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PŘIBYSLAVSKÝ KALEIDOSKOP
aneb události měsíce září v obraze

Setkání s holandskými přáteli


Čestný občan Přibyslavi 
Peter Hubertus Martens

Mlékárenský den – vystavovatelé v radničním sklepení

Z programu Přibyslavských slavností

Oddíl stolního tenisu – společné foto Z ME v biketrialuMalí fotbalisté

P
a
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Události v našem městě
Investice města
* Na výstavbě třetí etapy ZŠ probíhají dokončovací práce. Jsou hotové rozvody, vnitřní omítky, podla-

hy (bez linolea), začíná osazování oken a proskleného pláště. Vše probíhá v souladu se schváleným 
harmonogramem a se smlouvou o dílo. Na čtvrté etapě došlo k navýšení objemu prací o 1.336.422 
Kč a o 468.680 Kč bez DPH. Posledním velkým výdajem bude nové vybavení tří budov, kde město 
zaplatí cca 2.700.000 Kč. Musíme si uvědomit, že jde o vybavení jedné novostavby a dvou komplet-
ně modernizovaných budov, zhruba o 45 místnostech. Všechny výdaje jsme předpokládali.

* Město Přibyslav má nový povodňový plán. Digitální verze tohoto povodňového plánu je přístup-
ná na webové adrese: http://www.edpp.cz/dpp/pribyslav. Prosím spoluobčany o nahlédnutí a 
seznámení se s tímto důležitým dokumentem. 

*  O ostatních investicích jsem informoval v minulém čísle PO.

Základní a mateřská škola
Nový školní rok pro prvňáčky byl zahájen dne 1. září v zasedacím sále radnice. Základní škola otevřela tři 
první třídy. Od ledna, nejpozději od druhého pololetí, budou obývat nové třídy v nové budově základní 
školy. Dne 2. září jsem navštívil mateřskou školu na Bezručově ulici. Byl jsem seznámen s přípravou no-
vého školního roku, i s tím, co se přes prázdniny zlepšilo. Pracovníkům základní školy jsem poděkoval 
v minulém vydání PO. Nyní děkuji vedení, všem paním učitelkám a ostatním pracovnicím mateřské školy 
za odpovědnou přípravu nového školního roku, za péči o svěřený majetek.

Sportovní zařízení
Dne 31. července skončil ve funkci ředitele Sportovního zařízení města Přibyslav pan Zdeněk 
Matějka. Za celou dobu se o svěřenou společnost staral s péčí řádného hospodáře a v podstatě 
to byl on, který SZMP rozjížděl jako organizaci. Má velkou zásluhu na jejím současném zapojení 
do života města. Pan Matějka odchází od 1. října do důchodu. Za přínos pro město Přibyslav 
mu děkuji. Od 1. srpna byla na základě výběrového řízení jmenována do funkce ředitelky SZMP 
Bc. Veronika Vošická Buráňová . Paní ředitelku vítám a přeji jí úspěšné fungování SZMP.

Přibyslavské slavnosti
Tento pojem se zatím příliš nevžil. Běžně se hovoří o Mlékárenských dnech. Ty jsou 
opravdu dva. První den je věnován tiskové konferenci o  mléku, výrobkům z  mléka 
a dění kolem mlékárenství. Při něm probíhá také odborné posouzení přihlášených 
výrobků do soutěže. Druhým dnem je vlastní sobotní Mlékárenský den v Přibyslavi, 
který se letos konal již po dvacáté třetí. Součástí Přibyslavských slavností jsou kultur-
ní, společenské a sportovní akce. Každý rok se koná něco nového. Letošní slavnosti 
obohatilo částečně zdigitalizované kino v kulturním domě, výstava etiket „Král sýrů 
Camembert“, unikátní expozice zapalovačů v  městském  muzeu, koncert dětského 
pěveckého sboru ZUŠ J. V. Stamice z Havlíčkova Brodu a Přibyslavského dudáckého 
souboru.

Oslava 20. výročí přátelství mezi městy Přibyslav a Mook en Middelaar byla jedním 
z hlavních bodů programu letošních Přibyslavských slavností. Krátký pohled do histo-

rie. První kontakt byl dne 18. dubna 1991. Dne 22. srpna 1993 odjela ofi ciální návštěva města Přibyslav do holandského Mooku en 
Middelaar. První ofi ciální návštěva z Mooku en Middelaar v Přibyslavi se uskutečnila od 24. do 26. března 1994. Schválení a pode-
psání textu smlouvy o přátelství se uskutečnilo dne 26. března 1994 na přibyslavském zámku. Dalším významným aktem, dne 16. 
září 1994, bylo slavnostní odhalení kamene přátelství mezi Mook en Middelaar a Přibyslaví na náměstí v Přibyslavi. Za dvacet let 
se uskutečnilo více jak šedesát společných akcí. Dá se říci, že nebyl vynechán jediný rok, aby se něco mezi Přibyslaví a Mookem en 
Middelaar nekonalo.

Holandští přátelé přijeli autobusem již ve čtvrtek 11. září večer a odjížděli v  neděli 14. září ráno. Delegaci vedl starosta pan 
Willem Gradisen. Jejich návštěva měla dva vrcholy. Prvním bylo páteční setkání k výročí ve Starém špitálu, kde kromě jiných ocenění 
bylo také poprvé v  historii města Přibyslav uděleno Čestné občanství města Přibyslav obyvateli jiného státu. Oceněným je pan 
Peter Hubertus Martens. Dlouholetý člen skautské organizace Don Bosco, člen sboru dobrovolných hasičů v Mooku, dobrovolník 
v hudebním souboru Harmonie Erica, fotbalovém klubu Eendracht 30 a v karnevalovém spolku „De Heikneuters“. Od roku 1978 
byl členem křesťansko-demokratické strany (CDA). V roce 1990 začínal jako zastupitel města Mook en Middelaar a vykonával tuto 
funkci do roku 2002. Poté byl členem rady obce až do 3. ledna 2011.

Piet Martens stál u základů spolupráce mezi Mook en Middelaar a Přibyslaví. Především jeho zásluhou bylo navázáno mnoho 
kontaktů mez i občany a organizacemi obou měst a vzájemná spolupráce se dále úspěšně rozvíjí také díky Nadaci pro Přibyslav, 
jejímž byl zakládajícím členem. Čestné občanství je institut správního práva. Je udělováno osobnostem, které se zasloužily o udělo-
vatele nebo k němu mají zvláštní vztah. V České republice lze udělit pouze čestné občanství města, a to fyzickým osobám, které se 
zasloužily o jejich rozvoj. Touto osobností pan Peter Hubertus Martens bezesporu je.

Druhým vrcholem byl slavnostní koncert v  kulturním domě, který připravili učitelé a žáci ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, 
pobočky v Přibyslavi. Celý pobyt byl dobře organizačně připraven a měl bohatou náplň. Děkuji všem, kteří o vzájemné vztahy pečují. 
Naše družba má od samého počátku štěstí na lidi, kteří si na přátelství nehrají, ale opravdově je prožívají. Děkuji Nadaci z Mooku 
en Middelaar a jejímu současnému vedoucímu panu Harry Driessenovi za celou dobu její činnosti, děkuji naší Komisi zahraniční 
Rady města Přibyslav a její předsedkyni Mgr. Anně Šnýdlové za její iniciativní práci. Děkuji všem minulým i nynějším představitelům 
měst, spolků, všem jejich členům, skautům, zahrádkářům, myslivcům, hasičům i uměleckým tělesům. Děkuji všem organizátorům 
letošních Přibyslavských slavností.

Komunální volby
Zvu všechny oprávněné voliče ke komunálním volbám ve dnech 10. a 11. října 2014, které se tradič-
ně uskuteční na radnici města Přibyslav. Městu Přibyslav přeji, aby si zvolilo odpovědné, pracovité 
a schopné zastupitele.

Jan Štefáček
starosta

Poděkování 
na závěr 
volebního 
období
Vážení občané,
svůj poslední příspěvek stávajícího vo-
lebního období nebudu věnovat žádné 
městské stavbě ani problematice řízení 
města, meziobecní spolupráci, či jakému-
koliv podobnému tématu. Nechci zde ani 
hodnotit toto volební období, protože to 
přísluší jen Vám. Rád bych ale těchto pár 
řádků věnoval Vám, občanům Přibyslavi 
a všech jejích místních částí.

Díky Vám jsem totiž měl tu čest zastu-
povat město Přibyslav, dělal jsem to rád 
a bylo mi potěšením se s  Vámi denno-
denně setkávat. Práce na radnici s sebou 
obnáší i povinnost činit rozhodnutí a ne 
vždy lze vyhovět všem a ne vždy jsem se 
třeba rozhodl správně. Proto se omlou-
vám těm, kteří mají pocit, že jsem je nějak 
poškodil. Vězte, že tomu nebylo nikdy 
úmyslně nebo ze zlé vůle. 

Pokud se s  Vámi mohu podělit o nej-
větší radost a nejhezčí povinnost, kterou 
práce na radnici obnáší, bylo jí pro mne 
bezesporu oddávání. Být s Vámi v  jed-
nom z nejdůležitějších dnů Vašeho živo-
ta pro mne bylo vždy opravdu krásným 
zážitkem.

Mé poděkování samozřejmě patří 
všem kolegům v zastupitelstvu a v radě. 
V  neposlední řadě také zaměstnancům 
města Přibyslav.

Jedno poděkování si však musím 
nechat na závěr. Je to poděkování mé 
rodině. Bez tolerance a pomoci mých 
blízkých bych tuto práci nemohl vyko-
návat. Když jsem teď, na začátku září, 
oslavil 39 let, připomněla mi maminka, že 
v tomto věku musel můj tatínek odejít do 
invalidního důchodu. Ne všichni máme 
to štěstí, že máme pevné zdraví a ne vždy 
můžeme svůj zdravotní stav ovlivnit, ale 
to, o co se můžeme postarat sami, je pří-
větivé a láskyplné prostředí, které dokáže 
často nahradit mnoho z toho, oč nás ne-
přízeň osudu okrádá. Mám štěstí, že má 
rodina takovéto prostředí utváří. Právě 
z práce na radnici vidím, kolik nekoneč-
ných a životy ničících sporů stále žije jen 
ze sporů z minulosti, jež jejich aktéři ne-
dokázali překonat. Přeji proto nám všem 
dostatek velkorysosti. Přeji nám, aby tyto 
spory nedokázaly zachvátit celé národy, 
tak jak se tomu děje například na Ukra-
jině.

Práce na radnici mne utvrdila v tom, že 
u nás v  Přibyslavi žije mnoho aktivních, 
zdravě sebevědomých lidí, kteří dokáží 
dělat život krásnější nejen sobě, ale i své-
mu okolí. Navíc svojí aktivitou zapalují 
další a další, takže se nám společně daří 
stále vylepšovat život v Přibyslavi. Věřím 
tomu, že právě takto společně dokáže-
me změnit nejen Přibyslav, ale že to je 
i  správná cesta, kterou dokážeme posu-
nout k lepšímu celý svět. 

Váš Martin Kamarád
místostarosta města Přibyslav
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Ve čtvrtek večer se jako naschvál rozpršelo… Nám všem, kteří jsme kolem 

19.00  hodiny vítali autobus s  holandskými přáteli u Hotelu Přibyslav, se honily 

hlavou myšlenky na to, co nám to počasí „provedlo“ a jak poznamená celé oslavy. 

Přece jen se sluníčkem nebo alespoň bez deště všechno vypadá lépe – město, 

krajina i nálada. Nakonec se naštěstí ukázalo, že předpověď byla horší než skuteč-

nost, a program mohl proběhnout tak, jak byl zahraniční komisí připravený. Členy 

delegace, kteří přijeli autobusem a bydleli v Hotelu Přibyslav (30 lidí), doplnili ješ-

tě tři myslivci z Mook en Middelaar, kteří přijeli autem a bydleli ve srubu v Hesově. 

V  pátek po přijetí na radnici u starosty města navštívila část delegace závod 

TPK – Pribina s. r. o. a část ACO Industries k. s. Ohlasy na obě exkurze byly velmi 

pozitivní. Po obědě se sešla naše zahraniční komise se členy Stichting (Nadace) 

Přibyslav a projednala další perspektivy rozvoje přátelství obou měst. Zbývající 

část delegace si prohlédla s  velkým zájmem novostavbu školy, hasičskou zbroj-

nici i další zajímavosti města. Večer se ve „Starém špitále“ uskutečnil slavnostní 

večer, na kterém předal starosta našeho města dekret o čestném občanství panu 

P. H. Martensovi za jeho velké zásluhy o rozvoj přátelství mezi Přibyslaví a Mook 

en Middelaar. Večer byl orámován hudebním vystoupením žáků ZUŠ J. V. Sta-

mice Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav. Oba starostové, pan J. Štefáček i pan 

W. Gradisen ve svých proslovech ocenili práci dobrovolníků, kteří mají na rozvoji 

vzájemných styků obou měst největší zásluhu. Pamětní listy od nás proto dostali 

i pánové H. Driessen (vedoucí Stichting a pečlivý organizátor společných akcí), 

T.  Wolters (obětavý činitel zahrádkářského svazu a čestný člen ČSZ Přibyslav), 

W. Timmermans (iniciátor a hybná síla přátelství mezi našimi mysliveckými spol-

ky) a T. Herings (čelný představitel skautské organizace v  Mooku a velký přítel 

Přibyslavi). Atmosféra večera byla opravdu výjimečná, delegace z Mooku si pro 

nás dokonce nastudovala píseň o Přibyslavi na vlastní slova, kterou na kytaru do-

provázel jejich pan starosta.

V sobotu měli členové delegace možnost navštívit výstavu mlékárenských vý-

robků a zúčastnit se programu Mlékárenského dne, vystoupit na věž, navštívit 

městské i hasičské muzeum. Pro mnohé z nich to byly nové a jedinečné zážitky. 

Členové zahraniční komise zorganizovali také několik „mimořádek“ na přání 

– exkurzi do dispečinku IZS v  Jihlavě pro hasiče z  Mooku, výlet do prodejny 

skla ve Světlé nad Sázavou pro zahrádkáře, návštěvu u hodináře Z. Bence pro 

ohlÉdnutÍ
za oslavami 
�. výro�í p�átelství mezi m�sty 

P�ibyslav a Mook en Middelaar

sběratele starých hodin, návštěvu fotbalového zápasu a zázemí fotbalového sta-

dionu v Polné, účast na hasičské soutěži. V sobotu odpoledne byli někteří hosté 

u svých partnerských spolků, pro ostatní jsme připravili návštěvu Galerie Svobo-

da v Karlově a krátký výlet na Zelenou horu. Večer sklidil velký obdiv slavnostní 

koncert v kulturním domě; všichni si pak se zájmem i trochou nostalgie prohlédli 

výstavku fotografi í ze společných akcí uplynulých dvaceti let. Po ohňostroji jsme 

si s přáteli z Holandska popovídali a hodnotili pobyt u nás. Někteří zavítali ještě 

na hasičskou zábavu. Ve srubu v Hesově se v té době konala malá slavnost, kde si 

představitelé mysliveckých spolků vzájemně vyměnili dárky u příležitosti 20. výročí 

přátelství. Členové MS Přibyslav J. Hamerník st. a A. Šnýdlová byli jmenováni čest-

nými členy mysliveckého spolku Wildbeheer Maas en Niers.

V neděli ráno jsme se loučili a slibovali si, že se zase brzy uvidíme – však mezi 

přáteli to tak má být. Velmi pozitivně hodnotíme, že i nový starosta Mooku en Mi-

ddelaar, který u nás ještě nebyl, i noví zastupitelé (od dubna 2014) měli možnost 

se přesvědčit, že naše vzájemné přátelství je živé a životaschopné.

Skončily oslavy 20. výročí přátelství mezi obcemi Přibyslav a Mook en Midde-

laar – a končí také toto volební období. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla praco-

vat jako předsedkyně zahraniční komise a věnovat se tak činnosti, která mě baví 

a naplňuje. Za velké štěstí považuji také, že jsem měla v komisi tolik příjemných, 

zapálených a pracovitých členů – bez nich by moje práce neměla ani smysl, ani 

úspěch. Všem moc a moc děkuji!!!

Pro naši činnost je rovněž důležité, že ji podporuje město Přibyslav a že v osobě 

tajemníka, který je za město pověřen prací v komisi, máme spolehlivého pomocní-

ka s nadšením pro věc. A jaká je perspektiva naší mezinárodní činnosti? Pořád ne-

jsme spokojeni se stavem vzájemných styků s druhým družebním městem – Sliačí. 

Tam se zatím slibně rozvíjí pouze spolupráce s uměleckou školou, jejíž žáky a uči-

tele uvítáme v Přibyslavi při letošním Nocturnu, a rozbíhá se i společný projekt zá-

kladních škol. Doufáme, že to bude dobrý začátek a pokusíme se navázat dalšími 

akcemi. Do Mooku pojedou příští rok myslivci, ještě tento rok se delegace Junáku 

Přibyslav a ZŠ zúčastní oslav 60. výročí vzniku organizace Don Bosco v Mooku. 

Hasiči by u nás příští rok rádi uvítali holandskou delegaci na oslavách 140. výročí 

vzniku své organizace, jsme opět zváni na čtyřdenní pochod, probíhají jednání 

s fotbalovým klubem Eendracht´30 – a jistě se najdou i další příležitosti k setkání. 

Mgr. Anna Šnýdlová za zahraniční komisi
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Z Městského úřadu Přibyslav
V minulém měsíci se v našem městě uskutečnil již 23. roč-

ník Mlékárenského dne. Děkuji všem zaměstnancům měs-

ta Přibyslav, kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli. 

V září navštívili Přibyslav u příležitosti 20. výročí spoluprá-

ce mezi městy Přibyslav a Mook en Middelaar naši přátelé 

z Mooku. Delegace v počtu 33 osob byla složena z radních 

a zastupitelů města Mook, zástupců spolků (myslivci, za-

hrádkáři, skauti, fotbalisti) a členů „Nadace pro Přibyslav“ 

(obdoba naší zahraniční komise). Členům přibyslavské 

zahraniční komise děkuji za čas, který věnovali přípravě 

s realizací programu pro naše holandské hosty. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Pečovatelská služba Přibyslav
Chod pečovatelské služby (PS) v měsíci září byl ovlivněn 

závadou na elektroinstalaci služebního vozu, kdy musel 

být zajištěn náhradní vůz z městského úřadu. V polovině 

měsíce jsme se rozloučili s pečovatelkou paní Krejčí, kte-

rá nastoupila na jiné místo.

S  přicházejícím podzimem a postupným začátkem 

vegetačního klidu rostlin bychom rádi za pečovatelskou 

službu poděkovali všem, a zejména panu Čurgalimu 

a paní Beštové, za údržbu a péči o okolí domů s pečo-

vatelskou službou.

Od 6. do 12. října proběhne v  celé České republice 

Týden sociálních služeb. V  rámci této celonárodní akce 

proběhne beseda s pracovníky České obchodní inspek-

ce, týkající se nekalých praktik některých prodejců.

Dále se uskuteční mše svatá v pečovatelském domě.

Ve spolupráci s MO Českého červeného kříže zajišťuje-

me pravidelný monitoring.

Od středy 29. 10. do 1. 11. 2014 proběhne tradiční sbír-

ka ošacení, tentokrát v domě s pečovatelskou službou. 

Bližší informace budou zveřejněny na samostatných 

plakátech.

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Odbor správy a údržby
*  Tak jako každý rok, podíleli jsme se na přípravách 

Přibyslavských slavností. Součástí oslav bylo i zabezpe-

čení ohňostroje, který měl, dle odezvy občanů, úspěch. 

*  Byla dokončena údržba zelených ploch ve městě 

Přibyslav i spádových obcí. Na základě provedené 

kontroly byly vyplaceny fi nanční prostředky za údržbu 

zeleně všem sborům dobrovolných hasičů v obcích, 

dále TJ Keřkov, SK Přibyslav, Romanovi Kasalovi a Len-

ce Stránské, s  kterými byla uzavřena smlouva o dílo 

na údržbu zelených ploch. Všem děkuji za spolupráci. 

*  Na Krajský úřad Kraje Vysočina byla zaslána závěrečná 

zpráva o vyúčtování k poskytnutí dotace na údržbu ve-

řejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních 

úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy. Pro dotaci se 

jedná o pruh travnatého pozemku bezprostředně sou-

sedícího s vozovkou v šíři do 1m od značky „Obec“ po 

značku „Konec obce“. Na základě schválených podkla-

dů bude městu poskytnuta dotace ve výši 11 130 Kč. 

*  Na základě výběrového řízení byly v  tomto měsíci 

započaty stavební práce související s  opravou místní 

komunikace v  Keřkově. Opravu provádí společnost 

Colas CZ a.s. V Keřkově jsme provedli obnovu nátěru 

čekárny a opravu zadláždění kolem čekárny i části míst-

ního chodníku. Dále byla provedena oprava výtluků 

místní komunikace v místní části Hřiště a oprava výtluků 

na místní komunikaci v ulici Zahradní v Přibyslavi. 

*  Dle smlouvy o dílo byly ukončeny stavební práce na 

opravě části hřbitovní zdi, další opravy hřbitovní zdi 

budou pokračovat v příštím roce. 

*  V lokalitě cyklostezky (v úseku 4,5 km) byla provedena 

oprava propustku, povrch propustku bude realizován 

začátkem měsíce října. Průběžně je prováděn úklid 

cyklo stezky. Reaguji na dotaz občanů ohledně údržby 

cyklostezky. Úklid cyklostezky je prováděn jedenkrát 

týdně. V případě nepříznivého počasí (vítr, déšť) je 

úklid řešen průběžně. 

*  Z  oblasti bytového hospodářství – byl přidělen byt 

v domě č. p. 663, ulice Nerudova.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města
Zastupitelstvo města na svém 35. veřejném zasedání dne 

27. srpna 2014 schválilo rozpočtové opatření č. 5 k  roz-

počtu města na rok 2014. Rozpočtové příjmy města po 

tomto rozpočtovém opatření dosáhly 80.066.052,55  Kč 

a výdaje 142.912.632,33 Kč. Rozdíl mezi příjmy a  výdaji 

tvoří fi nancování. Kladná část je převod zůstatku fi nanč-

ních prostředků na běžném účtu z  loňského roku ve výši 

16.061.429,78 Kč a dlouhodobě přijaté půjčené prostřed-

ky ve výši 61.144.130 Kč. Položkou snižující fi nancování 

je splátka dříve přijatých úvěrů ve výši 14.358.980  Kč.

