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Nový školní rok v Základní škole Přibyslav začne v nové 
budově
Žáci a učitelé dne 2. září 2013 zasednou ve školních lavicích a za katedrami ve 

zcela nové budově Základní školy Přibyslav. Úsilím všech realizátorů se daří plnit 

harmonogram výstavby první a druhé etapy dostavby a rekonstrukce školy a uvést 

do předčasného provozu budovu v systému školních budov označenou písmenem 

E. Od září se zcela mění logika soustavy budov naší školy. Hlavní vchod je nyní 

z České ulice. Komplex, který je především určený dětem a mládeži, se tak symbo-

licky uzavírá do kruhu. Díky postupnému budování jsou v něm již nyní k dispozici 

sportovní hala, koupaliště, sportovní hřiště a nyní i nové části školy. Tento areál 

vytváříme od roku 2000. Slouží ke svému účelu a čas ukazuje, že dobře. Postavit 

a uvést do provozu nové zařízení je zároveň závazkem o něj také náležitě pečovat. 

Zejména školní budovy se staví a rekonstruují na desítky let dopředu. I naše sou-

časné školní budování se děje s perspektivou na následujících padesát až sto let. 

Obracím se na vás, kteří nyní začnete užívat novou školní budovu, za dva měsíce 

pak novou malou tělocvičnu, dva spojovací koridory, nový atelier výtvarné výcho-

vy a nový školní dvůr, abyste pečovali o svěřený majetek svědomitě a odpovědně. 

Vím, že ve školním prostředí se ledacos zašpiní, poškodí apod. To se v živém orga-

nizmu školy občas přihodí. Nebudete-li vy ve vedení školy, vy v učitelském sboru 

a vy v kolektivu provozních zaměstnanců k pochybením lhostejní, tak budou i nová 

zařízení stále jako nová. Za každodenní budoucí péči vám děkuji.

Dne 1. srpna 2013 se ujal funkce ředitele Základní školy Přibyslav Mgr. Petr 

Adam. Vítám ho a přeji mu hodně úspěchů v náročné práci ředitele a vše dobré 

v osobním životě.

Všechny ať vás v novém školním roce provází radost a úspěch z vykonané práce.

Věřím, že v budování Základní školy Přibyslav budeme pokračovat, a to ať do-

staneme očekávanou dotaci, či ne. Tento závazek na sebe vzali všichni zastupitelé 

ze všech kandidátek jako hlavní investiční program v tomto volebním období. 

Omítat či neomítat
Historický most v Ronově nad Sázavou má být podle stanoviska památkářů omít-

nutý. V průběhu prací se stále častěji diskutuje otázka, zda je nezbytné historický 

most znovu omítat. Kamenické práce jsou prováděny pod dohledem a kvalitně. 

Požádali jsme proto dotčený orgán státní správy o změnu stanoviska. Nyní čekáme 

na jeho rozhodnutí. 

Prožijte krásné září a hezké Přibyslavské slavnosti 2013.

Mgr. Jan Štefáček, 
starosta

PŘIBYSLAVSKÉ SLAVNOSTI
Mlékárenský den – letos ve znamení tří výjimečných akcí
Chtěl bych pozvat všechny čtenáře Přibyslavského občasníku i ostatní občany na 

letošní Přibyslavské slavnosti. Kromě tradičních akcí, jakou jsou výstava a ochut-

návka mlékárenských výrobků v radničních sklepích, výstava, koncert a den ote-

vřených dveří v ZŠ Přibyslav, dále pak Dny evropského dědictví, kdy se zájemcům 

otvírají i historické objekty, které nemají možnost během roku navštívit, a další 

bohatý doprovodný program, budou letošní Přibyslavské slavnosti provázet tři 

výjimečné události.

*  První z nich je souhrnná výstava – ak. sochař Roman Podrázský obrazy, plastiky, 

sochy, která bude výjimečná nejen svým rozsahem a šíří záběru, ale i tím, že se 

poprvé pokusí souhrnněji zmapovat život a dílo sochaře, malíře a bývalého sta-

rosty Přibyslavi Romana Podrázského. U příležitosti výstavy bude vydán kata-

log, do něhož přispěli Ing. Pavel Jajtner a PhDr. Josef Chalupa – ředitel Horácké 

galerie, se kterou na přípravě výstavy spolupracujeme. Věříme, že tento počin 

pomůže přiblížit Romana Podrázského širší odborné i laické veřejnosti. Rozsah 

i kvalita jeho díla si to jistě zaslouží.

*  Druhou významnou událost připravuje Základní umělecká škola J. V. Stamice 

Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav. Tou je slavnostní koncert, který svým ob-

sazením, doufám, přiláká plný sál posluchačů a věřím, že  se tak obnoví tradice 

pravidelných velkých koncertů u příležitosti Přibyslavských slavností.

*  Třetí novinkou bude Celostátní výstava koz a ovcí, která proběhne v pátek a v so-

botu v prostorách parku u autobusového nádraží.  Návštěvníci budou mít mož-

nost shlédnout ukázky zpracování a spřádání vlny, či ukázky střiže ovcí.

O doprovodný program pro děti se při tradičním sobotním dopoledni v režii Rádia 

Region postará Středisko Junáka -  skautů a skautek Goliath Přibyslav, které připra-

vuje zábavný program. Poprvé letos podpoří Přibyslavské slavnosti Kraj Vysočina.

Na konci léta došlo k dokončení některých oprav komunikací v České Jablonné, 

Poříčí a Keřkově. Jelikož se ve všech případech jednalo o opravy povrchů (v Keř-

kově dokonce o přechodnou opravu, na překlenutí krátkého časového horizontu, 

neboť stav komunikace již téměř znemožňoval její užívání), nebylo možné vyhovět 

všem požadavkům, které byly vzneseny od majitelů nemovitostí v daných loka-

litách.  Zároveň proběhla soutěž na rekonstrukci propadeného mostku v České 

Jablonné. I zde by mělo dojít k jeho opravě a zároveň i komunikace, která  přes 

něj vede.  V Keřkově je třeba poděkovat Sativě a. s., že po několika letech došlo 

k dohodě o osetí problematických pozemků travou.  Doufám, že i toto opatření 

napomůže klidnějšímu průběhu přívalových dešťů v této lokalitě.

V Dolní Jablonné byla dokončena stavba protipovodňového příkopu a cesty, na 

něž by měla v příštím roce navázat výstavba dalších cest. Bohužel, zde došlo k té-

měř ročnímu zpoždění s realizací, díky sloučení Pozemkového fondu a Pozemkové-

ho úřadu v jeden nový Státní pozemkový úřad. Doufám, že nyní už bude výstavba 

pokračovat bez dalších problémů. 

Na závěr bych rád všem školákům i předškolákům popřál příjemný vstup do 

nového školního roku. Po dvou měsících prázdnin jim nastanou opět povinnosti. 

Proto jim přeji chuť do práce, a hlavně aby měli se svými rodiči dostatečně pevné 

nervy, neboť oni jsou již dlouho pryč ze školních lavic a nepamatují si, jak je těžké 

učit se a psát domácí úkoly, když venku ještě svítí sluníčko.

Martin Kamarád
místostarosta města

 Úpravy zeleně okolo kostela
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Z Městského úřadu Přibyslav
Minulý měsíc provedli pracovníci místního hospodář-
ství instalaci nových a výměnu poškozených směrových 
tabulek městského informačního systému. Celkem bylo 
namontováno cca 45 nových směrovek. Tyto směrové 
tabulky stejně jako dopravní značení jsou častým cílem 
vandalů a naše město opravami těchto zařízení přichází 
o nemalé fi nanční prostředky. 

V poslední době se v našem městě stále častěji obje-
vují prodejci, kteří formou podomního a pochůzkového 
prodeje nabízejí různé zboží (kosmetika, nádobí, ložní 
prádlo) a služby (pojištění, fi nanční poradenství, služ-
by mobilních operátorů). Kvalita tohoto zboží a služeb 
je mnohdy diskutabilní a způsob prodeje přerůstá čas-
to v otevřený nátlak ze strany prodejce na kupujícího. 
Obětí těchto prodejců se tak stávají zejména naši starší 
spoluobčané. Radě města bude předložen návrh na 
zákaz tohoto způsobu prodeje na území našeho města 
formou nařízení RM. Porušením tohoto nařízení se pro-
dejce dopouští přestupku a může za něj být postižen dle 
§ 46 zákona o přestupcích. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor výstavby 
Základní registry. V polovině roku 2012 byl úspěš-
ně spuštěn provoz systému základních registrů (ZR) 
veřejné správy ČR. Základní registry jsou v právním 
řádu ČR zakotveny zákonem č. 111/2009 Sb., zákon 
o základních registrech. Referenční údaje, vedené 
v ZR, jsou pro zaměstnance veřejné správy závaz-
né. Cílem ZR je vytvořit takový soubor referenčních 
údajů, na který se budou moci zaměstnanci veřejné 
správy při výkonu své agendy spolehnout. Systém 
tvoří čtyři ZR veřejné správy – registr obyvatel (správ-
cem je ministerstvo vnitra), registr osob (správcem 
je Český statistický úřad), registr práv a povinností 
(správcem je ministerstvo vnitra) a registr územní 
identifi kace, adres a nemovitostí (správcem je Český 
úřad zeměměřický a katastrální). Na funkčnost celého 
systému ZR dohlíží Správa základních registrů. Obsa-
hem registru územní identifi kace, adres a nemovitostí 
(RÚIAN) jsou popisné a lokalizační údaje o územních 
prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových 
prvcích, adresách a jejich vzájemných vazbách. Od 
spuštění ZR jsou ze zákona jediným místem vzniku re-
ferenčních údajů o adresních místech územně příslušné 
obce stavební úřady. Aplikace Veřejného dálkového pří-
stupu (VDP) k datům registru je dostupná zdarma a bez 
registrace na internetové adrese: http://vdp.cuzk.cz. 
Aplikace VDP umožňuje vyhledávat a prohlížet aktuální 
údaje v RÚIAN, historická data z informačního systému 
územní identifi kace a odkazuje také do informačního 
systému katastru nemovitostí. Data poskytovaná přes 
VDP jsou aktuální, nemají však referenční charakter 
a jsou považovány pouze za informativní. Doposud 
chybí u některých adresních míst a stavebních objektů 
v RÚIAN lokalizace – umístění v mapě (souřadnice Y, 
X). Proto se každému doporučuje provést ověření lo-
kalizace vlastní adresy přes aplikaci VDP. Případnou 
žádost o změnu nebo doplnění lokalizace předejte na 
příslušný stavební nebo obecní úřad. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Odbor hospodářsko-správní
Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 7 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 31. 7. 2013:

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

0nosy, náklady a hospodářský výsledek hospodářské 
činnosti města k 31. 7. 2013 jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

 (v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek
od počátku 

roku

% plnění

PŘÍJMY 87 413 834 51 066 044 58,4

1. daňové 60 427 410 41 702 554 69,0

2. nedaňové 2 009 853 2 060 973 102,5

3. kapitálové 3 567 382 2 100 655 58,9

4. přijaté 
dotace

21 409 189 5 201 861 24,3

VÝDAJE 110 711 796 41 116 240 37,1

1. běžné 50 319 876 25 487 500 50,7

2. kapitálové 60 391 919 15 628 740 25,9

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 455 386 163 570 291 816

Skládka 7 334 132 3 775 301 3 558 832

Sportovní 
zařízení

578 058 240 872 337 186

Správa 
majetku

1 211 042 802 590 408 452

Kabelová 
televize

2 438 044 1 029 752 1 408 292

Všeobecná 
správa

49 075 25 015 24 061

Pronájmy 1 818 451 0 1 818 451

Celkem 13 884 188 6 037 099 7 847 089

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav

Během srpna nenarušila provoz pečovatelské služby 
žádná mimořádná událost. Pouze jsme řešili náhradní 
stravování v době oprav vodovodního řadu našeho měs-
ta a při sanitárním týdnu školní jídelny. Jinak jsme se tedy 
mohli v plném rozsahu věnovat naší činnosti.

Stále jsme v kontaktu s Fokusem Vysočiny. Podle 
posledních zpráv se koordinátorce dobrovolníků, paní 
Miřátské, přihlásila jedna dobrovolnice, která by měla 
zájem věnovat se skupinovým aktivitám pro seniory v na-
šem městě. Dle předběžného jednání by dané aktivity 
probíhaly nejspíše vždy jeden den v týdnu v dopoledních 
hodinách. Tyto aktivity budou zaměřeny na všechny 
seniory, kteří budou mít zájem se jich účastnit. O jejich 
četnosti, zaměření a dalších podrobnostech se rozepíši 
v příštím čísle Přibyslavského občasníku.

Rád bych se zde trochu rozepsal a na pravou míru uve-
dl některé teorie, se kterými se běžně setkáváme:

1. Pracovníci pečovatelské služby (dále jen PS) znají 
zdravotní stav jejich uživatelů…

– tak tomu je pouze v případě, že nás sám uživatel (nebo 
jeho rodina) se zdravotním stavem seznámí. Zdravotní 
stav každého člověka je dle zákona o ochraně osob-
ních údajů tzv. citlivým údajem.

2. Klíče od všech bytů svých uživatelů… 
– PS má pouze klíče od bytů těch uživatelů, kteří svůj 

klíč svěří PS proti podpisu. To platí i v budovách Domů 
s pečovatelskou službou Přibyslav (dále pouze DPS).

