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Události
Základní škola Přibyslav
Nabídek fi rem na zhotovení 3. etapy bylo pět. Ko-
mise vybírala i vylučovala tak, jak přikazuje zákon o 
veřejných zakázkách. Zastupitelstvo města již o vý-
běru nejvhodnější fi rmy rozhodlo. Nyní běží lhůta, 
po kterou nelze podepsat smlouvu o dílo. Obálky 
ve výběrovém řízení na 4. etapu se budou otevírat 
koncem ledna. Probíhá řízení na předčasné užívá-

ní dalších částí z prvních dvou etap výstavby.

Tříkrálová sbírka
Bc. Jana Dománková, koordinátorka TKS 2014 
nám poslala děkovný dopis, ze kterého cituji:
„…dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci 
při pořádání „Tříkrálové sbírky 2014“. Ve vašem 
městě Přibyslav bylo vybráno celkem 206.854 Kč. 
Vybrané fi nanční prostředky budou letos využity 
zejména na zakoupení nového auta pro Šipku 

– sociálně aktivizační službu, která pomáhá rodinám s dětmi překonávat nepříznivé 
sociální situace. Část výtěžku bude také věnována na humanitární pomoc v zahraničí, 
a to konkrétně na rozvoj projektu Adopce na dálku. V regionálním tisku a na našem 
webu (hb.charita.cz) budeme informovat o celkové částce vybrané ve vikariátech 
Havlíčkův Brod a Humpolec. Veřejnost budeme informovat také o konkrétním využití 
získaných fi nancí. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za vstřícnost pracovníků Vašeho 
úřadu. Bez této pomoci bychom sbírku organizovali jen s velkými obtížemi. Za pra-
covníky Oblastní charity Havlíčkův Brod přeji úspěšný rok 2014 a všechno dobré“,… 
konec citace. Připojuji se k poděkování pracovníkům městského úřadu, děkuji zastupi-
teli města panu Michaelu Omesovi, dále všem koledníkům a zejména dárcům, kteří do 
sbírky přispěli.

Porady
Veřejnost zná z přímých přenosů, jak jednají přiby-
slavští zastupitelé. Pokud někdo z  nich nezpracuje 
a  nepředkládá nějaký bod k  jednání, tak všechny 
podklady pro veřejná zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav a neveřejná jednání Rady města Přibyslav 
připravuje městský úřad, organizace města a  sta-
rosta. Jedná se o nepřetržitou, odpovědnou denní 
a celoroční práci, která nikdy nekončí. K  dobrému 
řízení města nezastupitelně patří i pravidelné pora-
dy. Jednou měsíčně se konají tzv. velké porady. Těch 

se zúčastňují zástupci všech složek města, tj. příspěvkových organizací, organizačních 
složek, zástupci integrovaného záchranného systému, policie a další. Pravidelně každý 
týden jsou porady vedoucích pracovníků městského úřadu a města. Porady probíhají 
i na jednotlivých odborech městského úřadu a v organizacích města. O valných hro-
madách a členských schůzích společností, ve kterých má město zastoupení, jsem již 
v PO informoval. Dobrá informovanost, výměna zkušeností a koordinace je potřebná 
pro dobrý chod města. V Přibyslavském občasníku pak pravidelně o všem podstatném 
informujeme. Za práci všem zúčastněným děkuji.

Základní umělecká škola slaví
Odloučené pracoviště Základní umělecké školy 
J. V. Stamice Havlíčkův Brod je v Přibyslavi, v ulici 
Husova č. p. 301. Město Přibyslav škole pronají-
má nebytové prostory. ZUŠ, dříve Lidová škola 
umění, je v Přibyslavi součástí vzdělávání, výchovy 
a kulturního dění již 30 let. Kapacita naší pobočky 
je naplněná, až p řeplněná. Umělecké vzdělávání 
není určené jen pro budoucí hudebníky, výtvar-
níky apod., ale také pro formování osobnosti 
mladého člověka, pro životní styl, tradici, úctu ke 
kultuře a úctu k hodnotám. Dnes se u nás vyučují 
především hudební obory. ZUŠ se nám odmě-

ňuje svojí činností, výchovou a vzděláváním. Máme možnost sledovat její úroveň na 
mnoha veřejných akcích během roku. Je nepřehlédnutelnou, stálou, potřebnou a kva-
litní institucí v našem městě. Za sebe i za město Přibyslav děkuji všem učitelům, všem 
absolventům i stávajícím žákům za to, co pro školu, pro město a pro sebe dělali a dělají. 
Do dalších let ZUŠ přeji hodně elánu a úspěchů.

Mgr. Jan Štefáček

Naše budoucnost
V  těchto dnech je dokončována stavba „Rekonstrukce a dostavba základní školy, 
I.a  II. etapa“. Dovolím si krátce nahlédnout na tuto stavbu jiným způsobem, než jenom 
řečí nákladů na jednotlivé etapy a na celou stavbu.

Většina z nás, kteří v Přibyslavi žijeme, jsme zdejší školu navštěvovali. Já sám jsem 
nastupoval do první třídy do tehdy zbrusu nového KORDu. Uplynulo 33 let, budova 
KORD byla zbourána, byla vystavěna nová budova a chystá se výstavba etapy třetí 
a  rekonstrukce nejstarší budovy školy. Již dnes, kdy nejsou dokončena všechna 
výběrová řízení, je jisté, že tato stavba bude stát město okolo 150 milionů korun. Z nich 
je mimochodem více jak 30 milionů korun odvodem DPH. Jenom krátce připomenu, že 
všechny nové i rekonstruované prostory musí odpovídat stávajícím předpisům, které 
jsou přísnější, než v dobách výstavby původních budov školy.