V  rámci rozpočtového opatření č. 5 došlo ke zvýšení 

příjmů o 2.843.538,76 Kč, z  toho daň z  přidané hod-

noty činí 1.000.000 Kč, daň z  příjmu právnických osob 

500.000 Kč, zálohová platba Svazu města a obcí pro pra-

covníky MAS Havlíčkův kraj 436.650 Kč, dividendy VaK 

Havlíčkův Brod 360.448 Kč a odvod z výherních hracích 

automatů 250.000 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření 

č. 5 jsou investiční výdaje na rekonstrukci a dostav-

bu ZŠ Přibyslav – 3. etapa (fi rma Metrostav) ve výši 

1.617.070,62 Kč, platy, sociální a zdravotní pojištění pra-

covníků MAS Havlíčkův kraj ve výši 436.650 Kč, náhrada 

škody za narušení statiky domu v souvislosti se stavbou 

vodovodu v obci Hřiště ve výši 396.116 Kč, oprava havá-

rie hřbitovní zdi ve výši 244.154,91 Kč a dále projektová 

dokumentace na rekultivaci pole č. 4 na skládce odpadů 

v Ronově nad Sázavou ve výši 229.900 Kč.

Kapitálová rezerva je po RO5 ve výši 7.154.201,73 Kč.

  

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu měs-

ta k 31. 8. 2014:

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 80 066 053 58 089 232 72,6

1. daňové 62 782 060 49 429 369 78,7

2. nedaňové 2 827 079 2 477 000 87,6

3. kapitálové 584 692 636 757 108,9

4. přijaté 
dotace

13 872 222 5 546 107 40,0

VÝDAJE 142 912 632 69 198 833 48,4

1. běžné 50 610 337 31 807 166 62,8

2. kapitálové 92 302 296 37 391 667 40,5

Investiční výdaje na rekonstrukci, dostavbu a moderni-

zaci Základní školy činí k 31. 8. 2014 Kč 31.148.538,89. 

Finanční plán
Zastupitelstvo města na svém 35. veřejném zasedání dne 

27. srpna 2014 schválilo také změnu fi nančního plánu 

č. 1/2014 k hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 

2014. Hospodářský výsledek zůstal po této změně ve 

stejné výši 8.053.135 Kč. 

Došlo ke zvýšení nákladů u skládky ve výši 316 tis. Kč, 

které byly kompenzovány zvýšením výnosů ve stejné výši. 

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na 

rok 2014 výnosy ve výši 20.024.035 Kč a náklady ve výši 

11.970.900 Kč. 

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek hospodářské čin-

nosti města k 31. 8. 2014 jsou uvedeny v následující tabulce: 

Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Organizace 10 
– Lesy

708 398 312 415 395 983

Organizace 20 
– Skládka

8 273 505 3 937 823 4 335 681

Organizace 30
– SZMP

580 537 0 580 537

Organizace 40 
– Správa majetku

1 342 111 885 091 457 020

Organizace 50+55 
– Kabelová televize

2 823 145 1 479 483 1 343 662

Organizace 60 
–  Správa HOČ

203 568 28 103 175 465

Organizace 70 
– Pronájem 

3 314 924 0 3 314 924

Celkem 17 246 187 6 642 916 10 603 271

Rozpočet města Přibyslav na rok 2015
Dle Pokynu starosty města Přibyslav č. 1/2013 předloži-

la vedoucí OHS starostovi města návrh příjmů a výdajů 

a návrh fi nančního plánu na rok 2015. Starosta předložil 

návrhy Radě města, která dne 10. 9. 2014 projednala 

a připravila Zastupitelstvu města návrh příjmů a výdajů 

a návrh fi nančního plánu na rok 2015.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby
Sousedské vztahy a stavební zákon v  případě ohlášení 

stavebního záměru. Budete-li dle stavebního zákona 

povinni váš stavební záměr ohlašovat, budete si kromě 

jiného muset opatřit souhlas sousedů. Stavební zákon 

formuluje požadavek konkrétně takto: souhlasy osob, 

které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající 

věcnému břemenu k  pozemkům, které mají společnou 

hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr 

uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 

musí být vyznačen na situačním výkresu. Nepostačí tedy 

pouze ústní souhlas. Budete-li podávat žádost o stavební 

povolení, budete v rámci příslušných příloh přikládat se-

znam sousedů. Sousedé, jakožto účastníci správního ří-

zení, ve kterém má být stavební povolení vydáno, budou 

moci podat proti vašemu stavebnímu záměru námitky. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

DE4DAAGSE
V  roce 2007 se někteří naši občané zúčastnili 

v  Holandsku čtyřdenního dálkového pochodu 

(DE4DAAGSE), který se koná v  okolí našeho part-

nerského města Mooku. Ve dnech 21.–24. 7. 2015 se 

uskuteční již 99. ročník této akce a my jsme obdrželi 

pozvání od našich přátel z  Mooku k  účasti na této 

sportovně – turistické události. Hledáme proto zájem-

ce o účast na tomto pochodu, u kterých předpokládá-

me věk minimálně 18 let, alespoň minimální znalosti 

němčiny nebo angličtiny a pochopitelně odpovídající 

fyzickou kondici (denní trasy jsou v délce 30 – 50 km, 

dle věku účastníků). Zájemci o účast na tomto pocho-

du se mohou do 31. prosince 2014 předběžně přihlá-

sit na MÚ Přibyslav – Ing. Josef Moštěk, tel. 606 565 

544, 569 430 831. Podrobnější informace o pochodu 

je možno získat také na www.4daagse.nl.
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Řešení problematiky veřejného pořádku 
a sociálních záležitostí – petice
Pokud nejste spokojeni se sociální situací ve státě, můžete podepsat petici, 

kterou organizuje Svaz měst a obcí ČR a která je adresována Vládě ČR, 

Poslanecké sněmovně PČR a Senátu PČR.

Petenti zde naléhají na výše zmíněné úřady, aby podnikly veškeré nutné 

kroky k rychlému a efektivnímu řešení stávající situace. 

Petici, jejíž celé znění naleznete níže, můžete podepsat na podatelně 

Městského úřadu v Přibyslavi, v informačním centru a v domě s pečovatel-

skou službou do 10. října 2014.

Bc. Karel Březina, sociální pracovník
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Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne ve dnech 20. října–25. října 
2014. Od pondělí 20. října do pátku 24. října v Přibyslavi a v sobotu 25. října v místních částech 

dle rozpisu a mapky, které jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. Při tomto sběru je možné 

odevzdat pouze velkoobjemový odpad (odpad, který se nevejde do popelnice) a odpad s ne-

bezpečnými vlastnostmi například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, 

ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory, léky aj. Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad 

a odpad s nebezpečnými vlastnostmi předali na určeném stanovišti v určenou hodinu přímo 
k autu. Mobilní svoz a sběr bude pro město Přibyslav zajišťovat opět fi rma ODAS pana Miloslava 

Odvárky ze Žďáru nad Sázavou. S pracovníky ODASu bude spolupracovat i zaměstnanec města 

Přibyslav s nakladačem, který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad na 

stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby – občany města Přibyslav a jeho místních 

částí, a to zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vzniklé při 

podnikatelské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech předáním oprávněné osobě a současně 

prokazovat jejich zákonnou likvidaci kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu velkoobjemo-
vých a nebezpečných odpadů. Takto vzniklé hromady ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, občanů 

i pracovníků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty (kromě soboty) do odpoledních hodin, aby je 

mohla využít většina občanů. Stanoviště jsou zpravidla rozmístěna nedaleko sebe, aby v případě, 

že občan již nestihne vybrané stanoviště, mohl odpady předat na jiném stanovišti. Tedy žádné 
ukládání odpadů na chodníky!!! Pokud budou občané ukládat velkoobjemový nebo nebez-

pečný odpad na veřejné prostranství, vystavují se možnosti uložení pokuty. Vzhledem k tomu, 

že svoz bude probíhat za plného silničního provozu, žádáme občany o zvýšenou opatrnost při 

pohybu na komunikacích. Dále žádáme řidiče, aby v čase určený pro svoz odpadu neodstavo-
vali vozidla v místech, kde by měla být stanoviště svozu.  

Občané města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bezplatnou službu 

sběrného dvora v Ronově nad Sázavou. V případě nejasností nebo dotazů se můžete informovat 

na telefonech:  – 569 430 825, 731 153 324

Mgr. Ludmila Řezníčková.

Číslo Datum a čas  Stanoviště
  Pondělí 20. 10. 2014  

1. 14:00-  14:45  Příkopy

2. 15:00 - 15:45  Pecháčkova

3. 16:00 - 16:45  U Koupaliště

4. 17:00 - 17:45  Ronovská (LDO)

Úterý 21. 10. 2014
5. 14:00-14:45  gen. Luži

6. 15:00-15:45  Vyšehrad

7. 16:00-16:45  Bechyňovo náměstí (radnice)

8. 17:00-17:45  Husova (zámek)

  Středa 22. 10. 2014  

9. 14:00-14:45  U Lesa

10. 15:00-15:45  Tržiště

11. 16:00-16:45  Žižkova

12. 17:00-17:45  Česká

  Čtvrtek 23. 10. 2014  

13. 14:00-14:45 Jiráskova

14. 15:00-15:45  Wolkerova

15. 16:00-16:45  Bezručova

16. 17:00-17:45  Nerudova

Pátek 24. 10. 2014
17. 14:00-14:45  Pelikánova

18. 15:00-15:45  Na Vyhlídce

19. 16:00-16:45  Rašínova

20. 17:00-17:45  U Barevny

Vůz Sobota 25. 10. 2014  

1,2   8:00-  8:45  Poříčí, Utín (u kulturního domu)

1,2   9:00-  9:15  Poříčí (statek), Hesov

1,2   9:30-10:15  Česká Jablonná, Keřkov 
(u hasičské zbrojnice)

1,2 10:30-11:15  Dolní Jablonná, Dobrá 
(u hasičské zbrojnice)

1 11:30-12:00  Dvorek

2 11:30-12:15  Hřiště

1 12:15-12:45  Uhry

2 12:30-13:15  Ronov nad Sázavou

Časový rozpis svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Mapa stanovišť svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
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Termíny umístění
kontejnerů na bio odpady 
(kompostovatelný odpad)
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí 

v měsíci na určené stanoviště a budou tak v Přiby-

slavi rozestavěny po dobu tří týdnů v měsíci.

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Pondělí 13.10. gen. Luži Pondělí 20.10. Tržiště

Úterý 14.10. Bezručova Úterý 21.10. Jiráskova

Středa 15.10. Hesovská Středa 22.10. Vyšehrad

Čtvrtek 16.10. Pecháčkova Čtvrtek 23.10. Příkopy

Pátek 17.10. Žižkova Pátek 24.10. Na Vyhlídce

Bezdrátový 
městský rozhlas

Ve městě Přibyslav byl vybudován v rámci protipovod-

ňových opatření nový bezdrátový obecní rozhlas, kte-

rý je napojen na celostátní jednotný systém varování 

a vyrozumění obyvatelstva. 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina provádí 

každou první středu v měsíci ve 12:00 hod. zkoušku 

varovných sirén.

Upozorňujeme občany, že sirény jsou také napoje-

ny do obecního rozhlasu, takže jejich zvuk uslyšíme 

z ampliónů každou první středu v měsíci ve 12:00 hod. 

v délce 1 minuty. 

V  případě, že budete mít připomínky k  fungování 

rozhlasu (např. hlasitost, porucha apod.), ohlaste 

nám je na telefonní číslo 569430811 nebo na e-mail 

mesto@pribyslav.cz. Při ohlášení vždy uvádějte číslo 

hlásiče, které je uvedeno na skříňce pod reproduktory.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Střípky z Přibyslavských slavností

Den Místo přistavení 
(ulice)

Pondělí 27.10. Cihlářská

Úterý 28.10. Česká

Středa 29.10. Nerudova

Čtvrtek 30.10. Niklfeldova

Pátek 31.10. U Koupaliště

Na místní části a zahrádkářské osady budou 
kontejnery na bioodpady rozmístěny takto: 

Poříčí 1. 10. - 2. 10.
Utín 3. 10. - 5. 10.
Dvorek 6. 10. - 7. 10.
Uhry 8. 10. - 9. 10.
Keřkov 10. 10. - 12. 10.
Dobrá 10. 10. -12. 10.
Utín 1. 11 - 2. 11.
Zahrádky u ACA 3. 11. -4. 11.
Zahrádky u letiště 5. 11 - 6. 11.
Česká Jablonná 7. 11. - 9. 11.

Další přistavení kontejnerů na bioodpady bude 

závislé na počasí. Pokud máte jiné požadavky na 

umístění kontejnerů na bioodpady, obraťte se 

na odbor životního prostředí Městského úřadu 

Přibyslav.

 Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP
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Originální ceny letošního ročníku slavností

bodů

1. MLÉČNÉ NÁPOJE A ZAKYSANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY 
1 Choceňské TZATZIKI smetanové 180 g Choceňská mlékárna, s. r. o. 90,6

2 Čerstvý zákys z Ekoudržitelného řetězce Gran Moravia ORRERO a. s., Tři Dvory 81,2

3 Jogurt bílý 3,5 % 1 kg Moravia Lacto a. s. , Jihlava 79,2

4 Zákys Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 78,8

5 Mléko plnotučné 3,5 % tuku Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 78,4

6 Bílý jogurt řeckého typu 200 g Bohemilk, a. s. , Opočno 77,2

7 Ovčí jogurt Statek Horní Dvorce s. r. o. 76,0

8 Čerstvé mléko 3,5 % 1l - PET Bohemilk, a. s. , Opočno 73,2

9 Milko Řecký jogurt (bílý, jahoda, borůvka, čokoláda) Polabské mlékárny a. s. Poděbrady 72,2

10 Créme Fraiche Mlékárna Polná, spol. s r. o. 72,0

11 Kefírové mléko 1% 0,5 l Moravia Lacto a. s. , Jihlava 72,0

12 Čerstvé mléko 1,5 % 1l - PET Bohemilk, a. s. , Opočno 70,0

13 Syrovátka brusinka z Ekoudržitelného řetězce Gran 
Moravia

ORRERO a. s., Tři Dvory 67,6

14 Kozí syrovátka bio Dvorský statek Olešenka 61,8

2. ČERSTVÉ A TVAROHOVÉ SÝRY, TVAROHY A POMAZÁNKY (VČETNĚ TAVENÝCH SÝRŮ), DESERTY 

1 Roztíratelné máslo z Vysočiny Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 91,8

2 Lučina pro děti 100 g Pribina - TPK, spol. s r. o., Přibyslav 87,8

3 Tvaroh plnotučný do buchet Luka, a. s., Vysoké Studnice 84,4

4 Ricotta speciale ORRERO a. s., Tři Dvory 82,6

5 Měkký plnotučný tvaroh na dezerty Luka, a. s., Vysoké Studnice 78,6

6 Tradiční pozmazánkové šunka s osmaženou cibulkou 
150g

Jaroměřická mlékárna, a. s. 73,2

7 Pribináček retro edice 80 g  (kávový & karamelový) Pribina – TPK, spol. s r. o., Přibyslav 72,4

8 Tradiční pomazánkové paprika s feferonkou 150 g Jaroměřická mlékárna, a. s. 72,2

9 Tvarohový krém s čokoládou bio Dvorský statek Olešenka 64,8

10 Tvaroháček jahoda – banán Polabské mlékárny a. s. , Poděbrady 64,4

11 Tradiční tvaroh La Formaggeria ORRERO a. s., Tři Dvory 63,2

12 Tavený sýr smetanový Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 52,2

13 Tavený sýr s uzeným masem Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 52,0

3. PŘÍRODNÍ SÝRY ZRAJÍCÍ 
1 Král sýrů Hermelín 120 g Pribina - TPK, spol. s r. o., Přibyslav 95,8

2 Moravský Bochník Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 93,2

3 Montana 45 % jemný ementál Moravia Lacto a. s. , Jihlava 93,0

4 Gran Moravia extra tvrdý dlouhozrající sýr ORRERO a. s., Tři Dvory 91,6

5 Král sýrů Hermadur 125 g Pribina - TPK, spol. s r. o., Přibyslav 91,0

6 Zlatá Praha – porce cca 250 g Mlékárna Polná, spol. s r. o. 88,8

7 Eidamský salámový sýr 40 % tvs Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 87,6

8 Caciotta stagionata ORRERO a. s., Tři Dvory 82,8

9 Kolekce plátků 100 g  (Horácký sýr 30 %, Farmářský 
sýr 30 %, Moravan 45 %)

Moravia Lacto a. s. , Jihlava 82,6

10 Zámecký sýr 45 % cihla cca 2,7 kg Jaroměřická mlékárna, a. s. 76,8

4. KOZÍ A BÍLÉ SÝRY, SPECIALITY 

1 Gouda zrající pod mazem - ovčí Statek Horní Dvorce s. r. o. 90,6

2 Čerstvý ovčí sýr Statek Horní Dvorce s. r. o. 90,0

3 Polotvrdý kozí sýr s kopřivou bio Dvorský statek Olešenka 83,8

4 Balkánský sýr nakládaný Mlékárna Polná, spol. s r. o. 75,4

5 Giuncata con la rucola ORRERO a. s., Tři Dvory 75,4

6 Matylda BIO Sýrové tyčky Polabské mlékárny a. s. , Poděbrady 74,6

7 Pastevecký čerstvý kozí sýr (bílý, uzený) Polabské mlékárny a. s. , Poděbrady 70,0

8 Mazák ovčí Statek Horní Dvorce s. r. o. 69,4

PŘIBYSLAVSKÉ 
MLÉKÁRENSKÉ DNY
V sobotu a v neděli 13. a 14. září 2014 se v Přibyslavi už 
po 23. konaly Přibyslavské mlékárenské dny, které pořádá 
přibyslavská radnice.

K tomu v předcházejícím týdnu bývá obvykle tisková 
konference, na které se přítomní novináři seznámí s novými 
výrobky přihlášených mlékáren a se situací ve výrobě 
a zpracování mléka, jak je vidí vedoucí představitelé sektoru.

Také odborná komise zhodnotí nové mléčné potraviny 
a seznámí veřejnost se svým názorem.

Radnici v Přibyslavi patří dík za tato tradiční setkávání 
mlékařů a dlouholetou propagaci mléka a sýrů.

V letošním roce se diskuze týkala většinou ruských sankcí 
na dovoz potravin, ačkoli u mléčných potravin činí vývoz do 
Ruska půl procenta českého vývozu mléka a sýrů.

Hodnocení stavu sektoru výroby a zpracování mléka 
vyznělo podle předsedy Českomoravského mlékárenského 
svazu Ing. Jiřího Kopáčka, CSc. kladně, podstatné je 
v  současné době konstatování poklesu ceny syrového 
mléka, které zlepší možnosti mlékárenského průmyslu 
vzhledem ke konkurenci. Největší obavy má česká populace 
ze zdražování potravin, ministerstvo zemědělství naopak 
z poklesu cen potravin. Rozpor v zájmech je evidentní.

Přítomní i hodnotící komise hodnotili kladně výrobce 
i  nové mléčné potraviny a celou akci, která přináší nejen 
větší zájem o mléko a sýry, ale i  podporu zásadám zdravé 
výživy populace.

Oldřich Obermaier

MLÉKÁRENSKÝ DEN V PŘIBYSLAVI – HODNOCENÍ VÝROBKŮ 10. 9. 2014
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187/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje rozdělení zadávací dokumenta-
ce veřejné zakázky schválené usnesením č. 161/2014 RM ze dne 
6.  8.  2014 na dodávku vybavení „Modernizace a rozšíření ZŠ  Při-
byslav“ na 2 části, a to podle doporučení Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod, Jihlava, protože předmět veřejné 
zakázky zahrnuje dvě skupiny plnění s rozdílným okruhem dodava-
telů tj. nábytek a výpočetní/AV techniku. 
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Jan Tomek
Termín: 28. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

188/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na  opravu části hřbitovní zdi v Přibyslavi mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ  00268097 a panem 
Filipem Kasalem, Žižkova 111, 582  22  Přibyslav, IČ   69849358. 
Cena díla po dodatku č. 1 je 314.154,91 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 28. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

189/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na  „Rekonstrukci centrálního chodníku na hřbitově v  Přibyslavi“ 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, 
IČ 00268097 a fi rmou Lubomír Toman – inž. stavby, U Svatého Jána 
3827, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 10464051. Cena díla po dodatku 
č. 1 je 534.221,22 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 28. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

190/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zhotovitele zakázky 
„Rekultivace skládky S-003 Ronov nad Sázavou – plocha č. 4“ fi r-
mu ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.  r.  o., Nad  Kunšovcem  1405/2, 
594 01 Velké Meziříčí, IČ 49446690 a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČ  00268097 a  zhotovitelem. Cena díla je 6.533.991,26 Kč, 
včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

191/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje dodatek ke smlouvě o upsání akcií 
předem určeným zájemcem č. N 433/2012, uzavřený mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 
a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s., Žižkova 
832, 581 01 Havlíčkův Brod, IČ 48173002.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

192/2014 
RM

Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt 
č. 2 Přibyslav, Příkopy 486, uzavřené dne 31. 10. 2013 s paní Janou 
Březkovou, dohodou ke dni 30. 9. 2014.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

193/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit byt č. 9 s  fi nanční spolu-
účastí o  velikosti 2+1 v  bytovém domě Přibyslav, Nerudova  663 
od 1. 9. 2014 panu Patriku Jarošovi, bytem Přibyslav, Nerudova 623. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

194/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje snížit cenu za uložení stavebního 
odpadu na sběrném dvoře Ronov nad Sázavou na cenu 130  Kč 
za tunu odpadu bez DPH pro fi rmu UNISTAV a. s., Příkop 6, 
602 00 Brno, IČ 00531766.
Odpovědnost: Přemysl Tonar, Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 2, zdržel se 0.