3. Zajišťování a realizace oprav v jednotlivých bytech 
uživatelů…

– pečovatelská služba není servisní oddělení. Každý 
uživatel si proto řeší takové situace sám. Pečovatelská 

služba zde funguje maximálně jako poradce nebo 
zprostředkovatel. Nikoli jako realizátor oprav. To se 
vztahuje třeba i na takové záležitosti jako je výměna 
vadné žárovky. Je to způsobené tím, že tyto úkony 
může provádět pouze osoba s potřebnou kvalifi kací. 
Do této kategorie ovšem sociální pracovník ani pracov-
ník v sociálních službách nespadá.

4. Řešení mezilidských vztahů…
– PS v žádném případě neřeší sousedské neshody a již 

vůbec nezasahuje do rodinných konfl iktů a rozepří.

5. Změna smlouvy na žádost rodiny i přes odmítnutí 
stávajícího uživatele… 

–  někdy nastane situace, kdy rodina požaduje zavedení, 
změnu (nebo zrušení) nějaké služby u člověka, kterému 
jsou již služby poskytovány. Ovšem daný uživatel ne-
chce o takové skutečnosti ani slyšet. V tom případě je 
pro PS jednoznačně závazný názor uživatele, se kterým 
je smlouva uzavřena (za předpokladu, že u něj nedošlo 
ke snížení způsobilosti k právním úkonům, ovšem o této 
skutečnosti by musela být PS informována).

Určitých mýtů o působení pečovatelských služeb mezi 
veřejností kolují celé řady, proto je možné, že se k nim 
ještě v některém z příštích čísel Přibyslavského občasníku 
vrátíme. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Odbor správy a údržby
V měsíci srpnu se vystřídala většina pracovníků odboru 
správy a údržby na dovolených. V tomto měsíci jsme se 
věnovali údržbě města před přibyslavskými slavnostmi. 
Proběhla údržba zeleně ve všech lokalitách spolu s odvo-
zem trávy a údržba veřejných prostranství v součinnosti 
pomocníků od úřadu práce. Zároveň byla provedena ob-
nova zeleně okolo kostela. V této souvislosti bych se chtě-
la zmínit o „černé skládce“ v lokalitě pod kostelem, kdy 
opakovaně neznámý vandal vysypal pytle plné odpadků 
ze stráně dolů. Společnými silami jsme lokalitu vyčistili 
a zároveň přijali určitá opatření. To jen pro zamyšlení 
„neznámého viníka“ a informovanost spoluobčanů, jak 
někteří z nás přistupují k „zeleni“. 

Řešili jsme opravu chodníku na Bechyňově náměstí 
a Pod Bramborárnou, opravu poničených laviček okolo 
dětských hřišť, opravu dopravního zrcadla v ulici Pecháč-
kova, opravu uvolněných či vyvrácených dopravních zna-
ček v naší správě, opravy kanalizačních vpustí, a to v ulici 
Kostelní a Rašínova. Většího rázu byla oprava kanalizační 
šachty v ulici Zahradní, kterou realizovala společnost 
VAK a. s., Havlíčkův Brod. Z důvodu bezpečnosti jsme 
instalovali oplocení okolo studny v ulici U Barevny. Byla 
dokončena rekonstrukce chodníku v ulici Jana Otty a nátěr 
drátěného oplocení na místním hřbitově. Dále jsme v natě-
račských pracích pokračovali na balkónech bytů v budově 
DPS č. p. 240, na železných doplňcích na budově „Špi-
tálu“ a renovaci nátěru celého zábradlí v ulici Vyšehrad. 
Na této ulici jsme z důvodu nevhodného umístění pro 
zimní údržbu a parkujících návštěvníků „Špitálu“ posunuli 
stožár veřejného osvětlení. Byly dokončeny opravy míst-
ních komunikací v obci Poříčí, Keřkov a Česká Jablonná 
a investice společnosti ČEZ a. s., která prováděla kabelo-
vé vedení NN a pokládku veřejného osvětlení a kabelové 
televize pro město Přibyslav na ulici Filipova, Na Vyhlídce 
a ulici Hesovská. V tomto měsíci bylo provedeno výběrové 
řízení na rekonstrukci opěrné zdi u hasičské zbrojnice a re-
konstrukci propustku na místní komunikaci v obci Česká 
Jablonná a dále výběrové řízení na výměnu střešních oken 
na bytovém domě U Lesa č. p. 717. Uvedené investice bu-
dou zařazeny do rozpočtových opatření a předloženy pro 
realizaci ke schválení zastupitelstvu města.  

Z oblasti bytového hospodářství – byl přidělen byt 
v domě č. p. 17, Ronov nad Sázavou.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU
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F O T O R U B R I K A:
Opravy nejen komunikací 
města i místních částí

 Renovace nátěru zábradlí Vyšehrad

 Rekonstrukce komunikace Česká Jablonná

 Rekonstrukce komunikace Poříčí

 Rekonstrukce komunikace Keřkov

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 31. 7. 2013
164/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci opěrné zdi u 

hasičské zbrojnice v České Jablonné.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                             Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové řízení

165/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na výměnu střešních oken v domě 
U Lesa 717, Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

166/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci propustku na 
místní komunikaci v České Jablonné.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

167/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje znění kupní smlouvy a znění zadávací dokumentace pro 
vyhlášení výběrového řízení na pořízení komunální techniky.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

168/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje provést nákup elektrické energie a zemního plynu pro 
město Přibyslav, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost pro roky 2014 a 2015 
na komoditní burze prostřednictvím dohodce.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

169/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvy o dílo č. 33016306 Přibyslav, ulice Hesovská – 
rekonstrukce VO a č. 33016307 Přibyslav ulice Filipova – rekonstrukce VO mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a VČE – montáže, a. s., 
Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 25938746 a smlouvu o dílo č. 012013 
s panem Vlastimilem Vejvodou, Prodloužená 221, 530 09 Pardubice, IČ 62040120. Ceny 
díla s VČE jsou 323.407 Kč a 124.948 Kč bez DPH, cena díla s Vlastimilem Vejvodou 
je 330.408 Kč, včetně DPH. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

170/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo mezi účastníky městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav a společností VČE – montáže a. s., Arnošta z Pardubic 2082, 530 
02 Pardubice – Zelené Předměstí na zhotovení díla: Dolní Jablonná – veřejné osvětlení II. 
etapa. Cena díla je 470.502,45 Kč včetně DPH.
Podepsání smlouvy je možné až po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

171/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na zhotovení pódia v Kulturním domu v Utíně, 
fi rmu DŘEVO, družstvo Měřín, Brněnská 232, 594 42 Měřín, IČ 00030554 a schvaluje 
smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 
a zhotovitelem. Cena díla je 95.445 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

172/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu historického mostu 
v Ronově nad Sázavou po havárii ze dne 11. 4. 2013, uzavřenou mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou EVOS-HYDRO, s. r. o, 
Pivovarská 1003, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 474 70 984.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

173/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje objednat dopracování PD včetně výkazu výměr, výkaz 
dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr na kanalizaci Dobrá - Keřkov u fi rmy PROfi  Jihlava, spol. s r. o., Pod Příkopem 6, 
586 01 Jihlava, IČ 18198228. Cena díla je 110.500,20 Kč bez DPH. Termín dodání nejpozději 
do 30. 9. 2013.
Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dopracování PD Dobrá - Keřkov dle přílohy k 
tomuto jednání.
Podepsání smlouvy je možné až po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

174/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem 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 České poště, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. Cena pronájmu je 
1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2013 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

 Nová budova Základní školy v Přibyslavi

175/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 4, Ronov nad 
Sázavou 17, 582 22 Přibyslav panu Radku Hoffi  ngerovi, bytem 
Přibyslav, Ronov nad Sázavou 8. Výše nájemného bude stanovena 
na 36,58 Kč m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru 
infl ace vyhlášení ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 
1. 8. 2013 na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

176/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu rybníka na 
pozemku parc. č. 130 o výměře 952 m2 v k. ú. Hřiště a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

177/2013 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí čerpání 1.450.000 Kč 
z rezervního fondu Základní školy Přibyslav na vybavení nových 
učeben v nové přístavbě základní školy.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Termín: 1. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Základní 
škola

178/2013 RM Rada města Přibyslav stanovuje plat řediteli Základní školy Přibyslav 
Mgr. Petru Adamovi ve výši dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 1. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

179/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje odprodej 40 kusů kovových lehátek 
z majetku Mateřské školy Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

180/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy mezi Mateřskou 
školou Přibyslav, Bezručova 683, IČ 75011930 a Mateřskou školou 
Nové Dvory, Nové Dvory 37, 592 12 Nížkov, IČ 75023814 na 
poskytování služeb, na dodávku svačin a obědů. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou pro školní rok 2013/2014.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

181/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje, dle přílohy k jednání, úpravu ceníku 
koupaliště v Přibyslavi od 1. 8. 2013.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Zdeněk Matějka
Termín: od 1. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

182/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 
3.000 Kč panu Václavu Augustinovi, bytem 582 24 Oudoleň 117, na 
vydání knihy „Něco o sokolnictví a vše dostupné o jestřábu lesním 
a jeho výcvik“.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Rozpočet

183/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 25. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Přibyslav dne 28. 8. 2013.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 28. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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13. ročník 
PŘIBYSLAVSKÉHO NOCTURNA. 
Letošním cílem je přivést na víkend nejen duchovní hud-
by co nejvíce návštěvníků. Letos máte jedinečnou šanci 

využít SLEVY a navštívit festival, kde vstupné bude 

DOBROVOLNÉ. Proto tedy neváhejte a přijďte si od-

počinout, popovídat s přáteli, poslechnout účinkující, 

shlédnout krásu kostela Narození sv. Jana Křtitele, pro-

hlédnout si fotografi ckou výstavu věnovanou nejznáměj-

šímu „českému“ architektovi – Jan Blažej Santini – Aichel 
ve fotografi i. „©fotografové Přibyslavska„. 
Dne 4. – 6. října 2013 v areálu přibyslavské farnosti se na Vás 

budeme těšit.

farnost přibyslav & team nocturna & „©fotografové přiby-
slavska„

Jménem Římskokatolické farnosti Přibyslav, organizačního teamu, sponzorů a přátel festivalu 

Vás všechny zveme na letošní 

Veškerý festivalový komfort bude zajištěn.
Podrobné informace naleznete na plakátku & farnostpribyslav.cz, 
facebook.com/Přibyslavské-Nocturno-13

Petr Málek ml.

Mateřské centrum nabízí jedinečnou příležitost pro maminky na 

mateřské dovolené. Je to místo, kde se maminky s malými dět-

mi setkávají, zúčastňují se různých programů, či se samy aktiv-

ně podílejí na jejich vytváření. Mateřské centrum nabízí aktivity, 

které maminkám umožní vyjít z izolace 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 přátele, získávají nové organizační 

zkušenosti. Nezanedbatelná je i výměna zkušeností v péči o děti.

Přijďte mezi nás. 

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

Těšíme se na Vás!!!

Petra Pejzlová
předseda KVC Harmonie

H A R M O N I E
MATEŘSKÉ CENTRUM

Uzávěrka příštího čísla
20. 9. 2013 do 12.00 hod.
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 Účast členů ČČK Přibyslav na květnových a červnových akcích.

3. ročník příměstského tábora ČČK Přibyslav
5. 8. – 9. 8. 2013
První týden v srpnu proběhl již třetí ročník příměstského tábora zaměřeného na výuku první 

pomoci a zdravý životní styl. Letos se jej zúčastnilo 34 dětí, kterým se věnovalo 6 vedou-

cích. 

Každý den jsme dětem prezentovali 4 oblasti z první pomoci, po obědě byly děti rozdě-

leny do 4 skupin a pracovaly v dílničkách. Mohly si vyzkoušet pečení a zdobení perníčků, 

batikovaly si trička, malovaly na sádrové odlitky a vyrobily si náramky přátelství. Skupiny se 

následující den měnily, takže všechny děti si prošly každou dílnou. Svoje výtvory si pak buď 

snědly (perníčky) nebo odnášely domů.

Teoretická část výuky se prolínala s praktickým zkoušením nabytých vědomostí. Děti byly 

maskovány tak, aby poranění vypadala velmi reálně. K maskování byla použita stejná technika 

a pomůcky jako při soutěžích zdravotních hlídek apod. Názorně a věrohodně jsme tak mohli 

zkoušet ošetřování poranění. K nácviku resuscitace byly využívány modely kojence, dítěte i do-

spělého. A co jsme kromě výuky PP a pravidelných dílniček měli dále na programu?

Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi

v pondělí 5. 8. jsme navštívili místní hasiče, u kterých jsme si vyzkoušeli - 
nácvik kardiopulmonální resuscitace na modelu člověka včetně signaliza-

ce správně použité techniky masáže a dýchání. Zajímavé a poučné bylo 

vyprávění pana Šimanovského o jeho osobních zkušenostech se zachra-

ňováním a vyprošťováním zraněných. Děti zaujatě poslouchaly a po vy-

slechnutí dramatických událostí nyní vědí, proč je tolik důležité používat 

bezpečnostní pásy v automobilech.

v úterý 6. 8. po výuce děti trávily dopoledne sportovními aktivitami a spo-- 
lečenskými hrami. Odpoledne jsme pro ně připravili hru na zdravotní téma 

pro zopakování získaných vědomostí. Čtyři družstva malých i velkých dětí 

dostala za úkol nalézt lístečky v barvě týmu. Lístečky ukrývaly písmena, 

z nichž se sestavila slova s určitým druhem poranění apod. Poté všichni 

společně vyhledali fi gurantku (vedoucí) a snažili se ji správně ošetřit.

ve středu 7. 8. jsme dopoledne strávili v Olešence na farmě rodiny Dvor-- 
ských, kde se dětem i nám, dospělým, velmi líbilo. Byli jsme nadšeni z vel-

kého, ochočeného stáda koz, které byly velmi zvědavé, nechaly se od nás 

všech trpělivě hladit. Pro mnohé, především malé děti, to byl opravdu 

silný zážitek. Dozvěděli jsme se například, jak se vyrábí kozí sýry. Odná-

šeli jsme si domů spoustu hezkých zážitků. Po obědě navštívila náš tábor 

novinářka paní Štěpánka Saadouni ( její příspěvek jste mohli zaznamenat 

ve vydání Havlíčkobrodského deníku dne 9. 8. 2013). Odpoledne jsme 

ještě vyrazili na přibyslavské letiště, kde děti shlédly ukázky manipulace 

s padákem, prohlédly si i místní hangár. Když se slunce sklánělo za obzor, 

vyrazili jsme zpět na skautskou základnu. Po úplném setmění si děti prošly 

krátkou stezku odvahy, na jejímž konci se každý odvážlivec podepsal na 

papír. Děti ulehly ke spánku právě včas, protože se přihnal déšť a bouřka.

ve čtvrtek 8. 8. jsme zahájili den ranní rozcvičkou, tak jak to bývá zvykem - 
na klasických pobytových táborech. Odpoledne jsme strávili na přibyslav-

ském koupališti, kde probíhalo zábavné sportovní odpoledne. Děti si užily 

nejen dovádění ve vodě, ale i připravená stanoviště s úkoly. 

v pátek 9. 8., poslední táborový den, se bohužel pokazilo do té doby nád-- 
herné počasí a prakticky celý pátek pršelo. Byla to velká škoda, protože 

jsme měli domluvenou návštěvu vodních záchranářů z Třebíče a vzhle-

dem k chladnějšímu počasí a dešti se velká část ukázek a povídání ode-

hrávala pod střechou ve sportovní hale. Na chvíli se naštěstí počasí trochu 

umoudřilo, takže si alespoň starší děti vyzkoušely zachraňování tonoucích 

za asistence třebíčských záchranářů na přibyslavském koupališti.

Odpoledne jsme pro rodiče dětí připravily hru – podobnou, jakou hrály děti 

v úterý. Rodiče si tak vyzkoušeli první pomoc na fi gurantech, děti jim dle 

potřeby napovídaly. Předali jsme všem mladým účastníkům  osvědčení o ab-

solvování minikurzu první pomoci, krásné brožurky o první pomoci, hrnečky 

se jmény a tombolu. Pětidenní tábor byl tímto ukončen.

Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům: fi rmám ACO Industries k.s. 

a SC METAL, TPK Pribina, SZMP a městu Přibyslav. Za poskytnuté prostory, 

zázemí tábora děkujeme přibyslavským skautům. Za vynikající obědy velmi 

chválíme manžele Kytličkovi z Restaurace Veronika v Přibyslavi. Věrce Dvor-

ské z Olešenky a jejím spolupracovníkům patří poděkování za čas, který nám 

věnovali na jejich „kozí farmě“. Členům Aeroklubu Přibyslav děkujeme za 

ukázky letištní techniky. Třebíčským vodním záchranářům patří poděkování 

za velmi zajímavý výklad s praktickými ukázkami zachraňování tonoucích. 

Také si určitě poděkování zaslouží všechny vedoucí tábora: Míša Drahošová, 

Ilča Loužecká, Barča Chalupníková, Terka Fikarová, Verča Fikarová. 

 Táborový týden utekl jako voda, počasí nám přálo a s partou fajn dětí jsme se 

cítili velmi dobře. Věříme, že i jim byl týden na táboře ČČK přínosem. Těší nás 

zvyšující se zájem o náš tábor, a proto jsme se rozhodli zorganizovat na příští 

rok již turnusy dva (zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší děti). Bližší informace 

o činnosti MS ČČK Přibyslav, fotografi e a program chystaných akcí můžete sle-

dovat na našem profi lu na facebooku: Místní skupina ČČK Přibyslav
Za MS ČČK Přibyslav

Kristýna Loužecká
mscckpribyslav@seznam.cz

  

Ve středu 3. 7. 2013 jsme rádi přijali pozvání na tábor pořádaný Městskou policií Havlíčkův Brod. Tábor 
probíhal na základně v Radosti u Světlé nad Sázavou. Více než 80 dětí – táborníků si prošlo šesti stanovišti 
zaměřených na základy první pomoci.

 Návštěva kozí farmy  7. 8. 2013

 Setkání u hasičů 5. 8. 2013
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Holanďané  se hned po příjezdu v sobotu ubytovali v při-
pravených indiánských stanech tee-pee i typicky českých 
stanech s dřevěnou podsadou. V podvečer pro ně byla 
na uvítanou přichystána projížďka na koních přímo na tá-
bořišti. Samozřejmostí byla i teplá večeře, o niž se v polní 
kuchyni postaral sehraný tandem Marta Peřinová a Klá-
ra Málková za technické a logistické podpory Štěpána 
Hrnčíře a Libora Jaroše. 

V neděli se holandští skauti vypravili do Orlovských 
lesů u Lipnice nad Sázavou na místo prvního skautského 
tábora v Čechách. Zde na ně čekalo překvapení. Ke Svoj-
síkově hájence dorazilo na šest desítek přibyslavských 
skautů ze všech oddílů včetně old skautského. Jedním 
z nejkrásnějších momentů celého tábora bylo společné 
setkání našich nejmenších i nejstarších skautů z Přiby-
slavi se skauty Mooku. Moc nechybělo a bylo nás téměř 
100. Celý nedělní den jsme strávili v přírodě, opékáním 
špekáčků, hraním her a nechyběla ani návštěva majestát-
ního hradu Lipnice. „Bylo příjemné po dlouhé době vidět 
tolik skautů z našeho střediska se skauty z Mooku pohro-
madě,” dodává organizátor programu Karel Řezníček.

V pondělí  byla celá skupina skautů z Mooku přijata 
se všemi poctami na přibyslavské radnici. Poté vyrazili 
Holanďané na prohlídku Toulovcových maštalí. Po pro-
hlídce těchto známých skalních útvarů se skauti podívali 
také do Litomyšle, kde si prohlédli historické  centrum 
spolu se zámkem a zahradami. Podvečery po náročném 
programu pak každý den trávili Holanďané na tábořišti 
v Železných horkách ve družném společenství s českými 
skauty u táborového ohně. V úterý skauti vyrazili vlakem 
na celodenní návštěvu Prahy. Další den čekala táborníky 
prohlídka památníku Ležáky a také výprava do kamenité-
ho údolí řeky Doubravky, kde každý položil z Holandska 
dovezený kámen ke skautskému památníku, který se na-
chází hned u vstupu do Doubravského údolí. Ve čtvrtek 
vyrazili skauti do Kutné Hory, kde si prohlédli vedle histo-
rického centra i středověké stříbrné doly. Odpoledne pak 
následovalo promítání fotografi í a vzpomínání na minulé 
společné tábory. Na pátek byla pro táborníky připravena 
velká stopovací hra v Přibyslavi a okolí. Skupinky skautů 
tak navštívily nejen známé přibyslavské památky, jako 
například městské muzeum, věž či štolu pod farou, ale 
i například služebnu policie či stanici záchranné služby. 
Večer pak celý tábor vyvrcholil slavnostním táborákem, 
za přítomnosti nejen všech přibyslavských a holandských 
skautů, ale i pozvaných hostů. „Samotná příprava tábora 
pro 32 skautů z Mooku nám zabrala 6 měsíců. Časově 
i organizačně to bylo velice náročné, ale díky nasazení 
organizačního týmu a nemalé podpoře, které se nám 
dostávalo ze strany zahraniční komise a města Přibyslav, 
včetně našich old skatů, se nám podařilo připravit krás-
ný program a zázemí. Důkazem toho nám byla na závěr 
tábora vřelá poděkování a přísliby pokračování našeho 
přátelství i do budoucna,” hodnotí tábor Karel Řezníček. 
Letošní tábor byl již sedmým společným. Skauti společně 
táboří obvykle jednou za tři roky a to střídavě v ČR nebo 
v Holandsku. Vzájemná spolupráce mezi přibyslavský-
mi a holandskými  skauty trvá již téměř 20 let a vzešla 
z iniciativy skautů Mojmíra Novotného a Pieta Marten-
se.„K úspěchu letošního tábora plánujeme přidat další 
počin. Ještě letos v září se chystá menší skupinka skautů 
a přátel skautingu společně se zástupcem ZŠ Přibyslav 
na menší návštěvu do Mooku. Naším cílem je nejen ces-
tování po nizozemských zajímavostech, ale i prohloubení 
našeho česko-holandského přátelství, navázání nových 
kontaktů a započetí případné budoucí spolupráce přiby-
slavské ZŠ se školou v Mooku“, dodává Helena Hrnčířo-
vá, vedoucí střediska.

Jan Málek

Holandští skauti tábořili u Přibyslavi
Železné Horky – Tři desítky holandských skautů z partnerského města Mook en Midde-
laar tábořily ve dnech 6. až 13. července u Železných Horek nedaleko Přibyslavi. Účast-
níky čekal pestrý a nabitý program, který dlouho dopředu připravovalo ve spolupráci 
s holandskou stranou místní skautské středisko Goliath pod vedením Heleny Hrnčířové. 
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F O T O R U B R I K A :
Na návštěvě 
v Dolní Jablonné

Aldebaran po 
prázdninách
Léto nám uteklo jako voda, než 
jsme se nadáli, máme tady září. 
Toho jste si asi všichni všimli, ale 

nějaký úvod potřebuji napsat, tak 
se za něj, prosím, nezlobte.
První týden v červenci vypukla 

celý rok očekávaná akce pod tajným a jis-
tě originálním názvem Tábor Železné Horky 2013. 
A vzhledem k tomu, že trval pouze 7 dní, což je pou-
hý zlomek prázdnin, tak si jistě dovedete představit, 
jak rychle nám táboření uteklo. Letošní program byl 
v moderních dějinách našeho oddílu zcela ojedinělý, 
výjimečný a zcela originální. Protože rychlá doba si 
vyžaduje rychlé řešení, táborový řád měl jedno vel-
ké plus i minus zároveň a to, že jsme jej obměňovali 
a dotvářeli operativně každý den právě tak, jak bylo 
zrovna potřeba. Asi si zrovna říkáte, co to v praxi zna-
menalo? Nebylo to nic jiného než to, že každý musel 
využít každého okamžiku, neboť nikdo z táborníků 
nevěděl, jak následující den proběhne. Jestli budeme 
vstávat po noční hře v 8 hodin ráno, nebo v 6 hodin 
ráno.

Když píši, že program tábora byl něco „extra“, tak 
za to mohla i absence celotáborové hry, ovšem to ne-
znamená, že bychom si nehráli, nesportovali a nepra-
covali – ba naopak. Her byla fůra, dokonce i spousta 
nových, sportovní vyžití obstaraly např. Olympijské 
hry a práce? Té bylo, je a bude pořád dost.

Zlatý hřeb tábora jest oheň táborový, kde někteří 
z členů oddílu skládali své první sliby, a tak se z no-
váčků stala vlčata. Snad jim jejich nadšení a zápal vy-
drží. Celý tábor jsme zakončili sobotním slavnostním 
nástupem a odjezdem domů.

Nicméně léto bylo v začátku a hned na druhý den 
v neděli nás čekal výlet za krásami Lipnicka společně 
s našimi holandskými bratry. Nutno dodat, že někte-
rým starším členům tábora se tato vpravdě bodrá 
skupina lidiček zalíbila, a tak se rozhodli prodloužit 
si táboření a ještě týden trávit v její společnosti. Co 
k tomu může vedoucí oddílu říci? „SUPER, chlapáci, 
jen tak dál!!!“ No, a tím pádem, jak už to bývá, díky 
této skutečnosti a dalším okolnostem, byl  avizovaný 
puťák přesunut na neurčito, zda na něj někdo přece 
jen potom vyrazil a jestli se i vrátil, to zůstává proza-
tím zahaleno tajemstvím. 

Ale tajemstvím rozhodně není, že s nástupem mě-
síce září začínají opět pravidelné schůzky našeho od-
dílu. První schůzka se uskuteční ve středu 11. září 
2013 od 18. hodiny! S sebou zápisník a tužku!  

Tímto se tedy obracím na všechny členy současné 
i případné zájemce o to stát se opravdovými skauty, 
aby neváhali a přišli mezi nás. Budeme domlouvat 
systém, termíny a čas letošních schůzek. Do aktiv-
ního vedení se vrací zkušený matador z řad roverů 
Těpícek L., který si na tento den připravuje zábavný 
program. 