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 27. 8. 2014

195/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje roční odměny členům komisí 
Rady města Přibyslav.
Odpovědnost: Marie Holcmanová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise rady 
města

196/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele stavby 
„Oprava kanalizace Dobrá pod chodníkem podél silnice I/19 v Dob-
ré“ společnost EUROVIA CS, a.  s., Národní 10, 113  19  Praha  1, 
IČ 45274924 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a zho-
tovitelem. Cena díla je 394.159 Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo je možné podepsat až po schválení rozpočtového 
opatření, kterým bude investiční akce zařazena do rozpočtu města 
Přibyslav pro rok 2014.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Pokračování tabulky nahoře na stránce

Martin Kamarád, místostarosta

Martin Kamarád, místostarosta

Martin Kamarád, místostarosta

197/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo, na zajištění inženýr-
ské činnosti a provádění technického dozoru při realizaci opravy 
části hřbitovní zdi v Přibyslavi mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ  00268097 a  zhotovitelem panem 
Petrem Havlem, Klášterská 3074, 580  01  Havlíčkův Brod, 
IČ1004517. Cena díla je 5.700 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

198/2014 
RM

Rada města Přibyslav souhlasí s  podepsáním dodatku č. 6 ke 
smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby „Rekonstrukce a do-
stavba ZŠ  Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 a  sdružením fi rem ZŠ  Přiby-
slav: Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, 
IČ  00014915, (vedoucí člen sdružení) a  Stavointerier  s.  r.  o., 
Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25943367, (člen sdružení).
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

199/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. SELF/2013/045/IP mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a SELF servis, spol. s r. o., Pálavské 
náměstí 11, 628 00 Brno, IČ 18826016.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

200/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje převod 132.804,76  Kč z  investič-
ního fondu Mateřské školy Přibyslav do rozpočtu města Přibyslav. 
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu faktur za výměnu oken 
na budově MŠ Přibyslav, Bezručova 683 – II. etapa, na základě usne-
sení Rady města Přibyslav č. 163/2013 RM ze dne 10. 7. 2013.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová,  Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

201/2014 
RM

Rada města Přibyslav projednala návrh příjmů a výdajů rozpočtu měs-
ta Přibyslav na rok 2015, návrh fi nančního plánu města Přibyslav na 
rok 2015 a předkládá oba návrhy k projednání Zastupitelstvu města 
Přibyslav a Finančnímu výboru Zastupitelstva města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

202/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje program 36. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Přibyslav dne 24. 9. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 24. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 10. 9. 2014

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 10. 9. 2014

203/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení na „Modernizaci 
a rozšíření ZŠ Přibyslav - dodávku vybavení ZŠ Přibyslav“, na část 1 fi rmu Alex 
kovový a školní nábytek, s. r. o., Výstaviště 405/1, 647 00 Brno, IČ 26943344.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 17. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

204/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení na „Modernizaci 
a rozšíření ZŠ Přibyslav - dodávku vybavení ZŠ Přibyslav“, na část 1 fi rmu Josef 
Vaverka, Dr. Půži 361, 582 22 Přibyslav, IČ 01465015.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 17. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

205/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení na „Modernizaci 
a rozšíření ZŠ Přibyslav - dodávku vybavení ZŠ Přibyslav“, na část 1 fi rmu C 
SYSTEM CZ a. s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, IČ 27675645, 
korespondenční adresa: Barrandova 409, 143 00 Praha
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 17. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

206/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje o vypsání opakovaného zadávacího řízení na 
„Modernizaci a rozšíření ZŠ Přibyslav - dodávku vybavení ZŠ Přibyslav“, na část 1 
za stejných podmínek dle usnesení Rady města Přibyslav č. 161/2014 RM, ze dne 
6. 8. 2014 a č. 187/2014 RM, ze dne 27. 8. 2014 RM, a to po uplynutí 10 denní 
lhůty pro podání námitek.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

207/2014 
RM

Rada města Přibyslav souhlasí s použitím znaku města Přibyslav při prezentaci 
města v rámci volební brožury politického hnutí ANO 2011 pro komunální volby ve 
dnech 10. – 11. 10. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 17. 9. 2014
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208/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních 
příspěvků na návrh Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Marie Málková, Bc. Karel Březina, Marie Holc-
manová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise rady 
města

209/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na poskytnutí „Modernizace 
a rozšíření ZŠ Přibyslav – dodávka vybavení ZŠ Přibyslav“, na část 2 
fi rmu C SYSTÉM CZ, a. s. Brno, Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, 
IČ 27675645. Cena dodávky je 2.484.570 Kč, včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

210/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 
na plynovodní přípojku na pozemku parc. č. 1823/1, která je využí-
vána pro budovu mateřské školky, Tyršova 242, Přibyslav v  celkové 
délce 2 m mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČ  00268097 a  společností RWE GasNet, s.  r.  o. se sídlem 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

211/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
„Chodník podél silnice I/19 v  Dobré“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností 
EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924. Cena 
díla je 40.184 Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 je možné podepsat až po schválení příslušného rozpoč-
tového opatření.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

212/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o užití, imple-
mentaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS  FENIX 
č. F-11-00268 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582  22  Přibyslav, IČ  00268097 a fi rmou Asseco Solutions, a.  s., 
140 02 Praha 4, Zelený pruh 1560/99, IČ 64949541.
Odpovědnost: Jiří Koudela, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

213/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě, na 
provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky – organi-
zační zajištění kompletního průběhu veřejné zakázky, zabezpečení 
výkonu činností zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v  platném znění na vybavení nových prostor staveb 
„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav – 3. etapa“ a „Modernizace 
a rozšíření ZŠ Přibyslav – 4. etapa“, mezi městem Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Ing. Štěpánkou Strás-
kou, Dřevařská 391, 382 73 Vyšší Brod, IČ 01124650. Příkazník není 
plátcem daně z přidané hodnoty.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

214/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 
Bechyňovo náměstí 40, Přibyslav s panem Adolfem Vackem, které-
mu vzniklo právo nájmu ode dne smrti původního nájemce bytu paní 
Marie Vackové dle ust. § 676 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občan-
ský zákoník. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

215/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit byt č. 2 o velikosti 2+1 v by-
tovém domě Přibyslav, Příkopy 486 od 1. 10. 2014 paní Jitce Čejko-
vé, bytem Přibyslav, Keřkov 95. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín:10/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

216/2014 
RM

Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého 
majetku, 10 položek dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Marie Bártová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Majetek

217/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení majetku, 16 položek dle pří-
lohy k jednání.
Odpovědnost: Jiří Koudela, Marie Bártová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

218/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje odpis pohledávky ve výši 95 Kč, 
poplatku za užívání kabelové televize za paní Zdenkou Furgeri.
Odpovědnost: Petra Holubová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Odpisy

219/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje odpis pohledávky ve výši 2.103 Kč za 
uložení odpadu za Lenkou Sýkorovou, Metánov 54, 394 70 Častrov, 
IČO 87935678,  
Odpovědnost: Petra Holubová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 24. 9. 2014 Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 27. 8. 2014

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 24. 9. 2014

63/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zase-
dání dne 27. 8. 2014.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

64/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s  podepsáním dodatku č. 
3 ke smlouvě o  dílo na kompletní dodávku stavby „Modernizace 
a rozšíření ZŠ Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměs-
tí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou UNISTAV, a. s., Příkop 
6, 602 00 Brno, IČ 00531766.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Výběrové 
řízení

65/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o smlouvě bu-
doucí směnné mezi městem Přibyslav a manželi Josefem a Janou 
Sejkorovými, Malinského 435, 582 22 Přibyslav. Předmětem směny 
je část pozemku parc. č. 954/1 ve vlastnictví města Přibyslav za po-
zemek parc. č. 964/33 vše v k. ú. Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

66/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dohodu o náhradě ško-
dy, uzavřenou mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Ing. Miroslavem Jarošem, Zim-
ní 41/15, Horní Kosov, 586 01 Jihlava, ve výši 396.116 Kč.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 11/2014
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Dohoda

67/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. 
č.  1798/2 o  výměře 246 m2 v  k. ú. Nížkov manželům Jaroslavu 
a Zdeně Holcmanovým, Nížkov 116, 592 12 Nížkov za kupní cenu 
2.260  Kč. Náklady spojené s  prodejem, kromě daně z  nabytí ne-
movitých věcí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 27. 8. 2014, má město Přibyslav právo 
od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 27. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

68/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního 
daru ve výši 30.000 Kč SK Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, 
IČO 60126205 na inovaci zatravnění fotbalového hřiště.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Rozpočet

69/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2014 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2014 a změnu fi nanč-
ního plánu č. 1/2014 k hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 
2014.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 5/2014
               Změna fi nančního plánu č. 1/2014
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 27. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

70/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje vznést připomínku k doku-
mentu „Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR“ ministerstva 
pro místní rozvoj a navrhuje vypuštění bodu č. 206 v uvedeném do-
kumentu, který pojednává o vymezení plochy a stanovení územních 
podmínek těžby uranu v oblasti jižně od Přibyslavi.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Michael Omes
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

71/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřej-
ného zasedání dne 24. 9. 2014.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Zahájení

72/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje odměny členům výborů 
Zastupitelstva města Přibyslav za rok 2014.
Odpovědnost: Marie Holcmanová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výbory

73/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s  podepsáním dodatku 
č. 4 ke smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby „Modernizace 
a  rozšíření ZŠ  Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 a  fi rmou UNISTAV, a. s., 
Příkop 6, 602 00 Brno, IČ 00531766.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Výběrové 
řízení

74/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje Radu města Přibyslav 
schválením kupní smlouvy na „Modernizaci a  rozšíření ZŠ Přiby-
slav - dodávku vybavení ZŠ Přibyslav“, na část 1) dodávka nábytku 
a vybavení školní nábytek, tabule, laboratorní nábytek, laboratorní 
stoly, kuchyňský nábytek a zařízení, kancelářský nábytek, nástěnky, 
židle, křesla, stoly, skříně, psací stoly a knihovny, počítačové stoly.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 1, zdržel se 3.

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Martin Kamarád, místostarosta

Martin Kamarád, místostarosta

Pokračování tabulky na další stránce
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

75/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu na „Moder-
nizaci a rozšíření ZŠ Přibyslav - dodávku vybavení ZŠ Přibyslav“, na 
část 2) dodávka výpočetní a AV techniky elektronické tabule a pří-
slušenství, počítače, součásti, příslušenství a doplňky pro počítače, 
servery, videoprojektory, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 a  fi rmou C SYSTÉM CZ, 
a. s. Brno, Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ 27675645.
Cena předmětu veřejné zakázky je 2.484.570 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

76/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravenou smlouvu 
o  provozování kanalizace Dvorek – Uhry mezi majitelem kanali-
zace - městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ  00268097 a  provozovatelem kanalizace - společností Vodovo-
dy a kanalizace Havlíčkův Brod a. s., Žižkova 832, 581 51 Havlíč-
kův Brod, IČ 48173002.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

77/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o právu k  pro-
vedení stavby mezi panem Janem Jeřábkem (*1991), Keřkov  34, 
582  22  Přibyslav a  městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

78/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Smlouvu o právu k prove-
dení stavby mezi panem Janem Jeřábkem (*1961) a paní Václavou 
Jeřábkovou (*1971), Keřkov 34, 582 22 Přibyslav a městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

79/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. 
č. st. 13/2 o výměře 23 m2 v k. ú. Česká Jablonná panu Františku 
Novotnému, Tyršova 234, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 2.270 Kč. 
Náklady spojené s prodejem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí, 
hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti 
měsíců od 24. 9. 2014, má město Přibyslav právo od jejího uzavření 
odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

80/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. 
č. 31/8 o výměře 248 m2 v k. ú. Dobrá panu Jaroslavu Čermákovi, 
Dobrá 5, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 28.320 Kč. Náklady spo-
jené s prodejem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí, hradí kupu-
jící. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 
24. 9. 2014, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, 
čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

81/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku ve vlast-
nictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 parc. č. 397/60 o výměře 59 m2, odděleného z po-
zemku parc. č. 397/22 v k. ú. Přibyslav za pozemek parc. č. 397/61 
o výměře 45m2, oddělený z pozemku parc. č. 397/4 v k. ú. Přibyslav, 
ve vlastnictví pana Václava Henzla, Jiráskova 466, 582 22 Přibyslav. 
Pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 1527-30/2014 ze 
dne 22. 5. 2014. Směňující strany se vůči sobě považují za vyrov-
nané. Náklady spojené se směnou hradí město Přibyslav. Pokud 
příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 24. 9. 2014, 
má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 24. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Směna

82/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu majetku č. 257/2014 mezi Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128  00  Praha 2, IČ 69797111 a městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí  1, 582  22  Přibyslav, IČ 00268097. Předmětem 
smlouvy je bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 218/7 o výměře 
201 m2, parc. č. 558/2 o výměře 93 m2, parc. č. 559/1 o výměře 40 
m2, parc. č. 559/2 o výměře 36 m2, parc. č. 563/6 o výměře 44 m2, 
parc. č. 563/7 o výměře 91 m2 a parc. č. 566/7 o výměře 61 m2 v k. 
ú. Česká Jablonná do vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Převod

83/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kte-

rou město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22  Přibyslav, 

IČ  00268097 daruje Kraji Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 

IČ 70890749 díl „j1“ o výměře 31 m2 pozemku parc. č. 165/3, díl 

„g1“ o výměře 1 m2 pozemku parc. č. 295/51,  díly „i+m“ o výměře 

66 m2  pozemku parc. č. 1657/2, díl „p“ o výměře 2 m2 pozemku 

parc. č. 1657/3, díl „g“ o výměře 15 m2  pozemku par. č. 1676/9 

a díl „e“ o výměře 8 m2 pozemku parc. č. 1676/10 v k. ú. Přibyslav 

dle geometrického plánu č. 1376-165/2010. Náklady spojené s da-

rováním hradí Kraj Vysočina.

Odpovědnost:  Jana Krejčová

Termín: 12/2014

Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Darování

84/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou 

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749  daruje měs-

tu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 

díl „u“ o výměře 186 m2 pozemku parc. č. 183/7, díly „o1“ o výměře 

30 m2, díl „y“ o výměře 80 m2  a  díl „b1“ o výměře 3 m2 pozemku 

parc. č. 1676/11, díl „h1“ o výměře 70 m2, díly „x+v“ o výměře 12 

m2, díl „f“ o výměře 117 m2, díl „k“ o výměře 9 m2, díly „o+t“ o výmě-

ře 269 m2, díl „s“ o výměře 387 m2, díl “e1“ o výměře 7 m2, díl „c1“ 

o výměře 580 m2, díl „d1“ o výměře 1036 m2, díl „k1“ o výměře 345 

m2 pozemku parc. č. 1676/12, díl „l1“ o  výměře 19 m2 pozemku 

parc. č. 1676/15,  díl „c“ o výměře 22 m2 pozemku parc. č. 1713/1  

a pozemek parc. č. 1676/20 o výměře 219 m2 oddělený z pozem-

ku parc. č. 1676/12 vše v  k. ú. Přibyslav a dále kterou paní Marie 

Řezníčková, Rašínova 163, 582 22 Přibyslav daruje městu Přibyslav, 

Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 pozemek 

parc. č. 183/16 o výměře 27 m2 a nově vytvořený pozemek parc. č. 

185/22 o výměře 6 m2, oddělený z pozemku parc. č. 185/14 v k. ú. 

Přibyslav vše dle geometrického plánu č. 1376-165/2010. Náklady 

spojené s darováním hradí město Přibyslav.

Odpovědnost: Jana Krejčová

Termín: 12/2014

Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

85/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Povodňový plán města Při-

byslav, verzi roku 2014 a ruší Povodňový plán pro město Přibyslav, 

verzi roku 2001 ze dne 16. 8. 2001.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

                            Mgr. Ludmila Řezníčková

Termín: 09/2014

Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Obecní 
legislativa

86/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního 

daru ve výši 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Dolní Jablonná, 

582 22 Přibyslav, IČO 62696998 na opravu hasičské stříkačky.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 10/2014

Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

87/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního 

daru ve výši 30.000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Přibyslav, Huso-

va 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 na nátěr plechové střešní 

krytiny.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 10/2014

Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

88/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního 

daru ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Trojka, U Trojice 

2104, 580  01  Havlíčkův Brod, IČ  70895422 na provoz a činnost 

svozového vozu pro postižené děti z Přibyslavi.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 10/2014

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 1, zdržel se 3.

89/2014 
ZM

Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové 

opatření č. 6/2014 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2014.

Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 6/2014

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 24. 9. 2014

Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Pokračování tabulky Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 24. 9. 2014 Pokračování tabulky Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 24. 9. 2014

Pokračování tabulky nahoře na stránce
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Co je za námi 
a co nás 
nemine…

Po měsíci letních radovánek 
a  před otevřením školní brány 

Mateřské školy v Přibyslavi probíhaly 
poslední srpnový týden fi nální přípravy na nový školní 
rok 2014–2015. Proto, aby ta naše pomyslná společ-
ná loďka mohla úspěšně vyplout, bylo potřeba vkusně 
vyzdobit a uklidit třídy, nakoupit nové hračky a v ne-
poslední řadě „doladit“ všechny dokumenty potřebné 
pro správný chod všech oddělení MŠ. 

V  pondělí 1. září tak mohly slavnostně naladěné 
paní učitelky přivítat ve svých třídách možná trochu 
rozechvělé a nervózní rodiče se svými ratolestmi. 
Obavy dětí, které vstoupily na půdu MŠ poprvé, 
se brzy rozplynuly a většina z nich si po pár dnech uží-
vala pohodu při společných hrách a činnostech.

V  průběhu adaptace na podmínky a režim školky, 
jejíž zvládnutí je velmi důležité zejména pro nejmenší 
2 –3 leté děti, vyrazili jejich starší kamarádi na krat-
ší či delší procházky do přírody, aby si připomněli 
důvěrně známé okolí Přibyslavi, kam se rádi vrací. 
Na městském koupališti a atletickém stadionu si při-
pravila pro MŠ místní skupina ČČK ve spolupráci se 
ZŠ a dalšími dobrovolníky zábavné dopoledne se sou-
těžemi a úkoly. Po úspěšném absolvování stanovišť 
čekalo na všechny sladké ocenění jejich snahy a po-
hádkové kreslení na chodníku. Poděkování tedy patří 
všem, kteří se na celé akci organizačně i jinak podíleli, 

tou nejlepší odměnou jim určitě byly nadšené dětské 
oči a radostné dovádění malých i těch větších. 

Druhý zářijový týden nás v  MŠ navštívili cvičitelé 
a psovodi z Polné, kteří kamarádům ze školky a jejich 
učitelkám předvedli ukázky výcviku psů a zábavnou for-
mou vysvětlili úlohu psích miláčků pro postižené nebo 
lidi v nebezpečných životních situacích.

A taky k  nám přijelo divadlo! Svoje kouzelné a tro-
chu tajuplné představení si pro nás připravil loutkohe-
rec Jan Hrubec. Na jeho Aladinovu kouzelnou lampu 
a krásný zážitek z tohoto představení budeme dlouho 
vzpomínat.

V  rámci logopedické prevence, nezbytné pro před-
školní vzdělávání, naši školku navštívil klinický logoped 
ze Speciálního logopedického centra v  Havlíčkově 
Brodě. Provedenou logopedickou depistáží (vyšetře-
ním) prošly doporučené děti, které budou buď v péči 
klinického logopeda, nebo se nápravě jejich řeči budou 
věnovat logopedické asistentky z  řad učitelek přímo 
v MŠ.

A co nás tedy ještě čeká a nemine? Samozřejmě dal-
ší podzimní výpravy do bližšího i vzdálenějšího okolí, 
veselá drakiáda, nově probouzení broučků, divadelní 
setkání s muzikantem, podzimní dílny s rodiči, návštěvy 
místní knihovny a také určitě vyjde čas na okouknutí, jak 
to chodí u hasičů a mnoho dalšího.

Loď, která nás spojuje, se už odrazila od břehu a míří 
plnou rychlostí na širé moře. Na naší palubě mohou ti, 
kteří o to stojí, poznat nová dětská přátelství a zažít ne-
opakovatelné chvíle s těmi, kteří je mají rádi.

Mgr. Jitka Nováková
MŠ Přibyslav  

                                                                                        

Škola začala
aneb
Stavěli tesaři 
zedníkům lešení 
K  zahájení nového školního roku došlo přesně 

v  pondělí 1. září, přestože v  přibyslavské škole 

vládne téměř všude čilý stavební ruch. Ano, 

přestavba školy rychle pokračuje, a tak se žáci 

i učitelé po prázdninách zapojili do výchovně 

Stolpersteiny 
v Přibyslavi 
prozatím nebudou
S  odhalením stolpersteinů aneb Kamenů zmizelých 
v havlíčkobrodské Dolní ulici se začaly množit dotazy, 
jak to je v  Přibyslavi. Po benefičním divadelním 
představení, které proběhlo letošního 12. února, jsme 
začali připravovat podklady pro možnou realizaci 
položení prvních kamenů v Přibyslavi. V rámci příprav 
bylo i sestavování životních osudů jednotlivých 
obětí. Při sběru a doplňování již známých informací 
nastal zásadní obrat. Nedostali jsme souhlas od 
rodinných příslušníků k  realizaci kamenů se jmény 
jejich příbuzných. Na základě této skutečnosti jsme 
se rozhodli prozatím upustit od projektu s  tím, 
že získané finanční prostředky použijeme jinak. 
Připravujeme záměr dalšího stanoviště Naučné stezky 
Romana Podrázského, které by se věnovalo obětem 
obou nedemokratických režimů, jež byly v naší zemi 
v průběhu 20. století nastoleny.

B yl zahájen nový školní rok
V pondělí 1. září proběhlo zahájení nového školního 
roku.

Pro 68 dětí to bylo poprvé. Jsou to děti, které se 
toho dne vypravily hned ráno do Zasedacího sálu 
Městského úřadu v Přibyslavi, kde byly uvítány v no-
vém školním roce panem starostou Janem Štefáčkem, 
náměstkem hejtmana Liborem Jouklem, ředitelem zá-
kladní školy Petrem Adamem a jejich třídními učitelka-
mi, paní Janou Švecovou, Vierou Augustovou a Věrou 
Daniškovou. Přejeme jim, aby se do školy těšily a měly 
ve svých třídách radostnou atmosféru.

Pro 32 žákyň a žáků to bylo naopak naposledy, kdy 
se počátkem září vydali do základní školy. Jsou to žá-
kyně a žáci obou devátých tříd. Doufejme, že si tento 
školní rok užijí a že se jim podaří dostatečně se při-
pravit na jeden z největších kroků v životě, odchod ze 
základní školy na školu střední.

V letošním roce navštěvuje Základní školu Přibyslav 
celkem 466 žáků a žákyň, což je o 14 více než ve škol-
ním roce minulém. Všechny děti jsou rozděleny do 
21 třid, přičemž jich je 13 na prvním stupni (ve třech 
ročnících máme 3 třídy v ročníku) a 8 na stupni dru-
hém.

Petr ADAM
 a vedení školy

Zábavné soutěžní dopoledne pro děti z MŠ uspořádala místní skupina ČČK ve spolupráci se ZŠ

Pokračování příspěvku na další straně
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– vzdělávacího procesu, i když jejich životní 

prostor je dočasně poněkud stísněný a i když 

se tu a tam v odpoledních hodinách školními 

budovami rozléhají děsivé zvuky, vzdáleně 

připomínající vytí velmi zuřivého a velmi 

hladového psa baskervillského.

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo 

tentokrát ve velké zasedací síni městského 

úřadu. Hned druhý den byli žáci ve všech tří-

dách seznámeni se školním řádem a poučeni 

o bezpečnosti.

Na středu 3. září si připravili studenti havlíč-

kobrodské střední průmyslové školy stavební 

prezentaci pro deváťáky. Následující den 

žáci devátých tříd navštívili se svými třídními 

učiteli Úřad práce v  Havlíčkově Brodě. Tato 

návštěva by jim měla usnadnit letošní neleh-

ké rozhodování, jakým směrem se vydat po 

ukončení základního vzdělávání.