Málem jsem zapomněl - od 4. do 9. září proběh-
nou tradiční Přibyslavské slavnosti s celou řadou 
skvělých akcí a aktivit. Mimo jiné budete moci v sobo-
tu 7. 9. od 9.00 – 16.00 hodin absolvovat prohlídky 
štoly pod farou, kde budou členové našeho oddílu již 
tradičně dělat pořadatelskou službu.

Pro další informace a aktuální oddílové dění mů-
žete navštívit naše webové stránky, kde se časem 
objeví i fotky z letošního tábora a dalších akcí. Zde je 
ona webová adresa: oddilaldebaran.webnode.cz

Za oddíl 
Karel Březina

vedoucí oddílu

Léto jak má být…
Letní měsíce se tentokrát opravdu vydařily. Kdo by 

si letos chtěl naříkat, že se neohřál, musel by pravdě-

podobně odcestovat za polární kruh. Jiné roky jsme 

mnohdy marně hledali na obloze mezi mraky sluneční 

paprsky, letos ale zase stín a osvěžení. Proto jsme si 

také koupání v městském bazénu dostatečně užili. 

A jestli bude v září počasí ještě příznivé, využijeme 

ho a budeme v kondičním plavání dál pokračovat. Ale 

protože v tuto dobu už nebývá takové teplo a není jis-

té, jestli budeme koupaliště ještě navštěvovat, připra-

vili jsme ve spolupráci s KZM Přibyslav autorské čtení 

a posezení nad knihou, ovšem nejen pro své členy. 

Zveme touto cestou širokou veřejnost na posezení ve 

velkém sále přibyslavské radnice. Pan Hynek Schuster 

nám přečte úryvky ze své nové knihy. A když se nám 

bude líbit, budeme si ji moci ihned zakoupit.  Třeba to 

může být vhodný dárek pro někoho blízkého. Proto 

nezapomeňte – ve středu 25. září v 15.00 hodin se se-

jdeme nad šálkem dobré kávy a pěknou knihou. Těší 

se na vás autor i všichni organizátoři.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav
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Po prázdninách zase 
do knihovny
Vážení přátelé KZM Přibyslav, milí návštěvníci knihovny, 
přijde mi, že jsme se ani nestihli rozkoukat a léto nás zase 
opouští. Někdo si rád oddychne od tropických teplot, 
někdo si posteskne, jak to bylo příjemné. Tak jako tak – 
podzim se už hlásí o slovo. A se zářím přichází opět další 
akce nejen v režii KZMP. 

I v srpnu jste zůstali knihovně věrní a za to vám dě-
kuji. S rodiči nebo i bez nich nás navštěvovali také dětští 
čtenáři, kteří i o prázdninách rádi zažívají dobrodružství 
s knižními hrdiny. A to je dobře. 

Co nám přinesl měsíc srpen? Hned zkraje měsíce 
měli možnost obyvatelé města i jeho návštěvníci stát se 
fanoušky cyklistiky a sledovat mezinárodní cyklistický 
etapový závod mužů Vysočina 2013. Vůbec poprvé se 
totiž Přibyslav stala etapovým městem tohoto závodu. 
V Přibyslavi byl start i cíl  4. etapy závodu, jehož celková 
trasa měřila 466 km. 

Ve čtvrtek 8. srpna se konalo na Městském koupališti 
v Přibyslavi „Odpoledne plné her“. Tato akce byla pořá-
dána Sportovním zařízením města Přibyslav společně 
s Kulturním zařízením města Přibyslav. Počasí se vydaři-
lo, a tak si malí i velcí návštěvníci užili koupání i různých 
zábavných her do sytosti. Všichni mohli soutěžit, pohrát 
si a užít si i zábavnou diskotéku. K večeru proběhlo i pří-
jemné posezení s písničkou pro dříve narozené. I měsíc 
srpen se u nás nesl hlavně v duchu příprav výstavy děl 
ak. sochaře Romana Podrázského. Vernisáž výstavy pro-
běhne ve čtvrtek 5. září v 16:00 ve Starém špitále. Ob-
razy, sochy i plastiky tohoto našeho významného rodáka 
budou k vidění nejen ve Starém špitále, ale i v kulturním 
domě a Kurfürstově domě od 5. 9. 2013 do 20. 10. 
2013. Všichni jste samozřejmě srdečně zváni jak na ver-
nisáž, tak i k návštěvě výstavy v ostatní dny. Kdo by zatou-
žil prohlédnout si výzdobu kanceláře starosty města na 
přibyslavské radnici, bude mít také možnost. Ale v ome-

CO NOVÉHO V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ…
zené míře. Tento prostor je takovou malou galerií děl R. 
Podrázského. Ovšem probíhají zde různá úřední jednání 
a je třeba, aby i starosta města měl na svoji práci klid, a 
proto je bezpodmínečně nutné předem si prohlídku do-
mluvit. Jinak se může stát, že vám vstup do „starostovny“ 
nebude umožněn. V září nás tedy čeká především výše 
zmiňovaná výstava a samozřejmě nesmíme zapomenout 
na tradiční Přibyslavské slavnosti – Mlékárenský den. Již 
22. ročník těchto slavností proběhne od 4. do 9. září. 
Oblíbená výstava mlékárenských výrobků v radničním 
sklepení se bude konat v sobotu 7. září od 9 do 14 ho-
din. Více informací o všech akcích v jednotlivých dnech 
slavností najdete zde v Přibyslavském občasníku a také 
na webových stránkách města Přibyslav. 

Poslední zářijový den začíná tradiční celostátní akce 
Týden knihoven. Naše knihovna se samozřejmě zúčastní. 
Takže od 30. září do 6. října 2013 je pro vás opět připra-
vena amnestie na upomínky za výpůjčky neodevzdané 
v řádném termínu a také registrace nových čtenářů zdar-
ma. Tyto akce jsou pro vás připraveny pouze tento týden, 
jiné akce, soutěže a kvízy poté budou probíhat celý říjen.  
Po zábavné březnové „Honbě za pokladem“ bude i v říj-
nu připravena soutěž pro naše malé i větší čtenáře. Ten-
tokrát téma zní: „Nakresli komiks podle své oblíbené 
knihy!“. A tvorba bude probíhat přesně podle názvu naší 
soutěže. Děti si vyberou svou oblíbenou knihu a pokusí 
se formou komiksu nakreslit kapitolu, či situaci z knihy, 
kterou mají nejraději. Postavičky mohou být nakreslené 
úplně jednoduše a z pusy jim půjde klasická bublina s tex-
tem. Jde o to, aby děti nakreslily, jak si vlastně postavy 
a také prostředí příběhu představují. Komiks stačí nama-
lovat na papír o velikosti A4 (ale fantazii se samozřejmě 
meze nekladou), počet okének komiksu nechávám už na 
malých výtvarnících. Malé „školkové“ děti mohou nakres-
lit klasický obrázek toho, co jim paní učitelky předčítají. 
Všechny práce pak budou opět k vidění v dětském od-
dělení knihovny a ty nejzdařilejší nemine odměna. Celý 

měsíc se také budeme těšit na návštěvy z MŠ a ZŠ nebo 
školní družiny a klubu. Buď v rámci klasické knihovnické 
lekce, nebo si k nám můžete přijít vypracovat svůj soutěž-
ní komiks a vyplnit si jednoduchý kvíz. 

Říjen nebude patřit však jen dětem – i pro dospělé 
čtenáře se najde něco zajímavého. Konkrétně již 25. září 
( ještě před zmiňovaným Týdnem knihoven) se můžete 
těšit na autorské čtení pana Hynka Schustera z jeho 
knihy „Životy do stromů vepsané“. Autorské čtení pro-
běhne v zasedacím sále radnice od 15:00. Více informací 
o dalších připravovaných akcích se dočtete na stránkách 
Přibyslavského občasníku jak v tomto měsíci, tak i v ná-
sledujících. Moc se na vás těšíme.

Na závěr pouze malý výčet knižních novinek, 
které jsou vám u nás v knihovně k dispozici.
Z beletrie uveďme například thriller „Dravec“ od českého 

autora Adama Barny, od dalšího českého autora Vladimí-

ra Přibského by vás mohla zaujmout historická detektiv-

ka „Vraždění lazebnic: přísně střežené tajemství na dvoře 

císaře Rudolfa II.“, další novinkou je kniha „V zemi korá-

lového stromu“ od Sofi e Caspariové nebo titul „Učitel 

lásky“ od Robin Schoneové a mnoho dalších.

Z naučných titulů si můžete nově vypůjčit „50 výletů do 

historie“ a „50 výletů na rozhledny“ od autora Petra Da-

vida, knihu „Dvojčata: praktický a povzbudivý průvodce 

těhotenstvím, porodem a prvním rokem života dvojčat“ 

od Carol Cooperové, také něco „pro šikovné ruce“ – tzn. 

knihu „Šátky a šály malované na hedvábí, háčkované, ple-

tené, aplikované: 45 modelů, 5 technik v samostatných 

lekcích, vázání šál a šátků“ od Věry Brusnické a závěrem 

zmíním např. ještě zajímavý titul „Plísňová onemocnění“ 

od Gaby Guzekové, který nám radí, jak vhodnou životo-

správou posílit imunitní systém.

Z dětských knih bych ráda zmínila „Písmenkové po-

hádky“ a „Číslicové pohádky“ od české autorky Evy Beš-

ťákové, „Dobrodružství pavouka Čendy“ od Pavla Čecha 

nebo „Pidilidi“ od anglické autorky Mary Nortonové.

Markéta Gögeová – knihovnice

Informační centrum a 
městské muzeum fi nišuje…
Je tomu tak. Nejen, že do tohoto zařízení zavítá denně 
několik desítek informace chtivých turistů, ale fi nišují 
hlavně přípravy výstavy, která se připravuje skoro rok – a 
to je již mnohokrát avizovaná výstava ak. sochaře R. Po-
drázského. Mnoho se již o této výstavě řeklo, mnoho se 
napsalo. Čím více se probíráme mapováním jeho prací, 
tím víc si klademe otázku: „Kdy ten člověk vlastně spal? 
Kdy se věnoval veřejné činnosti?“ Pomalu se ze zapomně-
ní vynořují stále nová a nová díla. Jednou jsou to kresby, 
jindy náčrty, pak zase obrazy, plastiky, sochy, modely. 
Možná, že jsou někde díla, o kterých jsme se nedozvěděli.  
Proto touto cestou děkujeme všem, kteří nás kontakto-
vali, po uveřejnění několika výzev, zaslali nám fotografi e 
a rozhodli se nám díla i zapůjčit Naším štěstím bylo, že 
se kurátorem celého projektu  stal PhDr. Josef Chalupa, 
ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Je 
samozřejmě nemyslitelné, že by se takto velká výstava 
obešla bez dalších ochotných pomocníků – především 
bez sourozenců, dcery a manželky R. Podrázského, 
dále pak jeho dávných přátel Ing. Pavla Jajtnera, pátera 
Michala (Františka) Pometla, Ing. architekta Zdeňka Gry-
ce a mnoha jiných (vyjmenovat všechny by zabralo moc 
místa), kteří se sami pustili do pátrání po Romanových 
zapomenutých dílech. Velice štědře a vstřícně se zacho-
vali představitelé města Brielle, kde před několika lety R. 
Podrázský vystavoval svou tvorbu a kresby, které tehdy 
daroval po výstavě tomuto městu, nám byly nezištně po 
dobu trvání celé výstavy zapůjčeny. Zároveň vstřícnost, 
iniciativa i pomoc představitelů našeho města, místosta-
rosty M. Kamaráda a starosty Mgr. J. Štefáčka, je v tomto 
velkém projektu nezastupitelná.   

Při hledání různých podkladů pro výstavu jsme se 
probírali  fotografi emi a výstřižky z novin a časopisů. Pro-
bírali jsme se i dochovanou složkou s projevy R. Podráz-
ského. Jeden z nich by se možná hodil k připravované 
výstavě. Trochu nám přibližuje, proč se bývalý starosta 
R. Podrázský snažil začlenit do městské zástavby svoje 
sochy. To nebylo z nějaké ješitnosti nebo snad snahy 
obohatit se, jak se mnohdy někteří ještě dnes domnívají. 
Bylo to proto, že to tak cítil, že chtěl, aby prostor kolem 
nás byl o něco bohatší, o něco hezčí a zajímavější. Aby 
zde ve městě vznikla zákoutí, která procházejícího donutí 
se zastavit, zamyslet se. Protože obrazy, sochy a plastiky, 
by měly být, jak říkal, nedílnou součástí architektury: 

… „Mnohým z nás nic neříkají jména, jako jsou Ma-
tyáš z Arasu, Petr Parléř, Mokr, kteří dotvářeli po staletí 
katedrálu na Pražském hradě. Zapomněli jsme jméno 
Dientzenhofer, který dokázal rozvinout architekturu 
baroka do plastických tvarů formálně i duchovně napja-
tých. V tu dobu se spolu s architekturou vyvíjelo malíř-
ství, sochařství i hudba. Všechny druhy umění byly těsně 
spjaty, ba přímo na sobě závisely. Naše století od této 
vázanosti upustilo, architektura se stávala čím dále tím 
víc jen funkčnější. Proto se dnes jen občas setkáváme 
s architekturou, která je tu a tam doplněna dalším vý-
tvarným uměním. Tak jako dnes obdivujeme slávu minu-
lé architektury, pečujeme o ni, tak i dnes vznikají vzácná 
díla, která budou jednou uchovávána pro další pokolení  
jako vzor úrovně duševní a ekonomické této naší doby.“ 
…  (úryvek z projevu 31. 10. 1999)

Přejeme vám, aby se takovým mezníkem k zamyš-
lení letošního podzimu stala i expozice, která je malým 
průřezem rozsáhlého díla ak. sochaře Romana Podráz-
ského. Úvodní část – jeho raná tvorba bude instalována 

ve výstavní síni Kurfürstova domu, v kulturním domě se 
můžete potěšit hlavně jeho obrazovou tvorbou a ve Sta-
rém špitálu pak jeho vrcholnými sochařskými a malířský-
mi díly. A všude budete potkávat jeho sochy, které jsou 
umístěny v parcích města.

Anna Šauerová – ICMM

Za kulturou do kulturní-
ho domu
Pomalu se chýlí letošní stavební úpravy a opravy v kultur-

ním domě ke konci. Do zahájení sezóny se vše stihne ukli-

dit a připravit.  Jak už bylo řečeno v předchozích článcích, 

i v kulturním domě bude výstava děl ak. sochaře R. Po-

drázského. Již po slavnostním otevření ve Starém špitálu, 

můžete u nás jednu z expozic navštívit. Jinak budeme 

mít otevřeno tak, jak je uvedeno na plakátech,  v pracov-

ní dny, před každou kulturní akcí, pro větší skupiny lze 

prohlídku domluvit individuálně. V sobotu 7. 9. v 19.00 

hodin jsme pro vás ve spolupráci se ZUŠ, pobočka Přiby-

slav připravili velký slavnostní koncert. Pomalu začínají i 

přípravy na 30. ročník přehlídky  Divadelní Přibyslav. Le-

tos ji zahájíme v neděli 6. října. Permanentky na divadelní 

představení se začnou prodávat v pondělí 16. 9. v infor-

mačním centru v Kurfürstově domě. Bližší informace, 

jaká představení budete moci letos shlédnout, získáte 

v příštím čísle Přibyslavského občasníku.

Všichni zaměstnanci KZM Přibyslav vám přejí krás-

ný zbytek léta a těšíme se na vás v knihovně, kulturním 

domě nebo v ICMM, na všech akcích, které pořádáme.

Petr Štefáček - KD
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PŘIBYSLAVSKÉ 
KALENDÁRIUM 
Narodili se v měsíci září...

Zemřeli v měsíci září ...

* 19. září 1920 v Přibyslavi

RNDr. Jan Bechyně
světoznámý vědec – entomo-

log, uznávaný odborník ve svě-

tě, u nás poněkud opomíjený, 

působil na Státní univerzitě ve 

Venezuele. 

† 2. září 1957 v Novém Městě 

na Moravě

Ing. Jaroslav Bezpalec
první ředitel Lesního družstva 

v Přibyslavi, aktivní spolupra-

covník druhého odboje, po-

válečný předseda Národního 

výboru v Přibyslavi a pozdější 

jeho místopředseda

† 15. září 1966 v Praze

JUDr. Emerich Fiala
nejstarší syn přibyslavského 

továrníka, právník, vykonával 

v Praze notářskou praxi, spi-

sovatel a básník  

Redakce PO

RADY BABIČKY 
APOLÉNKY,…
Tohle si musím poznamenat. Našim starým dobrým 
suchým záchodům prý odzvonilo. Psali to ve večer-
ním „Hlasu“. Že prý do třiceti let už se jiné dělat nebu-
dou. To chci vidět našeho dědu, jak si bude zvykat na 
takovou novotu.
No raději si ten čistič taky opíšu, co kdybychom si ho 
s tou vodou pořídili.  (No, i když těžko, takové plýtvání 
vodou je snad proti Pánu Bohu!)

Čistič na mokrý záchod
U drogisty zakup jedlou sodu a lahvičku octa.
Jedlou sodu nasyp do otvoru ve spodní části (tam 
kde stojí voda) a zalej pořádně octem. Nech znač-
ně vybublat a vyšumět ať to pořádně několik minut 
působí. Pak vezmi štětku, kterou jsi zakoupila též u 
drogisty a pořádně vydrhni. Tak se odstraní vodní 
kámen i zápach. Můžeš přidat i pár kapek nějaké 
voňavky pro vůni. 

(Je to o dost  dražší než pytlík vápna na suchý zá-
chod)

Redakce PO

EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT „OVČANEM“
Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se 
někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká? 
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve 
kterém žijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního 
občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, „ovčanem“.

Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování spo-
lečného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla v totalitním režimu a nemá dostatečné 
znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě.

Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odbor-
ných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 fi nancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České 
republiky, který s ústředním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se do 
občanského života účinně zapojit.

Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z  oblastí 
Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, 
Odpovědný přístupu k životnímu prostředí a Odpovědný přístupu k fi nancím. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma 
a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších krajských 
městech, ale vzdělávat se můžete také přes internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových kurzů. 

O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu www.nebudovcan.cz.
Jana Kamínková

Dne 7. srpna byla konečně v Keřkově dokončena 
částečná oprava cesty zvané průhon. I když jsem si 
opravu cesty velmi přál, jsem s výsledkem hodně ne-
spokojen. Když je kanalizace po jedné straně cesty, 
měl by sklon cesty být právě k této straně. Pan J. Ma-
tějka vymyslel, že chce mít u brány minimální spád, jak 
to bývalo po asfaltování před asi 50 lety. Dokázat to 
chtěl dvěma fotografi emi, z kterých ale nic nedokázal. 
Těžko může něco dokázat, co nikdy neexistovalo, bylo 
to jenom jeho přání. Myslím si, že tomu nevěří ani on 
sám. Asi jediný kdo tomu věří, je pan místostarosta 
Martin Kamarád. Rozumnější místostarosta by mu asi 
nenaletěl. Když tady byl den před dokončením, kdy 
to bylo ještě možné předělat, ukazoval jsem mu pravé 
důkazy, proč je to špatné takto dělat. Odpověděl mi, 
pan Matějka to chce takto, budete to muset vydržet. 
Podivné sdělení po těch zkušenostech s přívalovými 
dešti v Keřkově, o kterých ví i pan místostarosta. Já to 
beru jako velký podraz na moji osobu, na který nikdy 
nezapomenu.

Zajímalo by mne, zda u svého domu by to také chtěl 
vydržet a jak dlouho? Dnes je situace taková: od vrchu 
až k zahradě p. Matějky je to správně, sklon cesty smě-
rem ke kanálům. Tam se náhle sklon mění na druhou 
stranu. Navýšení proti původnímu stavu asi o 20 cen-
timetrů. To znamená, že při větším dešti poteče voda 
místo do kanálu do stodoly tam stojící. To by se tomu 
divili naši předkové, kteří se o původní stav postarali, 
co si tady někdo vymyslel za blbost a ještě prosadil 
s pomocí pana místostarosty. Pan Matějka se hrozně 
rozčiluje, že na druhé straně vloni při opravě zadní 
cesty se navýšil povrch tak, až mu nejdou otevírat ani 
vrata. Já jsem se ho zastával, on se mně teď  „ odvdě-
čil“ tak, že jsem na tom skoro stejně, možná ještě hůř. 
Asi je rád, že má u brány rovinu, jestli sousedovi po-
teče voda do stodoly, to mu ale nevadí? Nebojí se, že 
v případě škody může chtít soused náhradu na něm, 
když to jasně zavinil? 

Podivný konec opravy komunikace
Když někdy na jaře tady byli z Městského úřadu 

v Přibyslavi, upozorňoval jsem je, aby to nedopadlo 
stejně jako na zadní cestě. Pan místostarosta na to asi 
zapomněl. Abych mohl otevírat vrata, musel jsem kus 
navážky odházet! Změna je tam obrovská, ale k hor-
šímu.

Pan místostarosta prosazuje opravdu podivné ná-
pady. Když zastupuje takovou podivnou stranu ( ještě 
se s tím chlubí v novinách), tak se tomu ani nedivím! 
Doufám, že si toho jiní lidé také všimnou! Mně se asi 
mstí za to, že ho často kritizuji (oprávněně), to se ale 
jemu a jeho straně nelíbí. Nejraději kritizují ty, kteří 
mají jiný názor! Nepamatuji se, že by Přibyslav měla 
někdy horšího místostarostu. Opravy místních komu-
nikací v Keřkově vůbec nezvládl. Že by schválně?

I když je to více než 1 rok od přívalu vody, naplaveni-
ny u plotu a na louce stále nikdo neuklidil.

Ladislav Jaroš
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Trable s angličtinou
V září minulého roku se skupina rodičů rozhodla, 

že přihlásí děti do kurzu angličtiny v MŠ k paní Gro-

nové. Kurz  probíhal každé pondělí jednu hodinu. Ze 

začátku probíhalo vše bez problémů. Začala být zima 

a občas se stalo, že angličtina odpadla. To by nebyl 

problém, chápeme, že člověk může být nemocný, 

nebo že v zimě nejsou silnice sjízdné, ale slušnost je 

oznámit rodičům, že angličtina odpadá. Paní Grono-

vá oznamovala rušení angličtiny paní učitelce Míle 

Novotné. Paní Míla Novotná opakovaně informovala 

paní Gronovou, že není věcí ani povinností školky 

informovat rodiče o rušení hodin, že si musí rodiče 

obvolat sama a informovat je. To se nestalo! Během 

školního roku angličtina skončila úplně bez udání 

důvodů. Nejhorší na celé věci bylo, že paní Gronová 

vůbec neinformovala rodiče o ukončení angličtiny, 

což nepovažujeme za solidní jednání. Paní Gronová 

slíbila, že peníze vrátí, nebo hodiny nahradí. Bohužel 

o nahrazení hodin po jejím jednání a chování nikdo 

nestojí. Dodnes paní Gronová, pokud víme, peníze 

nikomu nevrátila s výmluvami typu, že MŠ jí má vrátit 

peníze za nájem a tak podobně. Trvá to už minimálně 

tři měsíce a pořád se nic neděje. Spousta  maminek 

těchto dětí jsou na mateřské dovolené a nemyslím si, 

že mají v dnešní době na rozhazování. Proto doufáme, 

že paní Gronová dá vše do pořádku a že nebudeme 

nuceni sáhnout k radikálnějšímu řešení.          

Za skupinu rodičů 
Lenka Kohoutová a Zdeňka Koucká  

Hlídejte si své jízdní kolo 

KRAJ VYSOČINA – Policisté od začátku letošního roku do konce června evidují na Vysočině 78 
případů odcizených jízdních kol v celkové hodnotě přibližně 1.614.000 korun. Oproti loňskému 
roku je to o 26 odcizených jízdních kol více. Policistům se podařilo objasnit téměř 13 procent 
těchto případů, což je o sedm procent méně než v prvním pololetí loňského roku.
 

Územní odbor počet případů objasněno způsobená škoda
Jihlava 42 8 682  000

Třebíč 14 0 389 000

Žďár nad Sázavou 5 1 326 000

Havlíčkův Brod 12 1 107 000

Pelhřimov 5 0 110 000

Ke krádežím jízdních kol dochází celoročně, ale větší nárůst této trestné činnosti zaznamenávají policisté v letních měsí-
cích. Letní prázdninové dny lákají k celodenním výletům na kole. V okamžiku, kdy majitelé nechají svá kola bez dohledu 
u koupališť, památek, restaurací a obchodních center, se jejich bicykly stávají terčem zlodějů.

Ukradené jízdní kolo se poté stává výhodným obchodním artiklem, který zloděj velice rychle zpeněží za zlomek jeho 
skutečné hodnoty. Utržené peníze pak použije pro vlastní potřebu. I z toho důvodu se krádeže jízdních kol poměrně 
obtížně objasňují. V některých případech je cílem pachatele použít odcizené kolo pouze ke své přepravě. Když ho již 
nepotřebuje, jízdní kolo kdekoli odloží.

Ke krádežím kol dochází na veřejných, dobře viditelných místech a to i v denní dobu. Krádež pachateli značně zjed-
nodušuje majitel, který své jízdní kolo nechá po dobu své nepřítomnosti volně odložené např. opřené o nějaký objekt, 
bez využití jakéhokoliv prvku zabezpečení. Pokud si cyklista kolo nechce nebo nemůže zajistit, měl by ho mít stále na 
očích. Jedná se zejména o případy, kdy se při vyjížďce zastaví na občerstvení.

 Pokud majitelé kolo zamykají, měli by zvážit, k čemu a jak je kolo připoutané. Při odkládání kola je ho zapotřebí 
vždy upoutat zámkem k pevné části v okolí tak, aby bylo připevněno přes rám. Na místech, kde jsou ukotvené 
pevné stojany na kola, je vhodné využít tohoto stojanu a jízdní kolo k němu připevnit pevným lankovým nebo 
řetízkovým zámkem.

 Velice často jsou terčem zlodějů prostory v domech, kde mají majitelé svá kola uložená. V panelových domech jde 
zejména o sklepní kóje, kočárkárny, společné kolárny nebo chodby. Ke krádežím jízdních kol dochází také z garáží 
a kůlen.  Z těchto míst pachatelé kola kradou nejčastěji v noci. V panelových domech je důležité dbát na důsledné 
zamykání vchodových dveří a společných odkládacích prostor. Kolo je nutné vždy zajistit, i když je uložené v míst-
nosti k tomuto účelu určené, na chodbě nebo ve sklepě.