V  pátek 5. září se uskutečnil – stejně jako 

v minulém školním roce – ve škole prodej pra-

covních sešitů, které jsme objednali hromad-

ně pro všechny žáky. Opět se potvrdila známá 

věc, že pokud se dá dětem důvěra, zachovají 

se jako rozumní mladí lidé. Akce proběhla bez 

problémů a ke spokojenosti všech.

Prvňáčci a druháčci absolvovali preventivní 

školení na téma ústní hygiena.

V  pátek 12. 9. se konala vernisáž výstavy 

fotografi í Ing. Pavla Hroudy a Lydie Novotné 

a výstavy fotografi í ze školních akcí ve školním 

roce 2013–2014. Své výrobky zde nabízely 

děti z kroužku Otakárek. Na vernisáži kouzel-

ně zazpívali členové souboru La Via.

Hlavu si potrápili účastníci Mistrovství Při-

byslavi v SUDOKU v nové školní budově v so-

botu 13. září.

Dny otevřených dveří končily v neděli v po-

ledne.

V  pondělí 15. 9. vyrazily děti do přírody. 

Kromě sportovních disciplín na ně čekalo 

procvičování první pomoci, orientace v teré-

nu, nácvik chování při mimořádných událos-

tech apod. 

Dne 19. 9. se fotografovaly děti z I. stupně 

naší školy.

V úterý 23. 9. se zúčastnili žáci 5. – 9. tříd 

vzdělávací diashow „Americká divočina“, 

kterou připravili manželé Špillarovi. S  pořa-

dem „Afrika“ byli u nás už loni a sklidili velký 

úspěch u žáků i učitelů.

Ve středu 24. 9. vyjeli žáci 7. tříd na eko-

logický program „Půda pro život“ do Balin. 

Program měl jako vždy pestrou náplň a děti 

zaujal.

Na závěr přání pro všechny naše žáky 

i učitele: V novém školním roce mnoho zdraví 

a duševní i tělesné svěžesti!

Mgr. et Mgr. Monika Linková

Pokračování příspěvku z předchozí strany

SPONZOR PŘEDSTAVENÍ:
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Nejdříve jsme 5. 9. připravili stanoviště první pomoci 

na akci Sportovního zařízení města Přibyslav „Hurá 
zpátky do školky“, kde nakonec všechny školkové děti 

zručně ošetřily svoje paní učitelky. Za odměnu jsme 

jim ručičky vyzdobili bezbolestnými modřinami. 

Na Mlékárenský den 2014 na přibyslavském 

náměstí v sobotu 13. 9. jsme se společně se skauty 

podělili o různé aktivity pro děti a připravili jsme 

náš červený stánek. Pro dospělé jsme nachystali 

měření tlaku a brožurky o první pomoci a zdravém 

životním stylu. Děti si u nás mohly zasoutěžit na 

šesti zajímavých stanovištích s  tématy první pomoci 

a dopravní výchovy. Počasí sice nebylo úplně ideální, 

ale všechny děti připravené úkoly zvládly a vybraly si 

za svoje snažení zaslouženou odměnu ze široké na-

bídky výukových materiálů dané tematiky a drobných 

dárečků. Červenokřižáčci měli plné ruce práce, vždyť 

nás navštívilo celkem 78 dětí!

V pátek 26. 9. jsme úspěšně navázali na tradici pra-
videlného monitoringu v domě s pečovatelskou služ-

bou, kde měříme zájemcům krevní tlak, glykemický 

index a Body Mass Index včetně procenta svalů a tuků 

v  těle. V měření budeme zase pokračovat každý po-

slední pátek v měsíci.

Kroužek malých červenokřižáčků se po prázdni-

nách sešel opět 27. 9. Vydali jsme se na terénní hru 

s opakováním základů první pomoci. Starší červeno-

křižáčci připravili trasu pro ty mladší a všechny na 

konci čekala odměna.

Místní skupina 
Českého červeného kříže v Přibyslavi

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

V září jsme opět zahájili naši běžnou činnost a to jak pravidelný monitoring, tak schůzky 
s kroužkem červenokřižáčků. Zároveň jsme se zúčastnili několika akcí s programem 
první pomoci.

Rádi vás také informujeme, že v dnešním občasníku 

najdete článek paní Kunáškové o tom, jak vaše „Víčka 
pro Kubíčka“ pomohla Kubíčkovi a jaké pomůcky mu 

teď pomáhají!

Na říjen připravujeme:
V pátek 10. října 2014 od 19:00 s potěšením zveme 

DOBROVOLNÉ DÁRCE KRVE na divadelní před-

stavení „Babička v trenkách aneb aprílová komedie“, 

které jsme připravili ve spolupráci s přibyslavským DS 

Furiant a Kulturním zařízením města Přibyslav. Dob-

rovolní dárci si mohou svoje volné lístky vyzvednout 
na podatelně Městského úřadu Přibyslav do 3. října, 

nebo si je zarezervovat na emailu mscckpribyslav@

seznam.cz a vyzvednout na podatelně až do 7. října. 

Po tomto datu budou zbylé lístky k dispozici členům 

Českého červeného kříže. Další informace najdete na 

plakátu v tomto čísle Přibyslavského občasníku.

11. října se s červenokřižáčky opět zúčastníme dob-

rovolné akce 72 hodin - Ruku na to! V rámci tohoto 

projektu se dobrovolníci po celém Česku pustí do ak-

tivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. 

My se chystáme uklízet a vylepšovat naše město a při-

dat se k nám může kdokoliv! Kontaktujte nás na email, 

nebo sledujte náš facebook a připojte se k události.

Pravidelný monitoring v  domě s  pečovatelskou 

službou proběhne   31. října od 15:00 do 16:00.

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Doubková

e-mail:  mscckpribyslav@seznam.cz
facebook: facebook.com/mscckpribyslav

Zábavné soutěžní dopoledne pro děti z MŠ 
uspořádala místní skupina ČČK ve spolupráci se ZŠ

Významné dny v měsíci říjnu:
1. 10. Mezinárodní den seniorů

Mezinárodní den lékařů

Světový den vegetariánství

Světový den cyklistiky

Mezinárodní den hudby 
2. 10. Světový den hospodářských zvířat 

Mezinárodní den nenásilí
4. 10. Mezinárodní den zvířat

Světový den lidských sídel 
5. 10. Mezinárodní den úsměvu

Světový den učitelů 
8. 10. Mezinárodní den boje proti popáleninám 
9. 10. Světový den pošty 
10. 10. Světový den duševního zdraví

Světový den zraku

Světový den proti trestu smrti 
12. 10. Světový den artritidy 

Začíná Světový týden kostí a kloubů 
13. 10. Mezinárodní den za omezení přírodních 

katastrof 
15. 10. Mezinárodní den bílé hole

Světový den žen žijících na venkově 
16. 10. Světový den výživy

Evropský den záchrany života
Světový den páteře

17. 10. Mezinárodní den proti chudobě
Světový den úrazů 

20. 10. Den stromů 
Světový den proti osteoporóze
Mezinárodní den kuchařů

22. 10. Mezinárodní den balbutiků 
24. 10. Světový den Organizace spojených národů (OSN)

Světový den pro rozvoj informací 
Začíná Týden za odzbrojení 

29. 10. Světový den mrtvice
31. 10. Den UNICEF

Světový den spoření 
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ŽIŽKOVO 
KOLEČKO
Srdečně vás všechny zveme na tradiční pochod 

(podzimní procházku) k  Žižkově mohyle, který 

Skautské středisko Goliath Přibyslav pořádá tra-

dičně již od roku 2003. 

V letošním roce si připomeneme 590 let od 

úmrtí Jana Žižky z Trocnova. U mohyly budou, 

jako každý rok, připraveny pro děti různé hry 

a ohniště na opékání špekáčků, které si nezapo-
meňte doma. 

   Návrat lze volit podle kondice – zpět po silnici 

do Přibyslavi, nebo dokončit kolečko přes Keřkov 

a Žabku.

Tak neváhejte a pojďte  s  námi! Sejdeme 

se  v  sobotu 4. 10. 2014 ve 12.30 h. u sochy 

sv. Václava na náměstí v Přibyslavi.

R ůžena Krejčová
jménem všech pořadatelů
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Úspěšná sezóna 
hasičů z Dobré
Když jsme před nějakými 7 lety začínali jako malí hasi-

či, nikdo z nás ani nepomyslel na tak úspěšnou sezó-

nu, jaká byla letos. 

Začalo to úspěšným podzimem pro dorostence, 

kdy se po dlouhé přípravě na 5 kilometrovou trať pl-

nou různých stanovišť s úkoly, jako jsou např. střelba 

ze vzduchovky, šplh na laně, znalost zdravovědy a 

topografi e a běh podle azimutu. Dorostenci Jakub 

Kasal a Jakub Hospodka se umístili na krásném 1. a 2. 

místě. Malí hasiči také započali neméně úspěšnou se-

zónu podzimním závodem požární všestrannosti, kde 

se běžela na rozdíl od dorostenců pouze 3 kilometry 

dlouhá trať, kde plnili podobné úkoly jako dorosten-

ci. Z 52 týmů se umístili starší hasiči na pěkném 12. 

místě a mladší hasiči ze 49 týmů na 20. místě. Soutěž 

se konala 5. 10. 2013 v Mírovce a umístění z branné-

ho závodu se započítávalo do jarního kola soutěže 

hry Plamen. Jarní kolo se mladým hasičům povedlo 

a v disciplínách požárního útoku, štafety 4 x 60 m a 

štafety dvojic se umístili mladší hasiči na celkovém 

krásném 3. místě a starší hasiči na 2. místě a zajisti-

li si tím postup na CTIF, které se konalo 24. 5. 2014 

v Havlíčkově Brodě, kde jsou stejné disciplíny jako v 

jarním kole, ale byly přidány disciplíny štafeta CTIF 

a požární útok CTIF. Zde se umístili na 4. místě. Den 

poté se konalo okresní kolo dorostu také v Havlíčkově 

Brodě. Na soutěži závodníci plnili tyto disciplíny: 100 

m překážek, dvojboj a test požární ochrany. Zde se 

Jakub Kasal a Jakub Hospodka umístili na 1. a 2. místě 

a postoupili do krajského kola v Petrovicích u Třebíče. 

To se konalo 22. 6. 2014. I zde se plnily stejné disciplí-

V sobotu 13. září 2014 
měřili v Havlíčkově 
Brodě svoje síly hasiči. 
Sešlo se jich hned 
několik stovek.
Velkému zájmu se v sobotu 13. 9. 2014 v Havlíčkově 

Brodě těšil již XIX. ročník havlíčkobrodského setkání 

„DEN HASIČŮ“, který se konal na sportovišti HZS 

(Hasičský záchranný sbor) v ulici Humpolecká. Do 

sportovního klání se zapojilo rekordních 42 soutěž-

ních družstev. Zatímco družstva veteránů, žen a dětí 

poměřila svoje síly v klasickém požárním útoku, tak na 

družstva výjezdových jednotek byla připravena krá-

lovská disciplína požárního sportu okořeněná o velmi 

netypické prvky. Mimo požárního útoku museli hasiči 

bravurně zvládnout také otázky v kvízu týkající se na-

příklad strojní nebo technické služby, v praktické části 

se potom soutěžící museli vypořádat s  poskytnutím 

„předlékařské“ první pomoci zraněné osobě. „V prů-
běhu soutěže tak došlo vlastně k  prověření znalostí 
a odborností výjezdových jednotek, kterých se do 
soutěžního klání zapojilo devatenáct a musím říci, 
že jsem opravdu velmi spokojen. Soutěžní družstva 
prokázala nejenom fyzickou připravenost, ale také 
připravenost po odborné stránce“, dodal plukovník 
Mgr. Luboš Vacek, ředitel územního odboru HZS 
Havlíčkův Brod, pod jehož záštitou se celá soutěž 
konala.

Nejlepší výkon předvedla vý-
jezdová jednotka SDH Přibyslav, 

a  to dokonce již po  třetí za sebou. 
S časem  05:42 min za sebou přiby-
slavští nechali výjezdovou jednotku 

z Golčova Jeníkova a z České Bělé.

„Je vidět, že přibyslavští dobrovol-
ní hasiči jsou maximálně připraveni. 
Srdečně jim k jejich výkonu gratulu-
ji,“ dodal L. Vacek.  Potud převzato 

z tiskové zprávy tiskové mluvčí HZS 

Kraje Vysočina.

Každý rok v  tomto čase podává-

me zprávu do PO o tom, jak jsme 

se poprali v silné konkurenci v sou-

těži, která je věnována výhradně hasičům, kteří jsou 

zařazení do výjezdu v  rámci poplachových plánů 

a vyjíždějí k událostem. Své jednotky sem doprovázejí 

zástupci města, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak se 

jejich hasiči potýkají s nástrahami, které jim připravil 

pořadatel. Můj osobní pocit z těchto soutěží je velmi 

dobrý, protože se zde opravdu soutěží nejen fyzicky, 

ale i odborně a takticky, a tak se zde hlavně projeví, 

jak se ta či ona jednotka vypořádala s celým výcviko-

vým rokem. Nedá se tu nic ošidit a možná chyba se 

dá v případě odborných znalostí velmi rychle napravit 

bez zbytečných ztrát. Není třeba po obdržení směrnic 

a propozic ani nijak extra trénovat, protože téměř vše 

jsme povinni trénovat v  průběhu celého roku. Stačí 

oprášit znalosti, přidat trochu štěstíčka a samozřejmě 

fyzická kondice, ta hraje prim. Pro nás je samozřejmě 

velkou ctí zabojovat a přivézt přední umístění, protože 

tím předkládáme našemu zřizovateli a veřejnosti k po-

souzení naši činnost. Je to také jedna z posledních sou-

těží, kde nevyhrávají všelijak upravené stříkačky, aby 

dosáhly co největšího výkonu, ale každý si zde musí 

sáhnout  do útrob svých znalostí a podat co nejlepší 

fyzický výkon.

Soutěže se zúčastnili: Miroslav Fišar, Ivo Šimanov-

ský, Pavel Höfer, Petr Niklfeld , Tomáš Kotlas a Jaroslav 

Kalina. 

Ivo Šimanovský, hasiči Přibyslav  

SDH Přibyslav má více důvodů k oslavě

ny jako v okresním kole, ve kterých se 

v celkovém výsledku Jakub Hospodka 

umístil na 

4. místě a Jakub Kasal opět na 

1. místě a postoupil na Mistrovství ČR 

do Brna, které proběhlo 5. -6. 7. 2014. 

Tam absolvoval stejné disciplíny, jako 

na předešlých kolech. A i zde se to Ja-

kubu Kasalovi velmi povedlo a umístil 

se na celkovém, pro sbor neočekáva-

ném, 3. místě.

Zde bychom rádi poděkovali za-

stupitelům a Radě města Přibyslav za 

podporu a fi nanční prostředky.

Dále jsme se účastnili Havlíčkob-

rodského turné, což je souhrn šesti 

soutěží v  požárním útoku, konaných 

každý víkend v  jiné obci. Výsledky se 

započítávají do konečného bodového 

systému, z něhož kdo má nejvíce bodů 

na konci turné, je vítěz. I tady se nám 

vedlo velice dobře. První kolo se kona-

lo v Kámenu, kde jsme obsadili 2. mís-

to, v dalších třech kolech v Sobíňově, 

Chotěboři a ve Veselém Žďáře jsme se 

umístili vždy na 1. místě. V posledních 

dvou kolech, která se konala v  Nové 

Vsi u Světlé nad S. a v Pohledu, se nám 

nezadařilo, a tak jsme celkově skončili 

přibližně z 30 týmů na 2. místě. Nikdo 

z nás tento výsledek na začátku sezóny 

nečekal, a proto jsme s tímto výsled-

kem i celou sezónou velice spokojeni. 

Jakub Kasal a Jakub Hospodka 
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Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se 

podíleli na setkání občanů a rodáků v  obci Dobrá u 

Přibyslavi.  Sešli jsme se na novém parketu. Vše bylo 

dobře zorganizováno. Velký podíl na tom všem jistě 

nese paní Marie Henzlová. Poděkování patří i  všem 

ostatním, kteří se postarali o velkou spoustu nape-

čeného cukroví. Druhů bylo nepočítaně. Omladina 

se výborně zhostila obsluhy všech přítomných.  Ob-

Dolní Jablonná 
děkuje
Touto cestou bych rád poděkoval všem zastupitelům 

města Přibyslav, panu starostovi i místostarostovi, 

za kus dobře odvedené práce. Přes všechny 

obtíže a problémy zajistili zdárný a úspěšný chod 

města i jeho přidružených obcí. Především však 

chci poděkovat těm zastupitelům, kteří dne 28. 8. 

2013 svým hlasováním schválili fi nanční podporu 

pro výstavbu kaple a hasičské zbrojnice v  Dolní 

Jablonné. Rád bych je ubezpečil, že schválené fi nance 

budou poctivě využity pro daný účel. Tímto svým 

postojem pomohli uskutečnit přání několika generací 

„Dolnojabloňáků.“ Z  vlastních zdrojů by to pro nás 

bylo neuskutečnitelné. Je pravdou, že mezi občany 

Dolní Jablonné bylo nashromážděno 250.000  Kč 

na kapli a dalších 70.000 Kč na odlití zvonu. Je také 

pravdou, že veškerou práci, na kterou stačíme, 

si provádíme sami. Ale tyto částky a obětavost občanů 

nemůžou pokrýt fi nanční náročnost stavby. Kaple má 

tvar (půdorys) rovnoramenného kříže o rozměrech 

8,15 x 8,15 m, výška je 12 m i s  křížem. Hasičská 

zbrojnice má obdélníkový půdorys 10 x 4,20 m,  což 

je pro naše potřeby dostačující. Kaple bude zasvěcena 

patronu hasičů, sv. Floriánovi. Jeho jméno nese i zvon 

o váze 50 kg, s tónem H2, ulitý ve zvonařské dílně paní 

Vránové Dytrychové v Brodku u Přerova, a který 25. 6. 

2014 požehnal pan biskup Josef Kajnek. Práce na 

tomto díle probíhají téměř nepřetržitě a je to opravdu 

vidět. Kdo má zájem a přijde se podívat, bude vítán. 

Jaroslav Horský
za Osadní výbor Dolní Jablonná

Ani počasí se nepodařilo pokazit vydařené setkání občanů a rodáků v Dobré

Poděkování do Dobré
čerstvení bylo perfektní. Také bych poděkovala panu 

starostovi J. Štefáčkovi, který si našel čas a mezi rodá-

ky zavítal a všechny pozdravil. I přes nepřízeň počasí 

se přátelé dobře bavili a při hudbě si i zatančili. Ještě 

jednou díky, díky všem. Akce se zdařila, bylo příjemné 

všechny známé vidět, opět po 12 letech. 

Eva Hüblbauerová /Doležalová/
Havlíčkův Brod
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Ani jsme se nenadáli a v  knihovně se můžete těšit 

opět po roce na celostátní akci „Týden knihoven“, ve 

výstavní síni Kurfürstova domu budete moci navštívit 

velmi zajímavou putovní výstavu „Hanin kufřík“, 
v  kulturním domě – v  kině – shlédnete fi lm „Hany“ 

nebo se dozvíte, kdo se zúčastnil naší fotosoutěže a už 

se nám zase přiblížila přehlídka amatérských divadel 

„Divadelní Přibyslav“.
Úvodem si ale připomeneme, co se dělo v  našem 

městě v měsíci září.

Hned začátkem měsíce jste si mohli užít 

Přibyslavské slavnosti plné doprovodných akcí a 

oblíbený Mlékárenský den, při němž jste se mohli 

zúčastnit ochutnávek mléčných výrobků a nějaké 

také nakoupit ve stáncích, kterých bylo plné náměstí. 

Od 10. do 30. září jste si mohli v  kulturním domě 

prohlédnout výstavu sýrových etiket, od slavnostní 

vernisáže konané 11. září můžete navštívit unikátní 

expozici zapalovačů v  našem městském muzeu 

v  Kurfürstově domě – vřele doporučujeme. V  září 

jste se po dlouhé době zase mohli podívat v  našem 

kině na dobrý film. Kino je nově zdigitalizováno, je 

tedy možné opět pravidelně promítat. Věříme, že si 

příležitosti ke zhlédnutí kvalitních filmů nenecháte ani 

v budoucnu ujít. 

A v knihovně jsme po prázdninách navázali na 

pravidelná setkávání „V knihovně si můžeme i hrát“, 
kdy nás navštěvují maminky z KVC Harmonie se svými 

dětmi. Tentokrát se maloval velký společný obrázek 

na téma „prázdniny“. Krásný výtvor plný zážitků 

z léta můžete vidět v dětském oddělení naší knihovny. 

Znovu se sejdeme opět první středu v měsíci – tedy 

1. října 2014 od 8:30. 

Jak jsem již zmiňovala v  úvodu článku, čeká nás 

v  knihovně „Týden knihoven“, jedná se o celostátní 

akci, která tentokrát vyšla na termín 6.–13. října 2014. 

Po celý týden mají noví čtenáři možnost zaregistro-
vat se na rok zdarma a v  tomto týdnu budou také 

„hříšníkům“ odpuštěny upomínky za nevrácení knih 
v řádném termínu. Samozřejmostí je burza knih, kdy 

si můžete ZDARMA odnést některou z  vyřazených 

knih. Tradičně nebude chybět soutěž pro děti, to jak 
vědomostní, tak výtvarná. Soutěže budou probíhat 

nejen v Týdnu knihoven, ale po celý měsíc říjen, aby 

to děti pěkně stíhaly. Soutěže budou tentokrát za-
měřeny na významné výročí, které si v našem městě 

v říjnu připomínáme – jde o uplynutí 590 let od úmrtí 

husitského vojevůdce Jana Žižky z  Trocnova. Děti 

budou vyplňovat zábavný vědomostní kvíz na téma 

„Jan Žižka a husitství“, na stejné téma mohou také 

kreslit. Více informací k  výtvarné soutěži naleznete 

na plakátku. Ze zúčastněných budeme začátkem 

listopadu losovat výherce a ti se mohou těšit opět na 

moc pěkné ceny. Milí malí (nejen) čtenáři, doufám, 

že se zapojíte a vašimi obrázky si budeme moci zase 

vyzdobit knihovnu. 

První říjnový víkend si nenechte ujít Přibyslav-
ské Nocturno 14, které nabídne například výstavu 

fotek, besedu s  režisérem Jiřím Strachem či koncert 

žáků a učitelů ZUŠ Sliač. Vše se koná na přibyslavské 

římskokatolické faře. Vstupné je dobrovolné.

PODZIMNÍ ZPRÁVY Z KZM PŘIBYSLAV

Od 20. do 31. října budete moci navštívit ve 

výstavní síni Kurfürstova domu velmi zajímavou 

putovní výstavu s  názvem „Hanin kufřík“ z  cyklu 
„Zmařené osudy“. Výstava je nejen o životě dívky 

Hany Brady, která zahynula v koncentračním táboře. 