 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

Úvahy obyčejných občanů
Když se nás sejde víc pohromadě a začneme disku-
tovat o stavu světa, vypadá to, že my, být ve vládě, 
uděláme takový pořádek, o jakém ti nahoře nemají 
ani ponětí. A všem by se žilo dobře. Jen chtít! Za-
čít třeba tím, že by politici neměli tak vysoké platy. 
Že by taky neměli mít tu „imunitu“ když něco vyvedou, 
že jo! Když něco provede obyčejný člověk, hned ho 
trestají. Taky třeba ne vždycky. Do pěti tisíc to jde. 
To je jen přestupek. Je potřeba si to rozdělit na menší 
částky. K milionům mají stejně přístup jen ti horní. 
Potom taky jen najít nějakého vinaře, který by mi jen 
tak „mírnix – tírnix“ dal do krabice místo vína milion. 
Natož sedm! 

Se zaměstnaností je to taky na draka.  Všichni dřív 
měli práci! (Ne, že by všichni chtěli dělat). Běda, kdo 
by nepracoval – hned šel sedět – když nechceš dě-
lat, seď! Žádné příživnictví. Velké širé lány dokázaly 
zaměstnat tolik lidí. Při žních, než byly kombajny (ty 
vlastně vzali lidem práci) se to na polích jen hemžilo 
pracovníky, kteří sklízeli úrodu. Traktoristi sekali, žen-
ský stavěly snopy do panáků za samovazem, vozilo se 
k mlátičkám, vozilo se do stodol. Seno na loukách to 
samé! Co žen bylo zaměstnaných, aby obracelo, kopi-
lo. A žádných „ nejvíc 20 minut na slunci “, pěkně 8 ho-
din. Když byla velká vedra, úplně zadarmo se slunily 
a opálily jako na pláži! 

Taky pěstování brambor poskytlo vysokou zaměst-
nanost. Jak krásný byl pohled, když na jaře šly ženy 
s plnými košíky brambor a sázely je do připravených 
brázd. No, záda bolela, to musíme přiznat, ale byla 
zaměstnaná celá vesnice. Přes léto byly výběry a na 
podzim sklizeň. To dostala každá ještě motyku na 
menší políčka, ale na velkých plochách to usnadňo-
val čert. Nebo, (to byla pohoda) vyorávač TEK, který 
tolik nerozhazoval. Tady ale často proti horkému létu 
už zábly ruce, nebo promokla záda. Jak kdy! Ale proč 
reptat – vždyť už Bůh řekl „ v potu tváře chléb svůj 
dobývati budeš “. 

Já nevím, že v té diskuzi, jak je to dneska špatné, se 
vždycky dostaneme do vzpomínek. Pak se ptáme – dě-
lal by to dneska někdo? Co dnešní mladí? To zas by 
byla jiná kapitola a my přece chceme pomoci a pora-
dit těm, co to vedou, jak to vylepšit teď. Ale jak na to? 
Mít zase místo kombajnů motyky, to by asi řešení ne-
bylo. Tohle je jen velice úzký pohled na zemědělství, 
protože tady ponejvíce žijeme. Ovšemže je daleko 
více problémů, které naše povídání nevyřeší, ale které 
nás strašně mrzí. Přece nemůžeme jít rozbíjet stroje, 
že berou lidem práci, jako v devatenáctém století? 
Vždyť teď už jsme dokonce i v novém tisíciletí, tak to 
snad musí být trochu znát. A je! Krámy jsou čím dál 
větší a plnější, lidi tam prý tráví i celé víkendy! Není 
divu, když si mají vybrat v tom množství zboží. Jen 
třeba jogurty – s velkými kousky ovoce, nebo s ještě 

většími? Teď ty akce. Toho se musí využít, byť by se to 
pak mělo doma vyhodit, ale nekupte to. Nebudeme 
to ironizovat! Ono je to ve skutečnosti skoro smutné. 
Ale nic nemít a smutnej bejt, to i Pán Bůh zakazuje. 
A tak si povídáme, nadáváme, určitě máme pravdu, 
nepomůže to, ale uleví to!! Vzpomínáme, jaké to bylo 
kdysi lepší, jenže jsme byli skromnější. Ve všem!

Uměli jsme se z mála radovat, nezáviděli jsme, co 
nebylo k dostání, to jsme si uměli sami udělat. Češi byli 
vždycky šikovní a pracovití. Teď to vypadá, že nikdo ne-
chce dělat rukama a že budeme mít samé počítačové 
experty, manažery, zpěváky. Ale přitom chceme mít na 
pultech čerstvou zeleninu, brambory, mléko atd. Mys-
lím, že je mnoho těch, kteří vůbec neví, co tohle obnáší, 
že to je práce od nevidím do nevidím a málo je těch, 
kteří se této práci věnují. Dříve jsme také nevěděli té-
měř nic o politice. V rádiu a televizi se vysílaly jen samé 
pozitivní zprávy, tak nás nic nerozčilovalo, protože se 
to nesmělo. A jestli předseda vlády, soudruh Štrougal, 
chodil s nějakou zpěvačkou, to se jen šuškalo. A jiné 
věci. Jé, to by dneska měl Blesk titulky! 

Tak – tohle všechno si tak probíráme, my obyčejní 
občani. A to jsme ještě nezabrousili do školství, zdra-
votnictví, průmyslu, kultury atd. No, je toho spousta 
v čem bychom mohli poradit!

Omlouvám se, pokud jsem těmi vzpomínkami nu-
dila a někoho třeba pohoršila. Ale prý, který národ za-
pomíná na minulost ani v budoucnosti nic nevyřeší.

Marie Voralová
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Problém Sudet v Přibyslavi
Stejně jako Martin Kamarád, i my jsme několikrát zaví-
tali do našeho severního pohraničí. Navíc naši příbuzní, 
přátelé a spolužáci pocházejí z různých koutů Sudet, tu-
díž si troufáme tvrdit, že jsme také částečně nahlédli do 
místních problémů. Ano, tyto regiony jsou do jisté míry 
poznamenány poválečným odsunem Němců; nemalá 
část jejich obyvatel se postavila proti Československu 
a byla za to potrestána; otázku, zda uplatnění kolek-
tivní viny bylo tragédií, anebo záchranou sudetské po-
pulace, nechme historikům a zaměřme se na přítomné 
problémy. Jak totiž víme z osudů našich blízkých, kteří 
jen stěží hledají práci, a ze studií věnovaných historii 
a současnosti těchto regionů, příčiny neutěšeného stavu 
pohraničí nutno hledat spíše v době po listopadu 1989, 
v éře privatizací a divokých ekonomických transformací 
prováděných pod taktovkou zakladatele ODS a někdejší-
ho prezidenta V. Klause, po kterém se dnes, coby věčné 
naději pro stranu, poohlíží nejeden její člen. Kraje závislé 
na textilním, sklářském, dřevozpracujícím a zpracova-
telském průmyslu tento přerod nezvládly a dodnes trpí 
vysokou mírou nezaměstnanosti. Tváří v tvář k situaci, do 
níž se lidé žijící na severu republiky dostali vlivem divoké 
reformy, nelze hovořit o nedostatku sebekázně. Takový 
postoj je zavádějící a neuctivý k obyvatelům, kteří tam 
žijí – autor článku by navíc neměl zapomínat, že se hlásí 
k politické straně, která svými „ozdravnými“ zásahy právě 
v nejslabších regionech podlomila zbytky sociálního smí-
ru. Tolik k pohraničí.

Ten hřejivý pocit z pohledu na náš kraj pisateli závi-
díme. Podle našeho názoru to má háček: ustrneme-li se 
nad krásou rozvlněné krajiny, měli bychom si hned při-
pomenout i její odvrácené momenty: rozsáhlé lesní mo-
nokultury, neperspektivní a nevhodné osevní postupy, 
eroze půdy, všudypřítomná řepka a kukuřice, zástavba 
orné půdy atd. Jakkoli na Vysočině (a stejně tak i v jiných 
krajích) dosud existují rajské oázy, v jejichž zahradách 
lidé žijí v souladu s tradicemi a kulturou budovanou naši-
mi předky, ani zde neunikneme nástrahám našeho věku. 
Pro nás pro všechny platí, že určující je krátkodobý zisk 
– ano, zisk si vynucuje takové řezy do přírody, jichž se bu-
deme zbavovat alespoň po dlouhá desetiletí. Od tohoto 
jednotlivého případu (krajiny) bychom se dostali k obec-
nějšímu problému neetické kapitalistické produkce, kde 
zisk je určující, vyrábí se pro spotřebu, užitná hodnota je 
podřízena hodnotě směnné.

K otázce revoluce jen krátce: revoluce vždy byly odpo-
vědí mas na bezpráví, které se jim dělo. Hlavní postavy 
revolucí reprezentovaly určitou část obyvatelstva, která 
byla krácena na právech, anebo která o tato práva usilo-
vala. Strašení revolucí vyplývá z neporozumění. Pokud se 
Martin Kamarád brání revoluci tak, že volá po pořádku, 
zcela se mýlí v příčinách a důsledcích. Tam, kde lidé poci-
ťují nespravedlnost, tam, kde se roztahují ony nechvalně 
známé sociální nůžky mezi protilehlými příjmovými sku-
pinami, tam se pořádkem nic k lepšímu neposune. Tam 
se onen racionální „ordunk“ zvrtne v takový druh spole-
čenského teroru, o němž jsme se učili v souvislosti s dru-
horepublikovým fašismem anebo se Slovenským štátem.

Tyto zdánlivě nesouvislé body lze shrnout zhruba tak-
to: není to vždy jen tradice a konzervativní politika, které 
nám lidsky zabydlují region – jak se nám autor článku 
snaží namluvit. Není to ani linie přerušená vystěhováním 
původních obyvatel (a pokud by byla, museli bychom si 
položit otázku, zda se krajina kolem Přibyslavi tolik liší 
od krajiny jihlavské, v jejichž některých lokalitách byli až 
do roku 1945 Češi zastoupeni jen minoritně) – způsob, 
jakým dnes žijeme, totiž velmi silně určují globální eko-
nomické problémy. Před nimi není úniku ani zde, v srdci 
krabatiny. Myslet si, že u nás jsme na tom lépe než v se-
verních částech země, že u nás není místo pro revoluci, 
ale jen pro tradici a řád maloměsta, že u nás je to hezčí 
než tam, za humny, že lidé k sobě mají blíž a srdečně si 
vycházejí vstříc, je totéž jako lhát si do kapsy, dodávat si 
útěchu ve chvíli, kdy naše společná loď utrpěla povážlivé 
trhliny v kýlu.

Ivo Mach, Jakub Vaníček

Centrum osobní asistence pomáhá již 10 let
V červenci roku 2013 oslavilo Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod 10tileté výročí svého vzniku. Cen-

trum poskytuje sociální službu a osobní asistenci osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chro-

nického onemocnění nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Osobní asistenti docházejí nebo dojíždějí za uživateli do jejich přirozeného, domácího prostředí, jedná 

se tedy o terénní sociální službu, díky které se daří pomáhat stále více a více klientům. Zájem o tuto službu 

se v prvních pěti letech fungování centra ztrojnásobil a i nadále se zvyšuje. Osobní asistenti pomáhají uži-

vatelům s běžnými věcmi, jako je například pomoc s osobní hygienou, pomoc při zajištění a podání stravy, 

pomoc při oblékání, pomoc při přesunech, doprovod a zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím. 

Hlavním cílem je maximální možné zajištění soběstačnosti uživatele a zachování jeho vlastního životního 

stylu. V posledních letech došlo v souvislosti s touto službou k mnoha změnám. Uživatelé získávají fi nanční 

pomoc od státu v podobě příspěvku na péči, který je určen na úhradu sociálních služeb, tedy i osobní asi-

stence. Měnila se pravidla poskytování služby, ceník. Zaměstnanci mají povinnost neustálého vzdělávání, 

která vyplývá ze Zákona o sociálních službách. Oblastní charita poskytuje službu osobní asistence v okolí 

Havlíčkova Brodu, Humpolce, Ledče nad Sázavou a také v okolí Světlé nad Sázavou a Golčova Jeníko-

va. Nejvíce uživatelů má Centrum na Havlíčkobrodsku. V současné době má Centrum celkem 27 klientů 

a 10 osobních asistentů. V září 2013 se uskuteční oslavy 10tiletého výročí vzniku. Oslavy budou zaháje-

ny 25. 9. 2013 MŠÍ SVATOU v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 9:30 hod. Další program, a to DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, bude přímo v budově Oblastní charity Havlíčkův Brod v ulici Bělohradská 1128 

v kanceláři Centra osobní asistence. Zde budou připraveny pro návštěvníky propagační materiály Centra, 

fotodokumentace činnosti osobních asistentů u uživatelů a nebudou chybět ani pracovníci centra, kteří 

vám zodpoví veškeré vaše dotazy.