V naší knihovně si můžete vypůjčit i knihu s názvem 

„Hanin kufřík“, která právě mapuje osud této dívky. 

Na výstavu jste srdečně zváni.

Ve středu 8. října v  18.00 hodin budete moci 

navštívit další fi lm v  našem kině – tentokrát český 

animovaný s  názvem „Husiti“. Právě v  tento den 

v 17.30 h. proběhne i vyhodnocení naší dlouhodobé 

fotografické soutěže Přibyslav a husitství. Čeká vás 

také promítání filmu v rámci Filmového klubu.

Již v  sobotu 11. října bude slavnostně zahájena 

přehlídka amatérských divadelních souborů „Di-
vadelní Přibyslav 2014“. Opět budete moci strávit 

podzim s divadelními soubory – každý týden budete 

mít možnost navštívit některé z  připravovaných 

představení. Bude to stát za to, jste srdečně zváni. 

Každý z návštěvníků má možnost zúčastnit se soutěže 

„O nejvěrnějšího diváka přehlídky.“ Bližší informace 

zjistíte na plakátech.

Nenechte si ujít také tradiční Výstavu ovoce, 

zeleniny, brambor a medu Přibyslavska od 18. 10. do 

20. 10. 2014. Letos i my chceme přispět k programu. 

Od 9.00 do 11.00 se budete moci setkat v městském 

muzeu s  přibyslavským sběratelem panem M. 

J. Šnekem, který vás provede svou jedinečnou sbírkou 

zapalovačů. 

Jak vidíte, podzim máme velmi nabitý, doufáme 
tedy, že se alespoň nějaké akce zúčastníte s  námi. 
Budeme se těšit.

Závěrem, jak jsem slibovala v  minulém čísle 

občasníku, připojuji informace o knižních novinkách, 

které si u nás v knihovně můžete vypůjčit.

Z  beletrie jmenujme například román „Chuť jab-
lečných jadýrek“ od Kathariny Hagenaové, novinku 

od Iny Lorentzové „Lvice“, snad vás potěší i dvě nové 

knihy od oblíbené autorky Rosamunde Pilcherové 

„Jarní vánice“ a „Zimní slunovrat“. Oblíbené jsou také 

autobiografické romány – nově máme k dispozici knihu 

„Uvězněna v rodné zemi“ od Katjy Schneidtové a „Od-
vlečená“ od Sophie Hayesové; autobiografií je také 

titul „Zloději hvězd“ od Nicole Mtawa. Nově máme 

titul „Na život a na smrt“ od Sandry Byrdové o Anně 

Boleynové. Od současné polské spisovatelky Doroty 

Maslowské máme knihu „Zabila jsem naše kočky, dra-
há“. Pro milovníky detektivek jsou k dispozici dvě knihy 

od švédské autorky Camilly Läckberg. 

Z  naučné a populárně naučné literatury by vás 

mohly zaujmout životopisy „Ženy v  životě císaře 
Františka Josefa“ nebo „Touhy a tajemství“ – paměti 

manželky někdejšího předáka Solidarity a polského 

prezidenta Lecha Walesy. S tématem 2. světové války 

a koncentračních táborů se setkáte v  knize „Ženy 
z bloku 10“ o pokusech na židovských ženách v době 

války. Z  úplně jiného odvětví jsou knihy „Přírodní 
antibiotika“ a „Zázračné semínko chia“. Máme také 

PŘIBYSLAVSKÉ 
NOCTURNO 14
Prostory římsko-
katolické fary 
3. 10.–5. 10. 2014
Zanedlouho dojdeme k  prvnímu říjnovému víken-

du a s  ním také, již tradičně, k  PŘIBYSLAVSKÉMU 

NOCTURNU14. Ano, jak vypovídá název, letos se 

uskuteční 14. ročník, a proto přijměte pozvání na ten-

to festival „nejen duchovní hudby“. 

Dalším důvodem, proč byste mohli festival navštívit 

je – VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ po celý průběh fes-

tivalu. Samozřejmě největším důvodem, proč festival 

navštívit, je PROGRAM. 

V pátek 3. října od 19:45 h. ve farní stodole vystou-

pí nejdříve Pavel Helan – brněnský písničkář, který si 

svými vlídnými texty, neotřelým humorem a hudeb-

ním umem vysloužil fi nále soutěže Česko Slovensko 

má talent. Nejznámější píseň Pavla Helana je iBůh, 

kterou Vám vřele doporučuji si poslechnout. Druhý  

interpret, který navštíví festival, je skupina Poletíme, 

jak sami o sobě říkají: „Jsme skupina dobře vypada-
jících mužů hrající originál banjo punk future jazz 
country v turbošansonovém duchu“. Píseň Mám de-
presi rád opravdu stojí za poslechnutí. Pokud v páteč-

ním programu zbude malé místo a chlapcům z kapely 

OHS se podaří oprášit hudební nástroje, vystoupí 

i tato přibyslavská nestárnoucí kapela. 

Sobotní odpoledne 4. října od 15:00 h. ve farním 

sále obohatí celý festival špičkový český režisér a herec 

Jiří Strach, se kterým se uskuteční beseda. Netřeba ni-

kterak přibližovat osobu Jiřího Stracha. Originální čes-

ké pohádky Anděl páně či Šťastný smolař zná každý, 

stejně tak jako jeho účinkování v  pohádce Lotrando 

a Zubejda. Poté bude následovat od 17:00 h. v kos-
tele Narození sv. Jana Křtitele koncert žáků a učitelů 

ZUŠ Sliač  z partnerského města. 

Celý festival zakončí doprovod nedělních bo-
hoslužeb 5. října v  8:00 h. a 9:30 h. v  kostele 

Narození sv. Jana Křtitele – kapela Schola. Během 

celého festivalu bude otevřená čajovna a hospůdka.

Jménem přibyslavské farnosti, pořadatelského týmu, 

dobrodinců, sponzorů a přátel festivalu přijměte tedy 

pozvání na festival PŘIBYSLAVSKÉ NOCTURNO14.

Více na plakátech a https://www.facebook.com –

stránka festivalu – PŘIBYSLAVSKÉ NOCTURNO 14.  
Petr Málek

velmi populární knihu o poměrně netradičním způsobu 

výchovy „Machiavelli pro mámy“ od Suzanne Evans. 

Na své si přijdou i děti malé a starší. Nyní máme 

naučnou logopedickou deskovou hru „Rozhýbej 
svůj jazýček“ nebo dvě novinky od Davida Walliamse 

„Pan Smraďoch“ a „Malý miliardář“. A ještě mnoho 

dalšího.

Toto je však jen malý výčet novinek, které máme. 

Přijďte se přesvědčit, že je z čeho vybírat. Těšíme se 

na vás.

Krásný říjen vám přejí všichni zaměstnanci KZM 

Přibyslav.

Markéta Gögeová
 knihovnice

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, ani na podzim samozřejmě 
nezahálíme a můžeme vás směle pozvat na několik akcí, které pořádáme.
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Ahoj, ahoj, 
nazdárek, zdraví 
Vás Kašpárek!
Líbila se Vám, děti, pohádka o loupežnících 

a ufňukané princezně? Doufám, že ano! 

Představte si ale, že to naše divadélko je ohrožené. 

Těm našim dospělákům  už ani není moc do smíchu. 

Nestačí jim ruce ani hlasivky. Několik členů totiž muselo 

odejít kvůli škole, stěhování, nebo se jim narodilo 

miminko. Proto mají ti, co nás vodí, v rukách dvě loutky 

najednou, a těm, co za nás mluví, nestačí dech.  A tak 

se ptám a hlavně prosím! Kdo má z vašich maminek, 

tatínků, babiček, dědečků, starších sourozenců nebo 

tetiček a strýčků každou středu od 18.00 čas, ať se na 

nás přijdou podívat do KD. Omrknout, o co tady vlastně 

jde a třeba je to zaujme a přidají se k nám.  Myslím, že by 

bylo škoda, aby nás, loutky, museli uklidit a divadélko by 

skončilo! Brrrr, to nechci ani domyslet. Stačí, když nás 

nechávají v  klidu viset na špagátkách celé prázdniny.

Zkuste je, děti, přemluvit, ať překonají svůj ostych, 

lenost nebo co jim brání a přijdou! A vy, dospěláci, 

 uvidíte, že dětský smích a radost těch mrňousků stojí za 

to! Nato dám ruku do ohně, jako že ji mám dřevěnou. 

Moc a moc se na Vás odvážné těšíme!
Váš Kašpárek a za divadelní soubor Přibyslavská 
pimprlata 

Ivana Holá

Kultura jinak 
již 14. sezónu 
V sobotu 18. října zahájíme novou sezónu Filmového 

klubu Přibyslav. A proč vlastně? Protože se snažíme 

nabízet takové zážitky, ke kterým se běžně člověk ani 

nemusí dostat, které třeba ani nevyhledává, ale které 

člověka osloví a obohatí. Protože chceme promítat 

kvalitní fi lmy a zvát zajímavé kapely z regionu i z celé 

republiky. Protože máme rádi kulturu jinak!

Prvním fi lmem nové sezóny bude Nejvyšší nabídka 

režiséra Giuseppe Tornatoreho, který se proslavil sním-

kem Bioráj. V jeho zatím posledním díle uvidíme krásně 

komponované záběry s dokonalou výpravou, s preciz-

ními pohyby kamery a s  hudbou, kterou složil Ennio 

Morricone. A to vše je jen pozadím pro špičkové herce, 

především pro Geoff reyho Rushe, který se jako expert 

na umění seznámí s  tajemnou dívkou, která nikdy ne-

vychází ze svého domu… Promítat začínáme v 19:30!
Po fi lmu je u nás už tradičně čas hudby. Koncert 

kapely DVA v Přibyslavi je velkou událostí. Toto české 

duo koncertuje velmi často nejen doma, ale přede-

vším v  zahraničí, kde si vydobylo velké renomé také 

soundtrackem k počítačové hře Botanicula. V září byli 

DVA na šňůře v  USA, v  říjnu pokračují v  Rumunsku 

a 18. října vystoupí skoro po třech měsících v rodné 

zemi, a to v přibyslavském kině ve 22:00. Doporuču-

jeme tento jedinečný koncert všem zvídavým i tance-

chtivým posluchačům! 

Více informací najdete na www.fkpribyslav.cz a na 

www.facebook.com/fkpribyslav

Přijďte si pro nové zážitky!
Za Filmový klub Přibyslav,

Martin Musil, Jakub Šnýdl, Vladimír Šnýdl

…že se každý hrozí spíše cizích než vlastních 
chyb.“

Zmíněný citát pochází z  pera spisovatele 

a humanisty Enea Silvia Piccolominiho, kterého 

možná spíše někteří znají coby římského 

papeže Pia II., který žil v  letech 1405–1464 

n. l. Je autorem několika spisů o historii zemí  

Koruny české. My se pozastavíme u Histo-
rie české, ta se stala v  Evropě na dlouhou 

dobu zdrojem informací o českých dějinách 

a především o husitském hnutí, které odsuzuje.

Je až s podivem, jak dlouhou cestu v myšlení 

jsme (alespoň někteří) museli urazit, když si 

uvědomíme váhu slov současného papeže 

Františka, který v  neděli 21. září 2014 při 

své návštěvě Albánie pronesl k  zástupcům 

muslimů, pravoslavných a katolíků.:

„Zabíjet ve jménu Boha je těžká svatokrádež. 

Diskriminovat ve jménu Boha je nelidské.“

Nicméně každému, koho zajímá pohled 

na český národ z trochu jiného světla, tuto 

knihu vřele doporučuji. Za malou chvíli se tak 

přeneseme o několik století zpět a začteme 

se do pojednání o smrti Jana Žižky, tak jak jej 

zapsal Pius II. 

Závěrem této malé předmluvy si dovolím 

napsat jeden krátký výrok o Češích, jehož 

autorem je také výše zmíněný E. A. Piccolomini:

„Lid v  celém království je pijácký, obžerství 
oddaný, pověrčivý a chtivý novot. Šlechta slá-
vychtivá, válek zkušená, pohrdající nebezpe-
čím a ve slibu stojící, ačkoliv jest velice nesnad-
no utišiti její nenasytnost.“ 

Bc. Karel Březina

Kapitola XLVI.
O smrti Jana Žižky 
(1424)

Jakmile Zikmund zpozoroval, že se Žižkovi daří vše 

dle přání a že on jest již jediný, na němž české věci 

závisejí, snažil se ho tajně si získati, slibuje mu sprá-

vu celého království, rovněž velitelství nad vojskem 

a  každoročně velikou váhu zlata, jestliže ho bude 

jmenovati králem a přinutí města přísahati mu věr-

nost. Na velikou zajisté to potupu královské důstoj-

nosti a hanbu císařské slávy a věčnou pohanu křes-

ťanského státu viděl věk náš Zikmunda, vládnoucího 

nad mnohými říšemi, z císařů narozeného i samého 

císaře, jehož jméno ctila Itálie, Francie, Německo 

a  celá Evropa, jehož se obávaly barbarské národy, 

nabízeti peníze a nejvyšší důstojnosti člověku, pošlé-

mu z rodičů ne mnoho urozených, starci, slepému, 

svatokrádci a ke všem zločinům odhodlanému, jen 

aby chtěl náležeti k jeho straně.

Avšak božská dobrota odvrátila tuto nákazu 

a  vyrvala ze  středu křesťanů tak velké zlo. Neboť 

zatím co se Žižka ubíral k  Zikmundovi, souhlase 

s podmínkami a hodlaje splniti úmluvy, morem 

zachvácen z řízení božího, jak se sluší věřiti, zemřel 

na cestě u hradu Přibyslavě (Priscovia); ohava 

proklatá, krutá, hrozná, protivná, kterouž, když 

nemohla ji zničiti ruka lidská, prst boží zahubil.

Když byl v  nemoci své tázán, jakým způsobem 

chce býti pohřben, rozkázal prý stáhnouti s  jeho 

mrtvoly kůži, maso hoditi ptákům a zvěři, z  kůže 

zhotoviti buben a vésti války za jeho vedení; že se 

dají nepřátelé na útěk, jakmile zaslechnou zvuk to-

hoto bubnu. Táboriti, kteří zavrhují ostatní obrazy, 

namalovali nad městskou bránou toliko podobu 

Žižkovu a jakéhosi anděla držícího v  rukou kalich, 

a každoročně konají slavnosti na jeho počest.

„Jest už taková přirozenost lidská…

PICCOLOMINI, Enea Silvio. Historie česká: o původu a skutcích Čechů a několika jejich panovníků věnovaná nejjasněj-
šímu knížeti a pánu Alfonsovi králi aragonskému. Litvínov: Dialog, 2010, s. 85-86. ISBN 9788073821364
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„Bojovník boží“
Za několik málo dní si připomeneme 590. výročí 

úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky z Troc-

nova a Kalicha. Snad žádná jiná historická post-

ava českých dějin nevyvolává více protichůdných 

reakcí a vášnivých debat než právě husitský zeman 

Žižka. Na jedné straně obdivné pochvaly velkého 

vojevůdce, obránce utlačovaných, udatného 

a  nezištného bojovníka božího, na straně druhé 

stížnosti na Trocnovovo lapkovství, na jeho lsti-

vost, bezcharakternost a krvelačnost. Vezmeme-

li v potaz středověký kontext zemanova života, 

charakteristiku a počínání jeho nepřátel a to, že 

Žižka byl největším válečníkem své doby, nemusí 

se nám výše uvedené charakteristiky navzájem 

vylučovat. Tuto dialektickou charakterovou 

dispozici bychom nalezli u většiny starověkých 

a středověkých velikánů polí válečných, jimiž byli 

např. Alexander Veliký, Richard Lví srdce atd.

Kým tedy byl jednooký táborský hejtman? Na to 

asi nepodáme dostatečnou odpověď. Přesto si ve 

stručnosti připomeňme jeho životopis a události s 

ním související, snad před námi vyvstane alespoň 

obrys vojevůdce. Narodil se pravděpodobně 

v roce 1360 v jihočeském Trocnově v rodině 

zchudlých zemanů. O jeho dětství,mládí a rané 

dospělosti nemáme téměř žádné zprávy. Na 

světlo dějin vystupuje Žižka až v popravčích kni-

hách, konkrétně se s ním setkáváme v zápiscích 

rožmberských a jihlavských. Zde fi guruje coby 

člen lapkovské skupiny „Matěje vůdce“, která 

škodila rožmberským pánům. V době vlády 

Václava IV. bylo neblahou praxí vyhlašování 

malých „ofi ciálních“ válek mezi jednotlivými 

zemskými pány a knížaty, prostřednictvím tzv. 

opovědných listů. Žižkovými „zaměstnavateli“ 

byli v tomto případě Litol a Albrecht Bítovští 

z Lichtenburku. Zemanovo angažmá (a jeho 

důsledky) v tomto soukromém podniku bylo na-

konec omilostněno králem Václavem IV., který 

prominul nejen jeho výtržnosti proti němu, 

ale i české zemi jako celku. Po této lapkovské 

anabázi přichází nová kapitola Žižkova života, 

a  to sice dráha žoldnéřská. V letech 1409–1414 

se nechává najímat coby zkušený a zdatný druh 

ve zbrani. Nejvýznamnějším podnikem zdá se 

být válčení proti řádu německých rytířů po 

boku polského krále Vladislava II. Jagelonského. 

Je pravděpodobné, že se Žižka zúčastnil slavné 

bitvy u Grunwaldu, kde bylo z polské strany na 

hlavu poraženo německé řádové rytířstvo. V roce 

1414 již zastihujeme Jana jednookého ve službách 

jeho výsosti Václava IV. Od funkce dveřníka (vrát-

ného) se postupem času Žižka propracovává až 

do postavení panoše ve službách králova dvora. 

V Praze navštěvuje Betlémskou kapli, naslouchá 

kázáním Jana Husa a seznamuje se s radikálním 

kazatelem Janem Želivským, po jehož boku se 

pravděpodobně 30. července 1419 zúčastní první 

pražské defenestrace, během nichž rozzuřený 

dav vyházel z oken pražské radnice novoměstské 

konšely. Ve stejném roce se spolupodílí na obsa-

zení vyšehradské pevnosti, strategického bodu 

obrany hlavního města. V důsledku revolučních 

událostí roku 1419 umírá dne 16. 8. 1419 král 

Václav IV. a české země uznávají dědičné právo 

nástupnické Zikmundovo. Čeští páni předkládají 

Zikmundovi žádost o uznání některých reform-

ních výdobytků, a to jak církevních, tak i poli-

tických. Zikmund své rozhodnutí oddaluje, ale 

v zemi je zachován mír. Žižka je však takovýmto 

ustrašeným přístupem českého panstva zklamán 

a odchází se svými druhy do „města Slunce“ Plzně, 

odkud se po pětiměsíčním pobytu přesouvá na 

horu Tábor. Při přechodu je Žižkova skupina na-

padena panskými železnými pány. Tato událost 

vstupuje do dějin jako bitva u Sudoměře (1420). 

Mnohonásobnou přesilu pánů odrazil husitský 

houf výborným rozestavením v terénu a srdnatou 

obranou. V Táboře je Žižka jmenován jedním ze 

čtyř hejtmanů, pravděpodobně ve věcech vojen-

ských. Při spojení s Tábory a táborským svazem 

jako celkem vzniká v českých zemích nová vo-

jenská hotovost, která bude nejednou ve svých 

nepřátelích budit veliký strach a zděšení. Žižka 

během krátké doby získá takové jméno, že sa-

motný císař Zikmund Lucemburský se jej pokusí 

zavázat smírnou dohodu. V roce 1420 se v českém 

království nalézáme v situaci, kdy se již husité dělí 

na umírněné pražany a radikální tábority, i když 

spolu prozatím kooperují.

Na žádost Zikmundovu vyhlašuje v březnu 

1420 papež Martin V. křížovou výpravu proti 

kacířství v Čechách. Pražané se snaží se Zik-

mundem domluvit, ale marně, připravují se na 

válku a povolávají na obranu Prahy a celé země 

táborské v čele s Žižkou. Ten dosahuje proti 

křižáckým vojskům vítězství na hoře Vítkově; 

zažehnána je bezprostřední hrozba Zikmundova, 

křížová výprava je rozpuštěna. V zemi se roztáčí 

krvavé kolo bitev, drancování měst, vypalování 

klášterů, boření kostelů a „zrádců kalicha vy-

bíjení“.

Středověké pojetí tělesnosti a života časného 

se radikálně lišilo od dnešního chápání. Pro 

tuto dobu bychom použili zkratkovitě pojmy 

živočišnost a bezprostřednost, lidskému životu 

se nevěnovala tatáž pozornost, jak to známe 

z  naší moderní doby. Na obou stranách děla 

se  z  dnešního pohledu zvěrstva a ukrutnosti, 

stejně tak na mužích jako i na ženách a dětích. 

Na straně katolické vynikali kutnohorští, na straně 

kališnické právě vojska táborská v čele s Žižkou; 

ta častokrát násobně předčila své soupeře v tom-

to pekelném souboji. Na Žižkovu obranu musíme 

říci, že se tak leckdy dělo bez jeho vědomí.

Po návratu z Čáslavského sněmu (1421) 

přichází vojevůdce u hradu Rábí o druhé oko, 

pakliže ne o celé, vidí snad jen nepatrné obrysy. 

V  témže roce se Žižka vypořádává s divokou 

sektou adamitů a pikartů, levým chiliastickým 

křídlem táboritů, upáleno je přibližně 40 žen 

a  mužů, kteří opustili všechny společenské kon-

vence a v očekávání příchodu Kristova smilnili 

a loupili po jihočeských okrscích. Žižka začíná for-

movat vojska proti druhé křížové výpravě; i tato 

je poražena a na nějaký čas pozastavena činnost 

cizáckých vojsk na českém území.

V roce 1422 se opět Žižka střetává se Zikmun-

dem u Kutné Hory, císař se dává na útěk směrem 

na Německý Brod. Křižácká vojska se formují 

u Habrů, zde se však dávají na úprk. Dostižena 

jsou v Německém Brodě, mnozí se při ústupu 

utopí v řece Sázavě, jednotky uvízlé za hrad -

bami města jsou lstí (bez Žižkova vědomí) 

přemoženy, na 1500 křižáků a měšťanů je pobito, 

město je rozbořeno tak, že po léta zůstane ne-

osídleno.

Po dalších dvou letech vyčerpávajících bojů, 

kdy se již jedná i o válku „občanskou“ mezi jednot-

livými tábory husitů, se Žižka rozchází s tábority 

a odchází do východních Čech, kde zakládá tzv. 

menší Tábor na hoře Orebu (odtud pojem orebi-

té). Zde vzniká Žižkův vojenský řád. V roce 1424 

se Žižka několikrát utká s Pražany, velkou porážku 

jim připraví u Malešova a formuje šik na Prahu, 

před kterou rozloží svá vojska, konkrétně u Libně. 

K bitvě však nakonec nedochází a obě husitské 

strany uzavírají mír a společně šikují své jednotky 

směrem na Moravu.

Cestou na východ Žižka oblehne a poboří hrad 

Ronov u Přibyslavi, jenž patřil Čeňku z Ronova – 

tentýž se roku 1421 podílel na podlém vyvraždění 

(pálení ve stodolách, metání do šachet) asi tří 

stovek husitů v Chotěboři.

S další historií jsme již dobře obeznámeni. 

11.  října 1424 umírá Jan Žižka z Trocnova a Ka-

licha u Přibyslavi, pravděpodobně v důsledku 

hlíznatého onemocnění. Jeho tělo je posléze 

uloženo do hrobu v kostele sv. Ducha v Hradci 

Králové, odkud je později z bezpečnostních 

důvodů přeloženo do Čáslavi.

Ivo Mach
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V roce 1946 byla na hostinci v Hřišti zřízena pamětní deska. Vlevo vdova Milada Lužová, vpravo právě odhalená 
deska. Zdroj SOkA Havlíčkův Brod.

Nevlídným podzimním počasím spěchali k ven-

kovskému hostinci tři protektorátní četníci. Ještě 

těsně před vstupem do malé hospody rozdával 

jejich velitel poslední pokyny – každý ať má pisto-

li odjištěnou a připravenou k výstřelu. Dveře do 

vytopené místnosti se otvírají a uvnitř je vidět, jak 

dva muži suší u kamen promočené oblečení a ja-

kýsi starý pán s  nimi rozpráví... „Ruce vzhůru!“ 

křiknou četníci směrem k neznámým. Po chvilce 

překvapení padá v  hostinci první výstřel. Muži 

zákona bez velkého přemýšlení střelbu z  bez-

prostřední blízkosti opětují. Jeden z hostů padá 

zasažen k zemi a druhý v nastalém zmatku utíká 

ven z  hospody. Je však také raněn, na dveřích 

a zárubni nechává krvavé skvrny. Cítí však, že da-

Generál Vojtěch Boris Luža 
–zastřelen v obci Hřiště

leko neuteče. Venku ukončuje svůj život smrtel-

ným výstřelem do spánku... Psal se 2. říjen 1944 

a v obci Hřiště právě zemřeli dva prvorepublikoví 

důstojníci – divizní generál Vojtěch Luža a jeho 

pobočník poručík Josef Koreš.

V  osobě Vojtěcha Borise Luži zastřelili přiby-

slavští četníci hrdinu obou národních odbojů.

Za  první světové války sloužil v  legiích, v  krizo-

vém roce 1938 zastával funkci zemského vojen-

ského velitele v Brně. Během německé okupace 

žije jako psanec. Je nucen se ukrývat po půdách 

a v  tajných skrýších pod podlahou. I přesto se 

angažuje v  domácím odboji. Stává se součástí 

organizace Rada tří, jejímž cílem je přípravit celo-

národní ozbrojené povstání.

V Hřišti se Luža s Korešem chtěli alespoň 

trochu osušit a chvíli si oddechnout před další 

cestou. V  prvním stavení je ale odmítají a posí-

lají za místním starostou Jaroslavem Honzou. 

Ten je k  oběma „turistům“ také podezíravý. 

Kontroluje jejich občanské legitimace, které se 

mu zdají v pořádku. Nakonec odkazuje návštěv-

níky na hostinec Marie Němcové. Teprve v hos-

podě naleznou oba neznámí pánové místo na 

oddech.

Starosta Honza je však stále nerozhodný. Kdo 

jsou oba muži? Proč jsou na cestě v takovém ne-

čase? Ale průkazy mají přece v pořádku. Protek-

torát je teď plný provokatérů gestapa... Shodou 

okolností se v  Hřišti právě nalézá četník Josef 

Navrátil. Honza se mu se vším svěřuje. Navrátil 

však cítí, že na dva muže v  případě střetu sám 

nestačí a proto telefonuje na stanici pro posilu. 

Brzy nato vyrážejí z  Přibyslavi rychlým krokem 

směrem k Hřišti četníci Bohuslav Mečíř a Stani-

slav Kunderka.

Následující minuty skončily smrtí dvou odbo-

jářů. Neuběhne ani měsíc a partyzáni jako odve-

tu za události z 2. října 1944 přepadnou stanici 

v  Přibyslavi. Zde ve sklepě zastřelí čtyři četníky 

a  dalšího těžce zraní. Jedním z  účastníků akce 

bude i Radomír Luža, syn zabitého generála 

z Hřiště.

Od dramat plných krve, smrti a především 

unáhlených rozhodnutí uplyne letos v  říjnu již 

sedmdesát let.

(pokračování v příštím čísle. Redakce PO)
Petr Tvrdý
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Podzimní zamyšlení
Blíží se listopad. Dušičky, Památka zesnulých… Dny 

melancholického vzpomínání na ty, kteří od nás a z 

tohoto světa již odešli. Na jejich hrobech, čerstvě zdo-

bených chvojím a květinami, tančí živé plamínky sví-

ček a my v jejich světle hledáme tváře našich drahých, 

rodičů, sourozenců, přátel a známých…

„Ano, já ti zavolám, samozřejmě přijedu, stavím se 

co nejdříve, rád bych, ale mám moc práce, chápej.“ 

Nepřipomíná vám to i vaše vlastní slova? Jistě, jsme 

opravdu vlečeni časem a pro samou práci a spěch 

nám nezbývá čas na lidi. Přitom právě ten čas, věno-

vaný našim milým, je pro ně tak důležitý a nikdo z nás 

neví, kolik ho jim a nám zbývá. Dříve, než stačíme 

svůj slib splnit, může přijít ta smutná zpráva. A my ří-

káme – měl jsem tam zajít, já je přece chtěl navštívit, 

dříve to nešlo…

Půjdeme na hřbitov, položíme věneček, zapálíme 

svíčku, věnujeme tichou modlitbu. Možná trošku utiší-

me svoje svědomí a řekneme si, že tam k tomu a k těm 

už opravdu brzy zajedeme. Plňme, prosím, svoje sliby. 

Protože jinak už budou platit navždy slova Viktora 

Dyka: „Dluh chce se platit, není věřitele…“

M . Heilandová

Proč navštívit 
veletrh sociálních 
služeb
Ve čtvrtek 30. října 2014 se koná již 4. ročník Veletrhu 

zdraví a sociálních služeb, který pořádá město Havlíč-

kův Brod společně s Centrem pro zdravotně postižené 

a sjednocenou organizací pro nevidomé a slabozraké. 

Navštívit jej můžete v  sále Kulturního domu Ostrov 

v Havlíčkově Brodě, od 9.00 do 17.00 hodin.

Předchůdcem veletrhu bývala výstava kompenzač-

ních pomůcek pro osoby se zrakovým, sluchovým 

a tělesným postižením, kterou naše organizace SONS 

pořádala několik let v zasedací místnosti MěÚ Havlíč-

kův Brod V Rámech. Zájem vystavovatelů i návštěvní-

ků rostl a prostory již nevyhovovaly, proto jsme velice 

uvítali možnost spolupracovat společně s  městem 

O školské radě
Pro některé občany Přibyslavi možná bude zajímavé 
připomenout, že existuje Školská rada při Základní 
škole v Přibyslavi a co o školské radě říká zákon.

Její existence je ustanovena ve školském zákoně, 
novelou z  roku 2011 byly pozměněny některé její 
pravomoci. Ze zákona školskou radu zřizuje zřizovatel 
školy, jsou v ní zastoupeny všechny tři důležité strany 
– rodiče, zástupci zřizovatele a učitelé. Je v podstatě 
dozorčím orgánem školy a svoje práva a povinnosti 
má právě zákonem vymezené. 

Školská rada má povinnost sejít se minimálně 
dvakrát ročně a schvalovat výroční zprávu školy a řád 
školy, také projednává školní vzdělávací program. 
V  zákoně je uvedeno ještě několik dalších bodů 
(například může navrhovat odvolání ředitele školy).

Školská rada při ZŠ Přibyslav si stanovila pravidla 
pro termíny schůzek: první úterý v měsíci, později 
první pondělí v měsíci. Formou upomínací SMS 
poslanou předsedkyní týden před termínem konání si 
členové sdělují, jestli je třeba projednat cokoliv mimo 
zákonnou povinnost školské rady. Pokud ze strany 
kteréhokoliv člena vzešel jakýkoliv podnět, schůzka 
se realizovala. Tento způsob informování se celkem 
osvědčil. Pro další informování má školská rada 
vytvořené prostředí v  LMS Moodle, kde je možnost 
hlasování o změnách termínů.

Z  každého jednání byl vždy pořízen zápis, zápisy 
po odsouhlasení všemi přítomnými členy, jsou také 
vkládány do Moodle na moodle.annadoubkova.cz. 
Rodičům (SRPDŠ) a do sborovny školy jsou zápisy 
zasílány, na web školy je dřívější ředitel odmítal 
umístit, ale v  současnosti už jsou všechny zápisy 
veřejně dostupné a informovat o jednáních školské 
rady se může kdokoliv na www.zspribyslav.cz/.

Naše jednání byla vždy vedena zájmem o dobré 
fungování školy a věcnou a vstřícnou komunikaci. 
Za sebe mohu říci, že se to mezi členy školské 
rady dařilo a v  posledních měsících se to daří 
i s představiteli školy. 

K diskusi o tom, jaká by měla být škola v Přibyslavi, 
bych ráda přizvala i širokou veřejnost.

Mgr. Anna Doubková
Předsedkyně školské rady při ZŠ Přibyslav

 

Moje pozitivní zkušenost 
se stavebním odborem 
Mě Ú Přibyslav
Jmenuji se Marie Brožková a bydlím v Jitkově. Provozuji 
e-shop s  oblečky pro psy a jinými chovatelskými 
potřebami. V červenci jsme se s  manželem rozhodli 
postavit si menší prodejní sklad u nás doma.

Za tímto účelem jsme navštívili Městský úřad 
v  Přibyslavi, pod který Jitkov spadá. Šli jsme rovnou 
na Odbor pro výstavbu, za vedoucím odboru, panem 
Milošem Šimkem. Jeho vstřícnost nás překvapila. 
Všechno nám podrobně vysvětlil, řekl nám, kam 
všude máme podat žádosti na povolení stavby. 
Ochotně nám dokázal poradit také po telefonu. 
K  řešení navíc přistupoval konstruktivně. Zbytečně 
nic neprotahoval. Snažil se, abychom měli všechno 
zdárně vyřízené co nejdříve.

Touto cestou chci panu Šimkovi poděkovat. Člověk 
se málokdy setká s tak ochotným úředníkem. I my 
jsme na něj narazili poprvé. Tak snad ne naposled. 

Marie Brožková, Jitkov 

Havlíčkův Brod na akci, která umožňuje představit 

mnohem širší a pestřejší nabídku.

Jedním z cílů veletrhu je seznámit co nejširší veřej-

nost s druhy a dostupností sociálních služeb a péče, 

zároveň zprostředkovat přímý kontakt mezi poskyto-

vateli a zájemci. Radu a odpověď na otázky zde na-

leznou senioři, maminky s dětmi, lidé s různými druhy 

zdravotního postižení, pracovníci z  oblasti sociální 

péče a zdravotnictví. Něco zajímavého – a dobrého – 

zde jistě objeví i ti, kteří přijdou jen tak, i když se jich 

problematika sociálních služeb zatím netýká.

Vystavovatelů bývá vždy několik desítek, z  mnoha 

oborů a s různým zaměřením. Představí se například 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu a jiných měst, 

Oblastní charita, Domov pro seniory, Fokus Vysoči-

na, Informační a poradenské centrum, Centrum pro 

zdravotně postižené, Oblastní Červený kříž, Speciální 

pedagogické centrum a mnoho jiných.

Další náplní veletrhu je představení fi rem a institu-

cí, které vyrábějí a poskytují kompenzační pomůcky. 

Pro osoby s  tělesným postižením budou k  vidění in-

validní vozíky, speciální sedačky, zvedáky, držadla, 

rehabilitační pomůcky atd. Bohatá nabídka se před-

staví slabozrakým a nevidomým, již tradičně se zú-

častní Tyfl oservis, jehož pracovnice jsou pro zrakově 

postižené „dobrými anděly“. Představí se výrobci 

a  prodejci mnoha druhů pomůcek, mechanických 

i elektronických, kteří je zároveň předvedou a poradí, 

jak je získat. Prohlédnete si ruční i elektronické lupy, 

ozvučené přístroje na měření krevního tlaku či hladiny 

cukru, mluvící budíky, hodinky, váhy, hlasový indiká-

tor hladiny a drobné pomocníčky k sebeobsluze i pro 

domácnost. Velice zajímavé jsou počítače a skenery 

s  hlasovým výstupem, které nevidomým zásadním 

způsobem umožňují komunikaci s  okolím. Účastní 

se samozřejmě i naše oblastní odbočka sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých. Naši zástupci 

vám rádi poskytnou radu, pomoc a informace. Stejně 

tak se vám budou věnovat členové Svazu neslyšících 

a nedoslýchavých ČR.

Velice zajímavá je prezentace Krajské knihovny 

Vysočiny v  Havlíčkově Brodě. Nabídka speciálních 

služeb pro zdravotně postižené je opravdu bohatá 

a vybrat si mohou zájemci všech věkových katego-

rií. Nejdůležitější je pro mnoho zrakově postižených 

lidí půjčování zvukových knih, kterých je k  dispozici 

několik tisíc; z  mnoha žánrů – od pohádek přes de-

tektivky, romány a cestopisy k dokumentům. Krajská 

knihovna je významné vzdělávací, kulturní a duchovní 

centrum.

Samozřejmě nelze zde vyjmenovat  všechny vysta-

vovatele, každý návštěvník jistě najde pro sebe to, co 

jej zajímá. Může si nechat od studentek zdravotní ško-

ly změřit krevní tlak, koupit si bylinné čaje nebo něco 

ze zdravé výživy, prohlédnout výrobky zdravotně po-

stižených a jejich nákupem podpořit činnost potřeb-

ných a důležitých sdružení a spolků.

Naleznete i široký sortiment produktů pro léčbu, 

péči a ochranu zdraví a osobní hygienu, také lékáren-

ský sortiment a rehabilitační pomůcky z  nemocniční 

lékárny. Nabídka bude opravdu pestrá a bohatá.

Pořadatelé 4. veletrhu zdraví a sociálních služeb vás 

srdečně zvou a věří, že vás jeho návštěva zaujme a po-

skytne vám cenné informace. Občas je velmi dobré 

vědět kdy, jak a kde hledat pomoc.

Marie Heilandová
 za Oblastní odbočku SONS ČR Havlíčkův Brod
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
BRZKOVÁK – VÝSLEDKY

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
BRZKOVÁK – ČASOVKA DO VRCHU VÝSLEDKY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Šubrt Petr 00:09:08 100,00 1

Plachta Marek 00:09:57 91,79 2

Moravec Vojtěch 00:09:31 95,97 3

Vrba Ivan 00:10:10 89,84 4

Moravec Jaroslav 00:09:34 95,47 5

Vábek Jaroslav 00:10:27 87,40 6

Melichar Zbyněk 00:13:19 68,59 7

Němec Jan 00:14:03 65,01

Němec Dobroslav 00:14:15 64,09

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Šubrtová Eliška 00:13:12 79,92 1

Šubrtová Lucie 00:14:04 75,00 2

Sedláková Lenka 00:16:41 63,24 3

Klinecká Jana 00:10:33 100,00

Stehlíková Růžena 00:14:26 73,09

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Šubrtovi 179,10 1

MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Šubrt Petr 00:09:08 100,00 1

Moravec Vojtěch 00:09:31 95,97 2

Moravec Jaroslav 00:09:34 95,47 3

Plachta Marek 00:09:57 91,79 4

Vrba Ivan 00:10:10 89,84 5

Vábek Jaroslav 00:10:27 87,40 6

Melichar Zbyněk 00:13:19 68,59 7

Němec Jan 00:14:03 65,01 8

Němec Dobroslav 00:14:15 64,09 9

ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Klinecká Jana 00:10:33 100,00 1

Šubrtová Eliška 00:13:12 79,92 2

Šubrtová Lucie 00:14:04 75,00 3

Stehlíková Růžena 00:14:26 73,09 4

Sedláková Lenka 00:16:41 63,24 5

DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Šubrtovi 175,00 1

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2014
– BRZKOVÁK
ČASOVKA DO VRCHU
V neděli 7. září 2014 se uskutečnil třináctý 

ročník časovky do vrchu – Brzkováku 

a pořadatelé z Cykloklubu Posázaví zvládli 

organizaci závodu opět na výbornou. 

Celkové výsledky Brzkováku + fotky najdete 

na http://www.ckposazavi.net/. Časovky 

se účastnilo celkem 40 závodníků, z nichž 

bylo 14 dvanáctibojařů. Příští disciplínou 

dvanáctiboje bude v  neděli 5.  října 2014 

vrhačský trojboj (koule, granát, oštěp) 

v areálu za benzinovou pumpou. Prezence 

9:00, zahájení 9:30 hod. 

Ing. Josef Moštěk

NOVINKY Z ODDÍLU STOLNÍHO TENISU 
TJ Sokol Přibyslav
Oddíl stolního tenisu se už od začátku září připravuje na 

nastávající sezonu. V  sezoně 2014/2015 nastoupí za TJ Sokol 

Přibyslav dvě družstva. Družstvo „A“ bude hrát Krajský přebor 

III. tř.  a družstvo „B“ regionální přebor III. tř. Již čtvrtou sezonu 

v Přibyslavi působí obnovený oddíl dětí. 

Tento oddíl zahájil sezonu týdenním soustředěním, kde nás 

hned první den navštívili zástupci loňského extraligového vítěze, 

a to trenér Tomáš Demek a nejlepší hráč extraligy Pavel Širůček. 

Trénink s nimi byl především pro nás trenéry velkou školou a pro 

děti nevšedním zážitkem. 

Celý zbytek týdne dělali partnery při tréninku dětí hráči obou 

našich týmů.  Na závěr soustředění jsme sehráli přátelské utkání 

se STEN Marketink Ostrov HB, které jsme prohráli 13:5.

Naše děti se budou moci zúčastnit v  této sezoně sedmi 

bodovacích turnajů. Prokop Kamarád, Daniel Wasserbauer 

a David Hájek dostali nabídku trénovat v  Krajském centru 

talentované mládeže (KCTM), nakonec KCTM začal od srpna 2014 navštěvovat pouze Prokop Kamarád, který 

se stal jeho nejmladším členem.

Jelikož vzrůstá zájem ze strany dětí a rodičů o tento sport, potýkáme se v této souvislosti s mnoha problémy.  

Zvažujeme nyní otevření přípravky pro děti z prvních a druhých tříd, pravda ale je, že je tento trénink velmi 

náročný na personální zajištění. Chybí nám lidé, kteří by se chtěli tréninku dětí soustavně věnovat. Zdá se, že 

nám nyní bude pomáhat hráč „B“ družstva Ota Benc ml., nicméně každý trénink je nutné obsadit minimálně 

dvěma dospělými osobami. Věříme, že se nám budoucnost našeho stolního tenisu podaří zajistit.

Druhou komplikací začíná být financování chodu oddílu. Zdá se, že v  průběhu této sezony dojde 

k povinné výměně míčků. Doposavad se hraje s míčky celuloidovými, pravděpodobně od poloviny této sezony, 

nejpozději však od začátku té příští budeme muset hrát s míčky plastovými o velikosti 40+.  To bude vyžadovat 

koupi nového robota pro trénink, koupi minimálně 500 ks nových míčků (jsou oproti celuloidu dvakrát dražší) 

a další standardní investice. Již druhým rokem nám finančně pomáhá TPK Pribina Přibyslav a dlouhodobě 

město Přibyslav v  rámci svého příspěvku Sokolu Přibyslav. Oběma patří naše poděkování a budeme hledat 

další partnery. 

Jelikož není dobrých lidí dostatek, budeme moc rádi, když do našeho oddílu přijde kdokoliv a posílí naše řady. 

Ať už úplný nováček, či někdo, kdo stolní tenis hrával v mládí. 