Mgr. Jana Zelenková

Oblastní charita Havlíčkův Brod
B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod

organizace byla registrována Ministerstvem kultury ČR dne 30. 10. 1996, číslo 
evidence 8/1-04-703/1996

tel./fax.: 569 426 070       IČ: 150 60 233        č. ú: 2767340237/0100         
e-mail: sekretariat@charitahb.cz      www. hb.charita.cz

 Pomoc při chůzi
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Dobrovolnické centrum 
v regionu Havlíčkův Brod a 
Chotěboř, FOKUS Vysočina
Když dobrovolníci zapojí své dovednosti a zájmy ve 
vlastních dobrovolných aktivitách
Někdy se najdou tací dobrovolníci, kteří přijdou s vlast-
ním nápadem, který by chtěli v rámci dobrovolnické 
aktivity zrealizovat. Mnohdy ukáže až čas a dobrovolník 
rozvine svoji myšlenku později. Obyčejně ve chvíli, kdy se 
dostatečně seznámí s tím, co role dobrovolníka obnáší, a 
jakmile získá přijatelné množství zkušeností.

Z mnoha příběhů jsem vybrala ten aktuální, který vypráví 
o naší dobrovolnici Lucii. Než si našla Lucka zaměstnání ve 
vzdáleném městě, docházela pravidelně jako dobrovolník 
na vybrané oddělení psychiatrické léčebny, kde společně 
s další dobrovolnicí a především s pacienty, týden co týden, 
vařili a poté si i společně pochutnávali. Lucie nám ale také 
již více než jeden rok vypomáhá při fotodokumentaci akcí 
nejen našich, ale také spolupracujících organizací, ze kte-
rých následně tvoří velice zajímavé koláže. Ty mohou být 
použity při následné propagaci našich dobrovolnických 
aktivit a činnosti dalších zařízení. Později jsme se dozvědě-
li, že je Lucie hojně vyhledávána i při jiných příležitostech, 
dokonce i při dokumentaci svateb apod.

Protože jsou výsledky její práce vždy více než kvalitní 
a její fotografi e jasně odráží atmosféru a podstatu po-
řádaných akcí, rozhodli jsme se jejích schopností využít 
a požádat ji o nafocení výrobků našich chráněných dí-
len, FOKUSu Vysočina. V předem dohodnutý den byly 
svezeny výrobky ze všech středisek – Havl. Brodu, Cho-
těboře i Pelhřimova a čekalo nás několikahodinové aran-
žování a hledání té nejlepší pozice výrobku pro snímek. 
Výsledek dopadl nad očekávání. Již nyní jsou fotografi e 
v rukou grafi ka a těšíme se na výslednou podobu našeho 
nového katalogu, který bude sloužit pro případné zájem-
ce o produkty našich dílen.

Nejen dobrovolnici Lucii, ale všem našim dobrovol-
níkům za jejich pomoc moc děkujeme a těšíme se na 
další zajímavé nápady a dobrovolnické aktivity!

Již koncem srpna plánujeme tzv. skupinové vzdělávání 
stávajících dobrovolníků v oblasti první pomoci, toto ško-
lení bude znovu v režii jedné z našich dlouholetých dob-
rovolnic, paní Ilony, instruktora první pomoci v Českém 
červeném kříži Havl. Brod – více po realizaci akce.

Pro další informace o dobrovolnictví, aktuality nebo fo-
tografi e nezapomeňte navštívit naše webové stránky nebo 
facebook dobrovolnického centra:
 (www.fokusvysocina.cz, dobrovolnictví + příslušný region).

S přáním pohodových posledních letních dnů,
Bc. Michaela Miřátská, DiS.

koordinátorka dobrovolníků

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 – PLAVÁNÍ
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - MUŽI
Poř.č Příjmení Jméno Čas Body pořadí nejlepší 

čas
6 Šubrt Petr 03:04.0 100,00 03:04.0
13 Kvarda František 04:15.0 72,16

Zídek František 04:35.0 66,91
16 Šrámek Roman 06:43.0 45,66

Háněl Tomáš 06:52.0 44,66
Loužecký ml. Petr 04:09.0 73,90
Kasal Matěj 04:27.0 68,91
Loužecký  Richard 05:58.0 51,40
Loužecký  Filip 06:04.0 50,55
Moštěk Josef 05:05.0 60,33
Kasal Roman 04:41.0 65,48

VÝSLEDKOVÁ LISTINA-ŽENY
poř.č Příjmení Jméno Čas Body nejlepší 

čas
6 Habichová Žaneta 06:06.0 64,48 03:56.0
4 Šubrtová  Lucie 04:09.0 94,78

Loužecká Kristýna 04:41.0 83,99
Mošťková Miroslava 06:49.0 57,70
Sedláková Lenka 04:47.0 82,23
Šubrtová Eliška 03:56.0 100,00
Moravcová Gabriela 09:41.0 40,62
Stehlíková Růžena 04:21.0 90,42
Valentová Růžena 05:12.0 75,64

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Šubrt Petr 03:04.0 100,00 1
Loužecký ml. Petr 04:09.0 73,90 2
Kvarda František 04:15.0 72,16 3
Kasal Matěj 04:27.0 68,91 4
Zídek František 04:35.0 66,91 5
Kasal Roman 04:41.0 65,48 6
Moštěk Josef 05:05.0 60,33 7
Loužecký  Richard 05:58.0 51,40 8
Loužecký  Filip 06:04.0 50,55 9
Šrámek Roman 06:43.0 45,66 10
Háněl Tomáš 06:52.0 44,66 11

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Šubrtová Eliška 03:56.0 100,00 1
Šubrtová Lucie 04:09.0 94,78 2
Stehlíková Růžena 04:21.0 90,42 3
Loužecká Kristýna 04:41.0 83,99 4
Sedláková Lenka 04:47.0 82,23 5
Valentová Růžena 05:12.0 75,64 6
Habichová Žaneta 06:06.0 64,48 7
Mošťková Miroslava 06:49.0 57,70 8
Moravcová Gabriela 09:41.0 40,62 9

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Šubrtovi 194,78 1
Loužeckovi 157,89 2
Mošťkovi 118,03 3

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 
2013 – PLAVÁNÍ
V  neděli 11. srpna absolvovalo 

dvacet soutěžících osmou disci-

plinu dvanáctiboje – dvoustovku 

plavání volným způsobem v při-

byslavském koupališti. Počasí bylo 

na rozdíl od pátku, kdy byl první 

termín plavání zrušen, příjemné 

a teplota vody v bazénu dosaho-

vala 22 °C. Vítězství z loňského 

roku v kategorii mužů obhájil ča-

sem 03:04 Petr Šubrt a v kategorii 

žen zvítězila překvapivě nejmladší 

účastnice soutěže Eliška Šubrtová 

časem 03:56. 

Příští disciplínou dvanáctiboje 

bude 1. září 2013 dvanáctý roč-

ník Brzkováku, cyklistické časovky 

do vrchu na trati Poříčí – Brzkov 

(lom). Prezentace proběhne od 

9:30 hod. u bufetu na parkovišti 

u začátku přibyslavské cyklostezky. 

Start v 10:00 hod u statku (popř. za 

mostem) v Poříčí. Pořadatelem to-

hoto závodu je Cykloklub Posázaví 

- www.ckposazavi.net. 

Ing. Josef Moštěk
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO ŠESTI DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové brusle Plavání Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
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 73,90 2 577,29 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 68,91 4 576,41 2

Kasal Roman 77,53 6 93,75 2-5 0,00 0 74,47 11 81,54 6 85,07 11 82,06 8 65,48 6 559,90 3

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 0,00 0 558,30 4

Šubrt Petr 77,53 5 0,00 0 0,00 0 88,03 3 84,13 5 99,81 4 90,36 3 100,00 1 539,86 5

Plachta Marek 69,66 12 93,75 2-5 89,87 5 64,95 12 77,94 8 93,18 7 0,00 0 0,00 0 489,35 6

Háněl Tomáš 58,43 19 87,50 6 0,00 0 60,76 13 77,94 7 67,89 15 0,00 0 44,66 11 397,18 7

Moštěk Josef 76,40 7 68,75 9-12 100,00 1 0,00 0 58,89 12 0 0 0,00 0 60,33 7 364,37 8

Kvarda František 64,04 14 50,00 17 65,68 8 0,00 0 0,00 0 79,34 13 0,00 0 72,16 3 331,22 9

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

Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,45 9 94,64 2 94,94 6 0,00 0 0,00 0 267,03 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 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 0,00 0 253,81 13

Dubský Miroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,94 9 78,35 14 87,21 6 0,00 0 243,50 14

Loužecký Richard 26,97 22 62,50 13-15 0,00 0 56,80 15 38,41 13 0,00 0 0,00 0 51,40 8 236,08 15

Loužecký Filip 60,67 17 62,50 13-15 0,00 0 55,99 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 50,55 9 229,71 16

Šrámek Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 83,66 12 89,50 5 0,00 0 173,16 17

Zídek František 92,13 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 66,91 5 159,04 18

Vykoukal Ladislav 94,34 2 62,50 13-15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 156,84 19

Loužecký st. Petr 86,52 4 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 155,27 20

Dolák Vladimír 71,91 9 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 140,66 21

Matějka Zdeněk 60,67 16 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 129,42 22

Matějka Luboš 48,31 20 56,25 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 104,56 23

Lehrl Tomáš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0 0 0,00 0 0,00 0 100,00 24

Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 100,00 25

Nejedlý Zdeněk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 26

Petržilka Miloš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 100,00 27

Tomek Jaromír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,94 2 0,00 0 0,00 0 99,94 28

Ševčík Luděk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,85 3 0,00 0 0,00 0 99,85 29

Juhás Tomáš 0,00 0 0,00 0 94,59 2 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 94,59 30

Bukovský Jan 0,00 0 0,00 0 91,16 3 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 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 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 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 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 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 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 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 0,00 0 48,31 38

Šrámek Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 45,66 10 45,66 39

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové brusle Plavání Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 90,42 3 675,74 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 64,48 7 640,16 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 83,99 4 581,57 3

Šubrtová Eliška 100,00 1 93,75 2 0,00 0 0,00 0 83,33 4 71,38 8 82,46 5 100,00 1 530,92 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 82,23 5 499,82 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 94,78 2 471,58 6

Moravcová Gabriela 0,00 0 0,00 0 77,65 2 78,51 5 0,00 0 85,72 4 100,00 1 40,62 9 382,50 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 57,5 8 221,49 8

Loužecká Veronika 75,64 8 62,50 7 0,00 0 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 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 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 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 0,00 0 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 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 0,00 0 80,77 15

Valentová Růžena 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 75,64 6 75,64 16

Filová Lucie 66,67 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 66,67 17

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
Běh

Běh do 
vrchu

Cyklistika Brusle Plavání 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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1. ročník přibyslavského dvanáctiboje JUNIOR

zveme vás na 8. disciplinu

ATLETIKA
Kdy:  neděle 8. 9. 2013

od 9.00 hod. prezentace

v 9.30 hod. start

Kde: multifunkční hřiště 

u sport. haly Přibyslav
Startovné 10 Kč 

 bližší informace na tel.: 732 40 18 36
Těšíme se na vás!

7. disciplína DVANÁCTIBOJ 
JUNIOR – 11. 8. 2013
Této discipliny se zúčastnilo 27 závodníků. 

VÝSLEDKY:
KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Ročník
  1. Šubrtová Šárka 2007

  2. Kvarda Martin 2007

  3. Havlíčková Denisa 2009

  4. Loužecká Amálie 2008

  5. Šrámek Matěj 2009

KATEGORIE: DÍVKY - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
  1. Šubrtová Eliška 2003 0:50 min
  2. Kasalová Apolena 2002 0:59 min
  3. Fikarová Iveta 2002 1:00 min

  3. Čeloudová Pavla 2002 1:00 min
  5. Loužecká Terezie 2003 1:14 min
  6. Fikarová Anna 2002 1:16 min
  7. Rychtecká Marie 2003 1:20 min
  8. Havlíčková Tereza 2003 1:26 min
  9. Loužecká Viktorie 2003 1:42 min
10. Stehlíková Natálie 2002 1:44 min
11. Šrámková Lucie 2006 2:43 min

KATEGORIE: DÍVKY - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Havlíčková Marta 2001 0:44 min
2. Čeloudová Nela 2000 1:01 min
3. Rychtecká Anna 1999 1:04 min
4. Fikarová Kateřina 1999 1:16 min

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Havlíček Marek 2004 0:51 min
2. Loužecký Filip 2003 1:17 min
3. Körber Pavel 2005 1:18 min
4. Kvarda Petr 2005 1:43 min
5. Havlíček Radek 2006 2:37 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Kasal Prokop 2001 0:57 min
2. Loužecký Richard 2001 1:01 min

Těšíme se na vás při další disciplině, kterou bude 

ATLETIKA   na mulfi tunkčním hřišti naproti sportovní 

hale dne 8. 9. 2013.

P. Loužecký ml.
K. Loužecká

ME a MS v biketrialu
Kalendář zaplněný termíny závodů měl o prázdninách 
Mára Pochtiol, reprezentant ČR v biketrialu.

14.7. startoval ve španělském Valderrobres v závo-
dě ME. Do závodu nastoupilo 106 jezdců ze třinácti 
evropských států. Markovi se dařilo a z evropského 
šampionátu si odvezl bronzovou medaili. Po závodě 
se přesunul o dvě stě kilometrů severněji do /již kata-
lánské/ Iqualady, kde jej čekal hned další víkend 21.7. 
první závod letošního dvoudílného seriálu MS. V zá-
vodě se umístil na 6.místě a následoval další, mnohem 
delší přesun, neboť již 28.7. se jel druhý závod seriálu, 
tentokrát v ČR, v Blansku. Marek byl odhodlán své 
umístění vylepšit, ale v  domácím prostředí závod 
nezvládl podle svých představ. Po dvou jezdeckých 
chybách klesl ze čtvrtého na sedmé místo. Celkově si 
v MS udržel 6. pozici.