Martin Kamarád, Vladislav Stehno 
za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Přibyslav 

Foto: Ivo Havlík
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MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Atletika Plavání Brzkovák - ča-
sovka do vrchu

Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Plachta Marek 77,78 6 68,42 8 100,00 1 72,57 10 75,00 9 100,00 1 100,00 1 0,00 0 91,79 4 685,56 1
Vábek st. Jaroslav 95,96 3 63,16 9 - 11 37,34 5 80,47 6 64,86 15 91,82 4 76,74 8 47,18 12 87,40 6 644,93 2
Šubrt Petr 70,71 11 0,00 0 0,00 0 85,55 3 72,73 10 99,43 2 -3 0,00 0 100,00 1 100,00 1 528,42 3
Moštěk Josef 75,76 8 57,89 12 91,74 2 0,00 0 57,14 17 71,89 6 78,92 6 59,93 10 0,00 0 493,27 4
Němec Jan 68,69 12 63,16 9 - 11 0,00 0 0,00 0 80,00 6 69,83 8 94,63 5 0,00 0 65,01 8 441,32 5
Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 83,80 4 65,75 13 99,43 2 -3 0,00 0 0,00 0 95,47 3 344,45 6
Němec Dobroslav 0,00 0 84,21 3 - 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,44 7 98,90 2 0,00 0 64,09 9 318,64 7
Háněl Tomáš 56,57 17 78,95 5 - 6 0,00 0 0,00 0 70,59 12 0,00 0 98,82 3 0,00 0 0,00 0 304,93 8
Dolák Vladimír 100,00 1 94,74 2 0,00 0 60,40 11 46,15 19 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 301,29 9
Kvarda František 0,00 0 52,63 13 0,00 0 0,00 0 65,75 14 81,9 5 0,00 0 71,88 4 0,00 0 272,16 10
Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79,65 7 84,21 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,97 2 259,83 11
Loužecký st. Petr 65,66 14 84,21 3 - 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 78,12 7 0,00 0 0,00 0 227,99 12
Hlavenka Vít 0,00 0 0,00 0 83,12 3 73,10 9 64,00 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 220,22 13
Melichar Zbyněk 44,44 20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,79 2 68,59 7 197,82 14
Zach Vladimír 96,97 2 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 196,97 15
Vrba Ivan 33,33 21 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 68,40 7 89,84 5 191,57 16
Loužecký ml. Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,61 5 0,00 0 0,00 0 98,62 4 0,00 0 0,00 0 181,23 17
Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 78,69 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 178,69 18
Večeřa Jiří 87,88 4 73,68 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 161,56 19
Šrámek Roman 71,72 10 0,00 0 0,00 0 78,04 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 149,76 20
Holcman František 65,66 13 78,95 5 - 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 144,61 21
Henzl Pavel 74,75 9 0,00 0 51,35 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 126,10 22
Matějka Zdeněk 49,49 19 63,16 9 - 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 112,65 23
Háněl ml. Tomáš 0,00 0 47,37 14 - 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 64,54 9 0,00 0 0,00 0 111,91 24
Kasal Matěj 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 25
Havlíček Radek 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,57 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,57 26
Doležal Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,12 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,12 27
Ledvinka Šimon 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,71 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,71 28
Holický Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,76 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,76 29
Vykoukal Ladislav 81,82 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,82 30
Labčík Martin 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,42 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,42 31
Meloun Jakub 76,77 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76,77 32
Havlíček Marek 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 75,41 3 0,00 0 75,41 33
Zelníček Luboš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,64 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,64 34
Vábek ml. Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,60 5 0,00 0 71,60 35
Moštěk Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 68,91 6 0,00 0 68,91 36
Vábek Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 67,15 8 0,00 0 67,15 37
Zídek František 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 64,79 9 0,00 0 64,79 38
Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 58,79 11 0,00 0 58,79 39
Moštěk Petr 58,59 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 58,59 40
Kasal Jakub 57,58 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,58 41
Kasal Roman 56,57 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 56,57 42
Pavlas Antonín 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 55,81 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 55,81 43
Matějka Luboš 0,00 0 47,37 14 - 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 47,37 44
Kvarda Petr 0,00 0 26,32 16 - 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 26,32 45
Kvarda Martin 0,00 0 26,32 16 - 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 26,32 46

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Atletika Plavání Brzkovák - ča-
sovka do vrchu

Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Stehlíková Růžena 76,09 4 0,00 0 100,00 1 97,88 2 100,00 1 100,00 1 0,00 0 65,42 5 73,09 4 612,48 1
Šubrtová Lucie 66,30 6 100,00 1 - 3 0,00 0 80,64 6 69,16 6 99,14 2 0,00 0 79,1 2 75,00 3 569,34 2
Šubrtová Eliška 0,00 0 89,47 4 0,00 0 80,9 5 80,43 4 82,62 4 0,00 0 100 1 79,92 2 513,34 3
Hanělová Žaneta 69,57 5 84,21 5 0,00 0 0,00 0 91,36 2 0,00 0 100 1 0,00 0 0,00 0 345,14 4
Sedláková Lenka 60,87 8 0,00 0 0,00 0 70,02 7 0,00 0 82,54 5 0,00 0 65,42 4 63,24 5 342,09 5
Zpěváková Michaela 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,58 4 77,89 5 88,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 248,47 6
Mošťková Miroslava 56,52 9 57,89 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 69,36 2 48,49 7 0,00 0 232,26 7
Klinecká Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 200,00 8
Kvardová Markéta 65,22 7 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 165,22 9
Lazárková Veronika 89,13 3 63,16 7 - 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 152,29 10
Němcová Pavla 51,09 10 78,95 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130,04 11
Melicharová Věra 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 12
Tresová Alena 0,00 0 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 13
Matýsková Irena 32,61 13 63,16 7 - 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,77 14
Nečasová Hana 95,65 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,65 15
Moravcová Gabriela 42,39 12 52,63 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,02 16
Ledvinková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,05 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,05 17
Kamarádová Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,39 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,39 18
Loužecká Kristýna 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 69,93 3 0,00 0 69,93 19
Havlíčková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 61,66 6 0,00 0 61,66 20
Mošťková Radka 45,65 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 45,65 21

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Atletika Plavání Brzko- 
vák

Body 
celkem

Pořadí

Šubrtovi 137,01 0,00 0,00 166,19 141,89 198,57 0,00 179,10 175,00 997,76 1
Hánělovi 126,14 163,16 0,00 0,00 161,95 0,0 198,82 0,0 0,0 650,07 2
Mošťkovi 132,28 115,78 0,00 0,00 0,00 0,0 148,30 108,42 0,0 504,78 3
Zach, 
Lazárková

186,10 163,16 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 349,26 4

Večeřa, 
Moravcová

130,27 126,31 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 256,58 5

Meloun, 
Nečasová

172,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 172,42 6

Kvardovi 0,00 152,63 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 152,63 7

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO DEVÍTI DISCIPLINÁCH
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DVANÁCTIBOJ JUNIOR: 
8. disciplína – VRHAČSKÝ TROJBOJ 7. 9. 2014
Této disciplíny se zúčastnilo 29 závodníků. Disciplína se skládala ze 3 částí – hod kriketovým 
míčkem, hod oštěpem a vrh koulí (nejmladší děti vrhaly petanque koulí).

Výsledky: 
KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD  KRIKET.

MÍČKEM
Poř. HOD OŠTĚPEM Poř. VRH 

KOULÍ
Poř. Body

   1. Vojkůvka Tomáš 2008 11,56 m   1.   9,53 m   1.   5,47 m   1.   3

   2. Teml David 2009   8,55 m   4.   5,95 m   2.   5,32 m   2.   8

   3. Tušla Martin 2008 11,56 m   1.   5,80 m   3.   3,38 m   8. 12

   4. Durčák Antonín 2009 10,25 m   3.   4,22 m   5.   3,87 m   6. 14

   4. Loužecká Amálie 2008   6,75 m   5.   5,12 m   4.   3,97 m   5. 14

   6. Siberová Karolína 2008   5,70 m   6.   3,72 m   7.   4,19 m   4. 17

   6. Šrámek Matěj 2009   5,44 m   8.   3,89 m   6.   4,35 m   3. 17

   8. Havlíčková Denisa 2009   4,93 m   9.   3,70 m   8.   3,50 m   7. 24

   9. Fikar Pavel 2010   5,45 m   7.   2,28 m   9.   2,82 m   9. 25  

KATEGORIE:  DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD  KRIKET.

MÍČKEM
Poř. HOD OŠTĚPEM Poř. VRH 

KOULÍ
Poř. Body

    1. Tušlová Karolína 2004 17,09 m   1. 12,12 m   3.   4,21 m   2.   6

    1. Havlíčková Tereza 2003 16,16 m   3. 13,14 m   2.   4,48 m   1.   6

    3. Loužecká Terezie 2003 16,46 m   2.   8,94 m   4.   3,75 m   3.   9

    4. Loužecká Viktorie 2003 13,90 m   4. 13,81 m   1.   3,31 m   6. 11 

    5. Durčáková Julie 2004 13,04 m   5.   8,05 m   5.   3,60 m   5. 15

    6. Šrámková Lucie 2006   7,99 m   6.   6,80 m   6.   3,63 m   4. 16

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD  KRIKET.

MÍČKEM
Poř. HOD OŠTĚPEM Poř. VRH 

KOULÍ
Poř. Body

    1. Fikarová Kateřina 1999 32,10 m   1. 17,43 m   1.   5,36 m   4.   6

    2. Čeloudová Nela 2000 24,70 m   2. 17,34 m   2.   5,52 m   3.   7 

    3. Körberová Aneta 2001 23,68 m   3. 12,33 m   3.   5,88 m   2.   8  

    4. Čeloudová Pavla 2002 21,19 m   4.   7,87 m   6.   6,30 m   1. 11

    5. Fikarová Anna 2002 21,03 m   5. 11,38 m   4.   4,44 m   5. 14

    6. Stehlíková Natálie 2002 18,87 m   6.   9,33 m   5.   3,80 m   6. 17

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD  KRIKET.

MÍČKEM
Poř. HOD OŠTĚPEM Poř. VRH 

KOULÍ
Poř. Body

    1. Loužecký Filip 2003 30,77 m   1. 15,82 m   5.   5,27 m   1.   7

    2. Havlíček Marek 2004 17,35 m   5. 19,35 m   1.   4,40 m   3.   9

    3. Háněl Tomáš 2006 19,05 m   2. 11,10 m   8.   5,21 m   2. 12

    4. Körber Pavel 2005 17,99 m   4. 15,25 m   6.   4,07 m   4. 14

    5. Havlíček Radek 2006 16,30 m   6. 17,41 m   2.   2,99 m   7. 15  

    6. Kvarda Petr 2005 15,81 m   7. 16.66 m   3.   3.42 m   6. 16  

    7. Teml Martin 2007 14,50 m   8. 15,86 m   4.   3,85 m   5. 17

    8. Kvarda Martin 2007 19,02 m   3. 11,78 m   7.   2,81 m   8. 18

V září proběhla ještě 9. disciplína KROKET, GOLF, PETANQUE (náhradní disciplína za lyžo-
vání). Výsledky byly známy až po uzávěrce příspěvku do občasníku.

Těšíme se na Vás při 10. disciplíně, kterou bude ATLETIKA na multifunkčním hřišti naproti 
sportovní hale dne 5. 10. 2014.
      P. Loužecký ml.
       K. Loužecká

SZM Přibyslav s.r.o.
1. novinka - vedení SZMP, s.r.o. pod novou ředitelkou.  Článek jsem dala na naše nové 
stránky:
http://szpribyslav.cz/v-cele-szmp-s-r-o-nova-reditelka/d-1003
2. novinka - 1. sportovní hry pro MŠ
http://szpribyslav.cz/1-sportovni-hry-s-ms/d-1002
3. novinka - vlastní stránky pro SZMP s.r.o.
Podařilo se nám dát do chodu nové webové stránky, kde budeme nabízet skutečně komplexní 
služby, které SZMP umožňuje. Pevně doufáme, že se tím zvýší návštěvnost haly, přivedeme 
nové sponzory a partnery. Zatím ještě není obsah kompletní, ale usilovně na tom pracujeme. 
Navštívit nás lidé mohou tedy na www.szmp.cz.
4. v lastní hodiny aerobicu pod vedením Jany Tušlové, vzali jsme to na sebe jako provozovatel, 
tudíž budu ráda, pokud nám v začátku pomůžete touto formou s propagací cvičení. Jinak by 
aerobic v hale asi zaniknul.

Bc. Veronika Vošická Buráňová
ředitelka Sportovního zařízení města Přibyslav, s.r.o.

GSM: +420 774 321 994, email: sz@pribyslav.cz
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Fotbalisté bojují o střed tabulky
Občerstvení fanoušků bylo ohroženo, ujal se ho Jaromír Křesťan

PODZIM  2014 A-ČKO
 

PODZIM  2014 B-ČKO
 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd
 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd
 

5.10.2014 NEDĚLE Doma 15:00 ŽIROVNICE A 4.10.2014 sobota venku 15:00 STARÉ RANSKO B 13:00

12.10.2014 NEDĚLE Venku 15:00 ČÁSLAVICE A 12:30 12.10.2014 neděle doma 15:00 LIPNICE B

19.10.2014 NEDĚLE Doma 14:30 CHOTĚBOŘ A
 

19.10.2014 neděle venku 14:30 HERÁLEC B 12:30
 

26.10.2014 NEDĚLE Venku 14:30 HERÁLEC A 12:30
 

26.10.2014 neděle doma 14:30 VESELÝ ŽĎÁR B
 

2.11.2014 NEDĚLE Doma 13:30 LUKA A
 

1.11.2014 sobota venku 13:30 ROZSOCHATEC B 12:00
 

   
                                 

PODZIM 2014 ŽÁCI   PODZIM 2014 DOROST  

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd
 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd
 

5.10.2014 NEDĚLE D 9:00 TŘEŠŤ  Ž
 

4.10.2014 V 15:00 HUMPOLEC D 13:00
 

11.10.2014 SOBOTA V 9:00 JAROMĚŘICE  Ž 7:15
 

11.10.2014 D 15:00 BYSTŘICE D
 

19.10.2014 NEDĚLE D 9:00 STARÁ ŘÍŠE Ž
 

19.10.2014 NEDĚLE V 11:30 TELČ D 9:30
 

24.10.2014 SOBOTA V 9:00 NÁMĚŠT  Ž  7:15
 

25.10.2014 D 13:30 POLNÁ D

Podzimní kolo přeboru Kraje Vysočina v kopané zasti-

huje fotbalový tým Přibyslavi v polovině tabulky, tedy 

na osmém místě z šestnácti. 

Je to dobrý základ pro boj o setrvání v této soutěži, 

kterou budou muset na jaře opustit tři a možná čtyři 

mužstva. Připomeňme, že Přibyslav v krajském přebo-

ru působí teprve druhou sezónu a hraje pod novým, 

tentokrát nedojíždějícím trenérem Radkem Havlíčkem.

Dvakrát se kvůli zaplavenému trávníku hrálo v ná-

hradních, středečních termínech. Obdobné trable s 

počasím měla i jiná hřiště, která rozhodčí po průtržích 

mračen neuznali za způsobilá hry. 

Nejlepší výsledek se našemu mužstvu povedl v od-

loženém střetnutí se zkušenějším Humpolcem, který 

odjel poražen vysoko 5 : 2. 

V posledním utkání na domácí půdě před uzávěr-

kou tohoto vydání Přibyslavského občasníku Přibyslav 

remizovala s Moravskými Budějovice 2 : 2. Vedli jsme 

již od druhé minuty a smírný konec byl nakonec cenný 

vzhledem k tomu, že celou druhou půli jsme hráli pou-

ze o deseti hráčích, po dvou žlutých kartách byl ze hři-

ště vykázán v dobré formě hrající Ladislav Vykoukal.

Nejlepším střelcem je Jaromír Vopršal, proti Hum-

polci skóroval dokonce třikrát.

Hrát se bude dokud nenapadne sníh
Přibyslavské „áčko” nyní čeká série zápasů venku. Doma 

nastoupí až 5. října proti Žirovnici a v okresním derby 

19. října proti Chotěboři, dále 2. listopadu proti Lukám 

nad Jihlavou, 5. listopadu proti Třešti a podzimní část sou-

těže zakončí doma v dalším okresním derby se Ždírcem 

nad Doubravou. Termín závěrečného zápasu podzimu 

dosud nebyl stanoven, bude určen podle počasí, hrát se 

bude, pokud Martin nepřijede na bílém koni. 

Přibyslavská rezerva je na šestém místě ze čtrnácti 

účastníků okresního přeboru.

Na zápasy chodí kolem 150 platících diváků. Do-

mácí i hostující fanoušci oceňují zachování provozu 

kiosku. Douzování klobás a točení piva, bez čehož 

by venkovská kopaná nemohla existovat a které bylo 

u nás z různých příčin ohroženo, se s vervou a zkuše-

ností sobě vlastní ujal Jaromír Křesťan (Anděl). 

IVO HAVLÍK
Foto: Ivo Havlík 19. 9. 2014

Hráč Sapeli Polná se snaží nedovoleně zastavit 
přibyslavského kapitána Miloše Krčála

Obranou Humpolce jako nůž máslem 
prochází Jan Flek

Poněkud humorný záběr - hráč 
Moravských Budějovic u pomezní čáry na chvíli 

před přibyslavským publikem ztratil hlavu                                                                                                   
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V nové sezoně začali borci 
kopat s novým trenérem
A začali výtečně – přivezli bronz z náročného turnaje v Hlinsku
Předposlední prázdninový den jsme s kluky – fotbalisty ze starší přípravky, vyjeli na 

turnaj fotbalového klubu Hlinsko – fotbal pomáhá. Velký klub, výběr kluků z něko-

likanásobně větších měst a přípravky v několika úrovních. Malá Přibyslav vykopala 

třetí stupínek na bedně. A stejně tak, jako vloni, jsme se na tamním sportovišti nevy-

hnuli výzvědným otázkám od místních, jestli kluci náhodou nejsou starší, když jsou 

tak dobří…ne, nejsou, vozíme registračky, tak se smiřte s tím, že malou Přibyslav bez 

přípravek typů A, B, C neporazíte…A proč teda nekopou za větší města? Za Brod, za 

Žďár? …no protože jsou Přibyslaváci a ne Broďáci nebo Žďáráci…“Hej hej hej, góly 

tam nasázej, hej hej hej, Přibyslav je nej.“

Rozloučení s trenérem
Parta malých fotbalistů se musela na konci loňské, velmi úspěšné sezony rozloučit 

se svým trenérem. Martin Škorpík dal přednost většímu městu, klubu, možnos-

tem. Předání obrovského dortu s  vše říkajícím nápisem: „Děkujeme trenére…“ 

předcházely slzičky a otázky: „A proč od nás pan trenér odchází? A on nás vymění 
za jiný kluky? Proč? On už za námi vůbec nepřijde?“ Kus společných zážitků, litry 

potu, vítězství i prohry…na to se nedá jen tak zapomenout…ale co dál? Vydržet 

a smířit se s  tím, že už i v  tomhle malým fotbalovým světě si někdo všimne, co 

trenér s kluky dokázal a malá Přibyslav o něj přijde. Ale my vás, kluci, nedáme, 

musíme jít dál. 

Nový kouč
Malí borci jsou sehraná parta kluků, která poctivě trénuje třikrát týdně. Další práci 

s míčem je učí nový kouč Zdeněk Krčál. Zdeňku, díky, že ses toho úkolu chopil a 

borci plynule pokračují v kvalitním tréninku. Už přinesl další ovoce. Na nedělním 

turnaji 21. září jsme si na domácím hřišti VYBOJOVALI ZLATO! Díky borci, že 

jste si poradili v takové konkurenci jako je Havlíčkův Brod A, Habry, Světlá nad 

Sázavou A i B, Štoky, Lípa. Parádní turnaj, skvělá atmosféra, zdravíme všechny 

malé fotbalisty. My naši partu a kamarádství kluků utužíme na zasloužené rela-

xaci na Nekoři a těšíme se na další cesty za fotbalem. Abychom mohli společně 

zažívat vítězství, remízy i prohry. Kluci, díky, jste skvělí a vydržte. Zdravíme i borce 

z mladší přípravky, fandíme vám, stejně tak jako třeba dorostu – vy teď aktuálně 

vedete tabulku – super. Jo.

„ Hej, hej, hej, góly tam nasázej, hej, hej, hej, Přibyslav je nej.“

Hana Mikulincová
za fandící rodiče 

Bronz z náročného turnaje v Hlinsku

 TJ Sativa 
Keřkov vás zve 
Srdečně vás zveme na další boje 

v měsíci říjnu, Přijďte se podívat, 

a podpořit naše hráče.

Za TJ Sativa Keřkov Milan 
Zvolánek

Keřkov B Libice n. D. 04.10. 15:00 SO

Keřkov žáci Věžnice žáci 05.10. 10:00 NE
Mírovka B Keřkov 05.10. 15:00 NE
Maleč Keřkov B 11.10. 15:00 SO

Keřkov žáci Libice n. D. žáci 12.10. 10:00 NE
Keřkov Česká Bělá 12.10. 15:00 NE
Mírovka žáci Keřkov žáci 18.10. 10:30 SO

Sobíňov Keřkov 18.10. 14:30 SO
Keřkov B Herálec B 19.10. 14:30 NE

Šmolovy Keřkov 25.10. 14:30 SO
Keřkov B Šmolovy B 26.10. 14:30 NE

Veselý Žďár B Keřkov B 01.11. 13:30 SO

Keřkov Dolní Město 02.11. 13:30 NE
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MISTROVSTVÍ 
EVROPY V BIKETRIALU 
2014
V sobotu 20. 9. 2014 proběhlo 10. mistrovství Evropy v biketrialu 

2014. Pořádání této akce se letos ujala Česká republika, jmenovi-

tě město Znojmo. Že ve Znojmě závody připravit umí, víme již z 

předchozích let. Do karet jim hraje výborná lokalita Gránického 

údolí, která nabízí ideální terén pro tratě všech obtížností.

Všechny přípravy tedy vyvrcholily o tomto víkendu a výsledkem 

byla nádherná soutěž, která právem nadchla všechny zúčastněné 

a které mezinárodní jury udělila diplom za nejlepší letošní meziná-

rodní podnik. Na start závodu se postavilo devět desítek jezdců z 

devíti evropských států v pěti věkových kategoriích.

Do závodu nastoupil za Českou republiku i 13- ti letý Marek Po-

chtiol. (Trial klub Žižkovo Pole). Jelikož letos startuje v kategorii 

MINIME, (13 – 15 let) neměl na Mistrovství Evropy v  biketrialu 

2014 žádné ambice. V kategorii nastoupil jako nejmladší a starší 

závodníci z Francie, Španělska a Anglie se zdáli být nedostižnými.

Večer před závody ale trať zmokla a kameny v lese začaly nesku-

tečně klouzat. To byla voda na mlýn pro Marka, který tento rok již 

na podobném podkladu několikrát zvítězil v závodech Mistrovství 

ČR. Najednou se výkonnostní a věkové rozdíly smazaly a Španělé 

zvyklí na třiceti-stupňová vedra byli bezradní.

Marek po výborném prvním kole fi guroval na průběžném dru-

hém místě, což bylo z říše snů. V sobotu panovalo ve Znojmě 

krásné slunečné počasí a trať čím dál více osychala. Ve druhém 

kole jsme už věděli, že pro titul neohroženě míří Francouz Louis 

Grillon , ale o další zbylé umístění na stupních budou svádět veliký 

boj čtyři jezdci. Dva Španělé a dva Češi.

Byl to boj nervů o každý trestný bod. Po dojezdu závodu všichni 

netrpělivě čekali u výsledkové tabule, jak to dopadne.

Někdo vykřikl: „Marek je třetí.“  Ohromná spokojenost. Mezi 

druhým a pátým v pořadí rozhodly pouhé čtyři trestné body - čtyři 

šlápnutí na zem. Marek ztratil na druhé místo dva body, ale pouhé 

dva trestné body ztratil pátý Španěl Novoa na stupně vítězů. Po-

myslnou „bramboru» bral Lukáš Janka z Česka.

Takže dramatický, ale krásný závod se šťastným koncem pro 

MARKA POCHTIOLA.

Po loňském bronzu z Mistrovství Evropy v biketrialu  ve Španěl-

sku, kde ovšem ještě Marek startoval v mladší kategorii Benjamin 

(10 – 12 let) dovezl bronz i z letošního ME.

výsledky:

1. místo   Louis Grillon - Francie
2. místo   Codina Selgado - Španělsko
3. místo   Marek Pochtiol - Česká republika

Tomáš Pochtiol
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kdo se zúčastnil a pomohl při akci „SBÍREJ VÍČKA PRO KUBÍČKA“.                                                                                                                                     
Z této akce se podařilo vybrat pro Kubíčka sběrem víček částku 20.000, Kč.  Částka byla připsána na Kubíčkův 

zdravotní účet dne 21. 8. 2014. Za obdržené peníze z víček jsme Kubíčkovi zakoupili dvě kompenzační pomůcky, 

pro které byla sbírka určena, a to v hodnotě 20.982 Kč.

První kompenzační pomůcka je  iPad  AIR, který spolu 
se speciálním programem GRID  bude sloužit Kubíč-
kovi ke komunikaci. Kubíček dosud bohužel vůbec 
nemluví a není schopen reagovat ani gesty. 

Druhá kompenzační pomůcka je dotykový displej 
k  PC, který Kubíčkovi umožní naprostou samostat-
nost při práci na PC. Opět díky speciálnímu progra-
mu se Kubíček učí např. poznávat barvy, písmenka, 
čísla, přiřazování, může si prohlížet fotografi e a to vše 
si ovládat sám, právě pomocí dotykového displeje.

Za tuto pomoc jsme velice vděčni a chceme moc poděkovat hlavním organizátorům této akce, kterými jsme byli 

osloveni, a to je KVC Harmonie Přibyslav, jmenovitě paní Petře Pejzlové, místní skupinou ČČK Přibyslav, Aničce 

Doubkové, dále bychom chtěli moc poděkovat všem fi rmám, například pivovaru Rebel v Havlíčkově Brodě, který 

Kubíčkovi přenechal 150.000 ks pivních víček, fi rmě Apolly s.r.o., která věnovala krabice na sběr víček, fi rmě SC 

Metal, která zapůjčila nákladní auto na odvoz víček, Městskému úřadu v Přibyslavi, zejména obětavému panu 

J. Mošťkovi, všem dalším pracovníkům MěÚ, kde byl sklad víček, všem dobrovolníkům, kteří přišli 9. července 

pomoci víčka ze skladu naložit. Poděkování patří všem mateřským školkám, základním školám, které se velice 

aktivně do sběru víček zapojily, všem domovům důchodců, všem prodejnám, kde shromažďovali sbíraná víčka, 

a velké poděkování všem, kdo se zapojil a přispěl sběrem víček.

Byli jsme ohromeni, jaké množství víček se nasbíralo,  jak akce pro Kubíčka rozpoutala vlnu ochoty a dobro-

volné pomoci  postiženému dítku. 

Všem, kdo pomohl, ze srdce děkují rodiče Kubíčka,  Petra a Radim Kunáškovi. 
Je krásné vědět, že i v této nelehké době existují  lidé,  který m není  lhostejný osud druhých. Děkujeme.

P O D Ě K O V Á N Í
Sbor dobrovolných hasičů Dobrá 

děkuje Sdružení nezávislých 
kandidátů ,,Přibyslav 2014“ 

za poskytnutí finančního daru, 
který bude použit na práci 

s kolektivem mladých hasičů.

Vedoucí kolektivu mladých hasičů
Jan Pejzl

P O D Ě K O V Á N Í
SDH Hřiště děkuje za finanční 

příspěvek 
volební straně Přibyslav 2014, 

který byl použit na oslavu konanou 
při příležitosti 

100. letého výročí založení sboru.



Inzerce ŘÍJEN 2014Str. 32

Okamžitě koupíme 

dům, chalupu či byt 

na Vysočině

ZA HOTOVÉ PENÍZE!!!

Volejte zdarma 

800 100 576

Vyplatíme i exekuci, 

hypotéku.

P Ř I J M E M E
– technika pneu do provozu 

pneuservisu
podmínkou je řidičský průkaz 

skupiny „ C „ +  profesní průkaz
Ivo Šimanovský – PRAKTIK

Hesovská 161, Přibyslav
602 138 617, 569 484 655

Pronájem nebytových prostor
Pronajmu nebytové prostory 

v Přibyslavi (stodola) o ploše 110 m2. 
S přívodem el. energie 220/380 V.  

V případě zájmu volejte na 
777 22 84 04.
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AKCE září pelety -10%

palivové dříví   
pelety   brikety
krovy   latě 
palubky   prkna

 608 966 245

kde nás najdete?

49°36'21.918"N, 15°36'11.389"E

směr kolín
 (obchvat) směr

Žďár
n. Sáz.

směr
centrum

hypernova

zde
stojíte

lukoil

Albert

34

34

DREVODREVO
Ž i ž k o va  1 6 0 3 ,  H av l íč k ů v  Brod ( vedl e  h y p er no v y )

STŘÍBRNÝ
DVŮR
STŘÍBRNÝ
DVŮR

A K C E  N A  P E L E T Y

Sklářský atelier Valner Glass s.r.o.
přijme zaměstnance na pozici 

SKLADNÍKA
Dohoda o provedení práce

Pracoviště: Ronov nad Sázavou
Bližší informace na tel.: 603 443 822
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2015
•  Zbudujeme chodník v Utíně
•  Zrekonstruujeme ulice Na Vyhlídce a Filipova
•  Budeme se podílet na rekonstrukci mostu v Ronově na I/19  
 tím, že chodník logicky propojíme s autobusovou zastávkou
•  Zahájíme přípravy na stavbu hasičské zbrojnice v Keřkově
•  Budeme spolupracovat na pokračování  Pozemkových   
 úprav ve Hřištích
•  Budeme spolupracovat na zahájení Pozemkových úprav  
 v České Jablonné
•  Dokončíme opravu v Poříčí U Culků
•  Provedeme rekultivaci skládky
•  Začneme připravovat projektovou dokumentaci na   
 revitalizaci návsi v Dolní Jablonné
•  Budeme se spolupodílet na infrastruktuře k novým   
 parcelám v Keřkově, Dolní Jablonné a Dobré

2016
•  Dokončíme komunikace na Bramborárně II a na Seifertově  
 a K Hesovu
•  Zrekonstruujeme dopravní hřiště v Ronovské ulici
•  Na základě výstupu z pozemkových úprav v Hřištích a České  
 Jablonné připravíme projektovou dokumentaci    
 na jednotlivá opatření v krajině (rybník, cesty, protierozní   
 opatření)
•  Zároveň a v souvislosti s tím připravíme kompletní   
 rekonstrukci návsi v obou obcích - Hřiště a Česká Jablonná
•  Připravíme projekty na rekonstrukci rybníků v České   
 Jablonné
•  V případě potřeby osadíme radar v Ronově
•  Obnovíme jednání o odprodeji sportovního areálu v Keřkově

2017
•  Vybudujeme TI pod Osivou
•  Realizujeme rekonstrukce návsi v Dolní Jablonné a ve   
 Hřištích
•  Zrevidujeme plán kanalizace v Keřkově a připravíme   
 kompletní  projekt rekonstrukce komunikací
•  Zrekonstruujeme ulici Zahradní
•  V případě potřeby osadíme radar ve Dvorku

2018
•  Realizujeme odkanalizování a rekonstrukci Keřkova
•  Zrekonstruujeme ulici Hasičskou
•  Zahájíme přípravy na dokončení fi nálních povrchú v lokalitě  
 pod Osivou
•  Rozpracujeme na základě aktuálního stavu projekty pro   
 další období
•  Zahájíme práce na projektu revitalizace náměstí

Budeme vždy a kdykoliv skládat účty ze své práce
•  Občané budou mít k dispozici kdykoliv naše hlasování   
 v zastupitelstvu nebo radě
•  Občané budou moci kdykoliv volat nebo psát, zveřejníme  
 svoje kontakty
•  Pravidelně se budeme setkávat s občany v Přibyslavi   
 a místních částech
•  Budeme Vám stále na očích, žijeme společně v Přibyslavi

www.verimepribyslavi.cz

Kde se můžeme setkat:

„
Martin Kamarád, kandidát na starostu

Dolní Jablonná pondělí 29. 9. 19:00 U Strašilů, DJ

Keřkov úterý 30. 9. 19:00
klubovna TJ Sativa 
Keřkov

Dobrá středa 1. 10. 19:00 hospoda U Henzlů

Poříčí, Ronov čtvrtek 2. 10. 19:00 obecní dům Poříčí

Česká Jablonná pondělí 6. 10. 19:00 stará školka ČJ

Utín, Uhry, Dvorek úterý 7. 10. 19:00 KD Utín

Přibyslav, Hesov středa 8. 10. 19:00
Městský úřad 
Přibyslav

Hřiště čtvrtek 9. 10. 19:00 KD Hřiště

CO UDĚLÁME:

1. Martin Kamarád, 39 let, místostarosta Přibyslavi, lesník, 
předseda MS ODS
2. Mgr. Ota Benc, 49 let, ředitel základní školy, člen ODS
3. Mgr. Anna Šnýdlová, 66 let, OSVČ, důchodce
4. Josef Hamerník, 66 let, důchodce, lesník
5. Bc. Jakub Šnýdl, DiS., 29 let, učitel hudby, člen ODS
6. Mgr. Petr Adam, 39 let, ředitel základní školy, člen ODS
7. RNDr. Vladislav Stehno, 38 let, OSVČ
8. Ilona Loužecká, DiS., 36 let, ředitelka ÚOS ČČK
9. Jan Krejčí, 44 let, OSVČ, automechanik, člen ODS
10. Jana Žáková, 30 let, asistentka poslankyně J. Fischerové, 
členka ODS
11. Ing. Martin Musil, 35 let, tržní analytik, člen ODS
12. Marta Stolínová, 67 let, důchodce, pojišťovací makléř, 
členka ODS
13. Petr Pavlíček, 59 let, sociální pracovník
14. Michal Veselík, 34 let, podnikatel, kuchař, člen ODS
15. Tomáš Peřina, 33 let, prodavač

Podrobný program na 

www.verimepribyslavi.cz

NAŠI KANDIDÁTI:

Přijďte 10. a 11. října k volbám 2014
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NAŠE PROGRAMOVÉ PRIORITY...

• Slušnost, zodpovědnost a spolupráce

• Podpora rodiny jako základního článku lidské
společnosti - město přátelské rodině

• Efektivní hospodaření města s vyrovnaným roz-
počtem, rozvoj hospodářské činnosti a využívání
dotačních programů pro zajištění příjmů
do rozpočtu města

• Spravedlivější přístup k místním částem Přibyslavi
– obnovení garantů pro integrované obce

• Úřad blíže lidem – úředník má přijet za občany,
aby občané nemuseli cestovat za úředníky

• Nakupování energií výhodněji pomocí elektronické
aukce a do nabídky zahrnout také občany

• Zajištěni kvalitních  podmínek pro vzdělávání
předškoláků, školáků, postižených, umělecky nada-
ných dětí i dospělých

• Spolupráce s podnikateli, živnostníky, soukromými
zemědělci a zaměstnavateli v našem městě, zajištění
jejich propagace na webových stránkách města

• Podpora aktivit dobrovolníků a zájmových skupin
v kulturní, sportovní a charitativní oblasti

• Aktivní vystupování proti těžbě  uranu, stejně tak
i úsilí o čisté životní prostředí a vyváženou městkou
zeleň

Podrobně rozpracovanou verzi programu KDU-ČSL
pro Přibyslav spolu s dalšími zajímavými informacemi o 
kandidátech a aktivitách místní organizace naleznete na 
webových stránkách www.pribyslav.kdu.cz.

KANDIDÁTKU KDU-ČSL PODPORUJÍ...

„Osobně podporuji kandidátku KDU-ČSL v Přibyslavi, 
protože jsou na ní skutečně nejlepší možní kandidáti, kteří 
rozumí komunální politice a mají přesah i do politiky celo-
státní. Líbí se mi také způsob vedení jejich kampaně, která 
je pozitivní a věcná. Proto si zaslouží naši podporu.”

Tomáš Zdechovský, europoslanec

„Přesto, že v Přibyslavi už nějaký čas nežiji, není mi osud 
rodného města lhostejný. Občané i město si zaslouží, aby 
v zastupitelstvu usedli ti nejlepší. Můj hlas by proto  jedno-
značně patřil kandidátům KDU-ČSL.“ 

Jan Kasal, krajský zastupitel

„Velmi si cením toho, že v Přibyslavi má KDU-ČSL na co 
navazovat. Letošní kandidátka nabízí vedle zkušeností 
současných zastupitelů nabytých během uplynulých let 
také zřetelný a reálný program pro příští volební období. 
Lidovečtí kandidáti chtějí město dál rozvíjet a pracovat pro 
občany města, být jim co nejblíže. Přibyslavští kandidáti 
KDU-ČSL mají moji plnou podporu a přeji jim v nadcháze-
jících komunálních volbách úspěch.“ 

Vít Kaňkovský, poslanec PS PČR 

„Komunální politik KDU-ČSL rovná se záruka kvality. A ne-
jinak je tomu i v Přibyslavi. Na zdejší lidovecké kandidátce 
naleznete pracovité a zkušené lidi, kteří mají vizi a chuť 
zapojit se do správy města. Lidi, kteří chápou politiku jako 
službu a nikoliv jako cestu k osobnímu prospěchu. Jsem 
rád, že je můžu takto jasně podpořit v jejich kandidatuře.” 

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu,  
výzkum a inovace
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K U L T U R N Í  D Ů M  P Ř I B Y S L A V

Vstupné: permanentky 300 Kč / 150 Kč 

( zakoupíte v Informačním centru Přibyslav 

do 10. 10. 2014)

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pokladna KD Přibyslav)

Vstupné: permanentky 300 Kč / 150 Kč

( zakoupíte v Informačním centru Př ibyslav 

do 10. 10. 2014)

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pokladna KD Přibyslav)

Divadelní PŘibyslav

K Z
M P

Kulturní zařízení
M Ě S T A  P Ř I B Y S L A V

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

BABIČKA 

V TRENKÁCH
Furiant Přibyslav 

MUŽI V OFFSIDU

DS Stonařov

HRÁTKY S ČERTEM

DS Havlíček Škrdlovice

O POPELCE

Divadelní kroužek Brzkov

ROZSVĚCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU
před radnicí

Vyhlášení Divák 

DP 2014

dva

Zmatkaři Dobronín

ZAKONČENÍ DP

Sobota
11. 10.
19.00 hod.

Pátek
24. 10.
19.00 hod.

OSTROV 
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

Přibyslavská pimprlata

DĚDEK 
POD PANTOFLEM 

SCHOD Chotěboř

Sobota 

25. 10.
14.00 hod.

15.30 hod

BROUK V HLAVĚ

AJeTo Počátky

 

Sobota 

1. 11.
19.00 hod.

OREGON
DS Včelinec Zhoř             

            

mach a šebestová jedou 

do vodního ráje

DS Jiří  Poděbradský Polná

Pátek 
 21. 11.
  19.00 hod.

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

Přibyslavská pimprlata

Sobota 
 29. 11.
14.00 hod.

KOUZELNÍK, KTERÝ UMĚL

NAMALOVAT DUŠI

Společnost Jana Zrzavého

Krucemburk

Sobota 

25. 10.
19.00 hod.

Pátek 

7. 11.
19.00 hod.

Pátek  
 28. 11.
 19.00 hod.

Sobota 
29. 11.
17.00 hod.

Neděle 
30. 11.
17.00 hod.

Sobota
6. 12.

2014
31. ROČNÍK

Pátek 
14. 11.
19.00 hod.

18.00 
hod.

19.00 
hod.

P.P.S. aneb 

na správné adrese

Jen Tak Havlíčkova Borová                               

Sobota 

15. 11.
19.00 hod.

SBOROVNA
DS Žďár nad Sázavou              

             
    

Sobota 

8. 11.
19.00 hod.
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KULTURNÍ ZA ÍZENÍ M STA P IBYSLAV
zve zájemce všech v kových skupin

na 10 lekcí výuky

COUNTRY 
TANC

LEKCE v íjnu 2014
  5. 10. 
12. 10.
19. 10.
26. 10.
v Kulturním dom  P ibyslav,
vždy v ned li v 17.00 h.

SRDE N  ZVOU PO ADATELÉ
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říjen 2014
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

PŘIPRAVUJE SE 
NA LISTOPAD:
pokračování přehlídky 
DIVADELNÍ PŘIBYSLAV 2014

FILMOVÝ KLUB

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 

- od 1. října 2014 Burza knih – nákup až se 100% slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. října 2014 Svoz bioodpadu odpadu viz rozpis Městský úřad Přibyslav
- od 1. října 2014 Taky žili mezi námi/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. října 2014 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. října 2014  Co ukrýval depozitář/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- 1. října 2014 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům       KVC Harmonie, KZM Přibyslav
- 2. října 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
- 3. října 2014 v 19.45 h. Přibyslavské nocturno/zahájení přehlídky Římskokatolická fara                           ŘKF Přibyslav
- 4. října 2014 v 9.00 h. Liga Vysočiny mužů – fl orbal Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
- 4. října 2014 ve 12.30 h. Žižkovo kolečko/ pochod k Žižkově mohyle Město Přibyslav  Stř. Goliath Přibyslav
- 4. října 2014 v 15.00 h. Přibyslavské nocturno/pokračování přehlídky Římskokatolická fara                           ŘKF Přibyslav
- 4. října 2014 v 19.30 h. Hany/fi lm – nevhodné pro děti do 15-ti let Kulturní dům KZM Přibyslav
- 5. října 2014 v 9.00 h. Dvanáctiboj-vrhačský trojboj Areál za benz. pumpou                       ZSM Přibyslav
- 5. října 2014 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – atletika multifunkční hřiště                              ZSM Přibyslav
- 5. října 2014 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav 
- 5. října 2014 v 9.30 h. Přibyslavské nocturno – mše svatá /zakončení přehlídky Římskokatolická fara                           ŘKF Přibyslav
- 5. října 2014 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav
- 5. října 2014 v 15.30 h. Country tance – 2. lekce Kulturní dům KZM Přibyslav
- 6. října 2014 ve 13.00 h. Týden knihoven – zahájení (bližší na plakátch) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 6. října 2014 Cvičení Jógy a taiči/ zahájení pravidelného cvičení Nová tělocvična ZŠ TJ Jóga Přibyslav
- 8. října 2014 v 17.30 h. Ocenění účastníků fotosoutěže Kulturní dům KZM Přibyslav
- 8. října 2014 v 18.00 h. Husiti/fi lm pro děti a mládež Kulturní dům KZM Přibyslav
- 9. října 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
- 10. října 2014 v 10.00 h. O nekalých praktikách prodejců/beseda Kurfürstův dům Soc.služby, KZM Přibyslav
- 10. října 2014 ve 14.00 h. Volby do Zastupitelstva města Přibyslav Radnice města Městský úřad Přibyslav
- 10. října 2014 Druhé kolo ligy motorového paraglidingu – registrace Letiště Přibyslav 
- 10. října 2014 v 19.00 h. Babička v trenkách/divadlo pro dobr. dárce krve Kulturní dům ČČK, KZM Přibyslav
- 11. října 2014 v 7.00 h. Druhé kolo ligy motorového paraglidingu  Letiště Přibyslav 
- 11. října 2014 v 8.00 h. Volby do Zastupitelstva města Přibyslav Radnice města Městský úřad Přibyslav
- 11. října 2014 Ruku na to! /úklid města Město Přibyslav ČČK, ostatní
- 11. října 2014 ve 13.00 h. Nábor nových členů – skauti Skautská základna Stř. Goliath Přibyslav 
- 11. října 2014 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav 
- 11. října 2014 v 19.00 h. DP 2014 - Babička v trenkách/divadlo Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav 
- 12. října 2014 v 7.00 h. Druhé kolo ligy motorového paraglidingu  Letiště Přibyslav 
-  12. října 2014 ve 14.00 h. Drakiáda  Letiště Přibyslav 
- 12. října 2014 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav
- 12. října 2014 v 15.30 h. Country tance – 2. lekce Kulturní dům KZM Přibyslav
- 15. října 2014 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Kulturní dům          ZUŠ, pobočka Přibyslav, KZMP
- 16. října 2014 ve 14.00 h. Výroční členská schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav Hasičská zbrojnice   SPCCH ČR ZO Přibyslav
- 16. října 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
- 18. října 2014 v 9.00 h. Zahájení výstavy brambor, zeleniny… Radnice,Bechyňovo nám.      město Přibyslav,další
- 18. října 2014 v 9.00 h. Co takhle jiskra – komentované prohlídky výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- 18. října 2014 v 19.30 h. Nejvyšší nabídka/fi lm; DVA/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
- 19. října 2014 v 9.00 h. Výstava brambor, zeleniny… Radnice města      Město Přibyslav,další 
- 19. října 2014 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav 
- 19. října 2014 v 14.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav
- 19. října 2014 v 15.30 h. Country tance – 2. lekce Kulturní dům KZM Přibyslav
- 20. října 2014 v 9.00 h. Ukončení výstavy brambor, zeleniny … Radnice města                        Město Přibyslav, další
- 20. října 2014 v 10.00 h. Hanin kufřík/ vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- 20. října 2014 ve 14.00 h. Svoz velkoobjemového odpadu – zahájení Město Přibyslav Městský úřad Přibyslav
- 23. října 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
- 24. října 2014 v 19.00 h. DP 2014 – Dědek pod pantofl em/divadlo Kulturní dům DS Schod Cotěboř, KZMP
- 25. října 2014 v 9.00 h. Mše svatá v DPS DPS Přibyslav        Římskokat.farnost, PS Přibyslav
- 25. října2014 ve 14.00 h.;15.30 h. DP 2014 – Ostrov splněných přání/loutnové divadlo Kulturní dům             Přibyslavská pimprlata,KZMP
- 25. října 2014 ve 14.00 h. Svoz velkoobjemového odpadu – ukončení Město Přibyslav                  Městský úřad Přibyslav
- 25. října 2014 v 13.30 h. Fotbal – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav 
- 25. října 2014 v 19.00 h. DP 2014 – Kouzelník, který uměl namalovat duši/divadlo    Kulturní dům SJZ Krucemburk, KZMP
- 26. října 2014 ve 14.30 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav
- 26. října 2014 v 15.30 h. Country tance – 2. lekce Kulturní dům KZM Přibyslav
- 28. října 2014 ve 14.00 h. Vzpomínková akce ve Hřištích Obec Hřiště Město Přibyslav, další
- 29. října 2014 v 8.00 h. Sbírka použitého ošacení DPS Přibyslav PS Přibyslav, Diakonie, o.s.
- 30. října 2014 v 8.00 h. Sbírka použitého ošacení DPS Přibyslav PS Přibyslav, Diakonie, o.s.
- 30. října 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
- 31. října 2014 v 8.00 h. Sbírka použitého ošacení DPS Přibyslav PS Přibyslav, Diakonie, o.s.
- 31. října 2014 v 15.00 h. Pravidelný monitoring DPS Přibyslav ČČK, PS Přibyslav
- 1. listopadu  2014 v 8.00 h. Sbírka použitého ošacení DPS Přibyslav PS Přibyslav, Diakonie, o.s.
- 1. listopadu 2014 v 19.00 h. DP 2014 – Brouk v hlavě/divadlo Kulturní dům AJeTo Počátky, KZMP
- 2. listopadu 2014 v 15.30 h. Country tance – 2. lekce Kulturní dům KZM Přibyslav

Městská knihovna Přibyslav
Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00
Čt zavřeno zavřeno
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00

tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

Informační centrum, 
Městské muzeum Přibyslav
Po 8.00–12.00 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00 

tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

á knihovna