Hned další týden jako jediný český jezdec odjíždí 
Mára na Světové hry mládeže UCI do švýcarského 
Moudon. Jede se zde závod World Youth Games 
2013, což je neofi ciální mistrovství světa mládeže do 
15. let. V sobotní kvalifi kaci postoupil do dvanáctičlen-
ného fi nále z devátého místa/ z 30 jezdců/ a v neděli si 
ve své kategorii benjamin vyjel 6. místo. Tento závod 
je hodnocen velmi vysoko a i Marek tento výsledek 
řadí mezi ty lepší.

14.9. po prázdninové přestávce pokračuje mistrov-
ství ČR, tentokrát v Kyjově. 

PODĚKOVÁNÍ 
Marek Pochtiol, dvanáctiletý jezdec biketrialu, dě-
kuje městu Přibyslav za sponzorskou podporu a těší 
se na další spolupráci.

Výsledky v sezoně 2013
- 3. místo Mistrovství Evropy - Valderrobres (Španělsko)
- 6. místo Mistrovství Světa - Igualada(Španělsko)+ Blan-
sko(ČR)
- 6. místo WORLD YOUTH GAMES -Mistrovství světa 
mládeže do patnácti let pod asociací UCI
- 2. místo Evropský pohár - Zariečie (SR)+Nové Veselí 
(ČR)
- průběžné 1. místo v MČR(po pěti odjetých závodech  
5x1.místo) z celkových 9. závodů

Pochtiol J.
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Vydařená Plzeň
Zátopkův zlatý týden je série běžeckých závodů, které 
oslavují tři zlaté medaile, jež Emil Zátopek vyhrál na 
Letních olympijských hrách 1952 v Helsinkách v běhu 
na 10 000 m, 5 000 m a v maratonu.

Na tomto seriálu, který se letos pořádal v týdnu od 
20.–27. července v Plzni, se dobře uvedl Pepa Led-
vinka závodící dosud za Přibyslav. Ve své kategorii 
obsadil 2. místo v běhu na 10 km, 3. místo v běhu na 5 
km a přidal ještě za neúměrného vedra 37 °C 5. místo 
v běhu maratonském.

Gratulujeme k pěknému výkonu a věříme, že i při 
starosti o rodinu se dvěma dětmi nalezne Pepa čas na 
další závody a zaběhne třeba dalších 25 maratonů.

Josef Ledvinka, st.

VYSOČINA 2013
Dne 4. srpna 2013 jsme měli možnost vidět v Přiby-
slavi přední české i zahraniční cyklisty. Konala se zde 
závěrečná čtvrtá etapa mezinárodního cyklistického 
silničního závodu mužů Vysočina 2013. 101 závod-
níků absolvovalo 5 okruhů na trati Přibyslav – Malá 
Losenice – Velká Losenice – Sázava – Nížkov – Buková 
– Olešenka – Přibyslav v celkové délce 127 km. Vítě-
zem etapy se stal v závěrečném spurtu Francouz Flo-
rian Senechal, druhé místo obsadil František Paďour 
a hlavní peloton přivedl do cíle se ztrátou 21 sekund 
Martin Boubal. Vítěz absolvoval etapu průměrnou 
rychlostí 40,271 km/hod.

Pro celkové vítězství ve čtyřetapovém závodě i v bo-
dovací soutěži si dojel Australan Samuel Spokes, vítě-
zem vrchařské soutěže se stal Martin Hunal.

Jedním z hlavních partnerů závodu bylo i město Při-
byslav, jehož občané vytvořili v cíli závodu bouřlivou 
diváckou kulisu. 

Ing. Josef Moštěk
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Ing. Hynek Stolín, CSc.
* 1939  † 2013

inzerce



Informace ČSOB Pojišťovny
pobočka Přibyslav
Zajistíme Vám změnu uzavření povinného 
ručení, v případě přechodu od jiné pojišťovny 
můžete ušetřit až 2000 korun.
Nabídka dalších služeb:
Životní pojištění
Úrazové pojištění 
Pojištění domácností a nemovitostí
Cestovní pojištění –na dovolenou 
nebo i celoroční pojištění na cesty do zahraničí
Důchodové spoření
Pojištění motorových vozidel
Pojištění odpovědnosti
ČSOB Pojišťovna a.s., pobočka Přibyslav
Bechyňovo náměstí 6-naproti lékárně
Martina Sommerová tel 734412596
Martin Gron tel 602767252
Email: martingron@seznam.cz
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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 13.9.2013
Kuřice černé, červené stáří:  12–18týd. cena: 120-180,-Kč
Chovní kohoutci             12–18týd.  120-180,-Kč   
Slepice ve snášce                  100,-Kč     

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

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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Vodoinstalace-Topení
Provádí tyto instalatérské práce:                         
                             
- Rozvod vodoinstalace v plastu,mědi/pájením i press/ a kovu
- Montáž odpadního potrubí z PVC,HT a KG
- Instalaci ohřívačů,van,klozetů,baterií,sprch.koutů atd.
- Montáž topení z mědi a plastu 
- Podlahové topení / Alpex,Rehau,Unipipe i jiné /
- Montáž vodoměrů / repasování zajistíme/
 
- Dále nabízíme:
- Rekonstrukci vodoinstalace v byt.jádře i  stoupaček
- Nerezové  ohřívače zn. Ariston  smaltované  i Dražice,Tatramat 
- Velká sleva na radiátory zn.Korádo 
- Kotle na tuhá paliva, elektrokotle 
- Koupelnový nábytek - včetně doplňků
- Zpracování nabídky předem - zdarma
- Jsme plátci  DPH, 35 let praxe v oboru
- Tel. 732514783 e-mail:Vodo-Top.Nemec@seznam.cz
- Krátké dodací lhůty 

CENÍK INZERCE 
V PŘIBYSLAVSKÉM 
OBČASNÍKU
najdete na www.pribyslav/
legislativa/ceniky 
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AGRO-LA, spol. s r.o., Jindřichův  
Hradec
BEL Sýry Česko a. s., Želetava 
Biofarma DoRa s.r.o., Ratibořice 
Bohemilk, a. s., Opočno 
Farma rodiny Němcovy, Netín 
Choceňská mlékárna, s. r. o. 
Ing. Jan Dvorský, Dvorský statek Ole- 
šenka
Lacrum Velké Meziříčí, s.r.o. 
MILTRA B s. r. o., Městečko Trnávka 
Mlékárna Olešnice, RMD 
Mlékárna Polná, spol. s r. o. 
Moravia Lacto a. s., Jihlava 
Pavel Nechyba spol. s r. o., Mlékárna  
Žirovnice
PRIBINA – TPK, spol. s r. o., Přibyslav 

VYSTAVOVATELÉ 22 .  ROČNÍKU 
MLÉKÁRENSKÉHO DNE V PŘIBYSLAVI:

PARTNEŘI VÝSTAVY:
VŠCHT PRAHA 
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod 
Kraj Vysočina 

SPOLUPOŘADATELÉ:
Základní škola Přibyslav 
Kulturní zařízení města Přibyslav 
Sportovní zařízení města Přibyslav, s. r. o.  
SK Přibyslav 
Aeroklub Přibyslav 
SDH Přibyslav  
Římskokatolická farnost Přibyslav 
Junák svaz skautů a skautek, oddíl Aldebaran 

HLAVNÍ POŘADATEL:
Město Přibyslav 
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Srdečně vás zveme ve dnech 4. až 8. září 2013 
k návštěvě Přibyslavských slavností a 

22. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi, který je v rámci České republiky 
ojedinělou výstavou svého druhu. Součástí této výstavy, která je připravena 
v atraktivním prostředí radničních sklepů, je vyhodnocení nejlepších vysta-
vovaných výrobků odbornou porotou. Kromě odborné soutěže probíhá také 
divácká soutěž Přibyslavský krajáč o nejhezčí expozici mléčných výrobků. 

Poprvé se v Přibyslavi představí celostátní výstava koz a ovcí. 
V rámci Dne evropského dědictví bude možné navštívit památky: 

městské muzeum, kostel, středověkou štolu pod farou a hasičské muzeum. 
Na náměstí bude připraven doprovodný program pro děti. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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Pokračování programu Přibyslavských slavností
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4. - 6. 10. 2013
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náklad 1670 výtisků

září 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. září 2013 Uzavírka silnice na Polnou-oprava mostu Polenská ulice Mě Ú Přibyslav- 
od  1. září 2013 Přibyslavská gotická věž uzavřena – oprava věž Mě Ú Přibyslav, KZMP- 
od  1. září 2013 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od  1. září2013 Výstava - akademik S. Bechyně Kurfürstův dům KZM Přibyslav - 
od  1. září 2013 Každou sobotu knihovna OTEVŘENA Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od  1. září 2013 Informace o tanečních County tance Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1.  září 2013 Podávání přihlášek do ČČK MS ČČK MS ČČK Přibyslav- 
  1. září 2013 v 9.30 h. Dvanáctiboj –  prezentace parkoviště cyklostezky SZM Přibyslav- 
  1. září 2013 v 10.00 h. Dvanáctiboj – cyklistická časovka Brzkovák silnice na Polnou SZM Přibyslav- 
  4. září 2013 Přibyslavské slavnosti – zahájení radnice města                 město Přibyslav, ostatní pořadatelé - 
  4. září 2013 v 10.00 h. Tisková konference sál radnice město Přibyslav- 
  4. září 2013 v 18.30 h. Aerobik – posilování/informativní schůzka malý sál sportovní haly SZM Přibyslav, SK Aerobik- 
  5. září 2013 v 16.00 h. Výstava - Roman Podrázský – vernisáž Starý špitál pořadatelé- 
  6. září 2013 v 9.00 h. Celostátní výstava koz a ovcí Bechyňovo náměstí město Přibyslav- 
  6. září 2013 v 15.00 h. Vyhlídkové lety letiště  Aeroklub Přibyslav- 
  6. září 2013 v 17.00 h. Výstava fotografi í – vernisáž budova ZŠ ZŠ Přibyslav- 
  6. září 2013 Koncert s promítáním budova ZŠ ZŠ Přibyslav- 
od 5. září 2013 Výstava – Roman Podrázský bližší na plakátech pořadatelé- 
  7. září 2013 v 9.00 h. Mlékárenský den – doprovodné akce bližší na plakátech město Přibyslav, ostatní pořadatelé- 
  7. září 2013 v 9.00 h. Dny evropského dědictví  historické objekty město Přibyslav, ostatní pořadatelé  - 
  7. září 2013 ve 14.00 h. 6. ročník – Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU budova ZŠ ZŠ Přibyslav- 
  7. září 2013 v 19.00 h. Slavnostní koncert ZUŠ Kulturní dům ZUŠ pobočka Přibyslav, KZMP- 
  8. září 2013 v 9.30 h. Slavnostní bohoslužba Bechyňovo náměstí       město Přibyslav, ostatní pořadatelé- 
  8. záři 2013 v 9.30 h. Dvanáctiboj Junior – atletika sportovní areál Česká ul. SZM Přibyslav- 
  8. září 2013 v 11.00 h. Jezdecké soutěže areál pod zámkem město Přibyslav, ostatní pořadatelé- 
  8. září 2013 v 9.00 h. Přibyslavské slavnosti –  různé akce bližší na plakátech město Přibyslav, ostatní pořadatelé- 
   9. září 2013 od 9.00 h. Burza – sběr zboží k prodeji Hasičská zbrojnice KVC Harmonie Přibyslav- 
 11. září 2013 v 18.00 h. Oddíl Aledebaran – první schůzka skautská základna Junák – Aldebaran Přibyslav- 
 12. září 2013 od 15.00 h. Burza – prodej Hasičská zbrojnice KVC Harmonie Přibyslav- 
13. září 2013 od 9.00 h. Burza – prodej Hasičská zbrojnice KVC Harmonie Přibyslav- 
13. září 2013 ve 13.00 h. Výlet do ZOO Jihlava zájezd Otakárek, KS Pohoda- 
16. září 2013 od 8.00 h. Předprodej permanentek na Div.Přibyslav Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
16. září 2013 od 9.00 h. Burza – výdej neprodaného zboží Hasičská zbrojnice KVC Harmonie Přibyslav- 
21. září 2013 ve 14.00; 15.30 h. Křemílek a Vochomůrka/loutková pohádka Kulturní dům Přibysl. pimprlata, KZMP- 
25. září 2013 v 15.00 h. Autorské čtení – Životy do stromů vepsané sál radnice SPCCH, KZM Přibyslav- 
30. září 2013 v 18.00 h. Cvičení jógy budova ZŠ TJ jóga Přibyslav- 
  1. října 2013 v 18.00 h. Cvičení jógy budova ZŠ TJ jóga Přibyslav- 
   3. října 2013 v 18.00 h.  Cvičení taiči budova ZŠ TJ jóga Přibyslav- 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS V ŘÍJNU
Přibyslavské nocturno; Divadelní Přibyslav; Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor

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 
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00 
Ne     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 – 12.00 13.00 – 16.00  
Ne            zavřeno
tel.: 569 484 361
e-mail: ic@pribyslav.cz

k ih