Naši školu navštěvuje v  současnosti 453 dětí. Průměrně tráví tyto děti ve škole 
28 –30 hodin týdně tj. okolo 1200 hodin ročně. Spolu s nimi využívají školu samozřejmě 
její zaměstnanci a zároveň je otevřená i dalším aktivitám. 

Dovolím si vám také předložit malé srovnání toho, kolik máme dětí v  jednotlivých 
třídách dnes a kolik dětí bude školu pravděpodobně (podle demografi ckých údajů) 
navštěvovat v nejbližší budoucnosti. 

Ročník Současný 
počet 
žáků 

Školní rok 
narození

Počet narozených 
dětí ve spádové 

oblasti

Školní rok Předpokládaný 
celkový počet žáků 

celkem

1 68 X X X  

2 45 X X X  

3 61 X X X  

4 40 2012/2013 58 2019/2020 526

5 46 2011/2012 66 2018/2019 508

6 47 2010/2011 54 2017/2018 488

7 58 2009/2010 64 2016/2017 481

8 35 2008/2009 46 2015/2016 475

9 53 2007/2008 64 2014/2015 464

Celkem 453        

Prosím všechny, kteří jsou touto stavbou nějak omezeni, ať již sousedy, rodiče dětí, 
či zaměstnance o shovívavost. Jedním z důvodů, proč je snaha stavbu dokončit v tak 
krátkém období,  je právě také to, že bychom chtěli, aby se vás tato omezení týkala co 
nejméně. 

Věřím, že se kvalitní zázemí nově postavených budov a zrekonstruované budovy 
staré stane základem pro kvalitní práci pedagogického personálu. Zároveň také věřím, 
že se nové a kulturní zázemí odrazí i v  přístupu žáků a rodičů ke škole. V  tomto je 
důležitá a nezastupitelná úloha obou stran. Město Přibyslav udělalo tímto rozsáhlým 
projektem pro zkvalitnění výuky maximum.

Martin Kamarád
místostarosta města Přibyslav

a – nejstarší škola v Přibyslavi; b – škola z 18. stol. – Kostelní ul.; c – současná 
školní budova, rok 2010

a

c

b



Str. 3ÚNOR 2014 Zprávy z radnice

Z Městského úřadu Přibyslav
Dohodou ke dni 31. 12. 2013 byl ukončen pracovní po-
měr s pracovnicí PS Ivou Niklfeldovou.

Na uvolněné místo – pracovník v sociálních službách 
– bylo městem Přibyslav vyhlášeno výběrové řízení. 
Město Přibyslav dále hledá pracovníka na místo elektri-
káře – podmínky obou výběrových řízení jsou uveřejněny 
v tomto čísle občasníku.

V měsíci únoru odchází na mateřskou dovolenou pra-
covnice pokladny a podatelny Bc. Kateřina Niklfeldová. 
Na tomto místě ji na základě provedeného výběrového 
řízení nahradí po dobu mateřské dovolené paní Jitka 
Škaredová. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor správy a údržby
V měsíci lednu pracovníci místního hospodářství demon-
tovali vánoční výzdobu a odstranili vánoční strom před 
radnicí. Díky velmi příznivému počasí pro zimní údržbu 
se pracovníci místního hospodářství mohli věnovat údrž-
bě města (i cyklostezky) a opravám provozně-technic-
kých zařízení. Koncem roku 2013 jsme od společnosti 
SOME Jindřichův Hradec s. r. o. převzali čelní nakladač 
(včetně lopaty na zeminu), který byl pořízen na základě 
vyhlášeného dotačního programu ze Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu. 

Byly odstraněny nahlášené poruchy veřejného osvětle-
ní ve městě a v obcích. 

V době, kdy píši tento příspěvek, pokračujeme se sta-
vebními pracemi na rekonstrukci bytu v domě s pečova-
telskou službou č. p. 240 a č.p. 254, kde renovujeme vo-
doinstalaci, elektroinstalaci a inventář bytu. Podíleli jsme 
se na provedení inventarizace majetku města. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Pečovatelská služba Přibyslav
Začátek měsíce ledna poznamenal odchod pečovatel-
ky paní Ivy Niklfeldové, zároveň ovšem nastoupila na 
výpomoc v  rámci programu veřejné služby paní Alena 
Halíková. 

V sobotu 18. ledna 2014 se uskutečnila první z pravi-
delných mší v DPS  Přibyslav.

Činnost pečovatelské služby po celý měsíc leden pro-
bíhala bez narušení, což jenom potvrdilo profesionalitu 
a sehranost pečovatelek, které zvládly skvěle pracovat za 
zvýšené psychické i fyzické zátěže.

Vždy v poslední pátek v  měsíci bude ve společenské 
místnosti DPS od 15. do 16. hodiny pro zájemce probíhat 
monitoring krevního tlaku a glykemického a Body mass 
indexu. V měsíci únoru se jedná o pátek 28. února 2014. 
Monitoring budou provádět pracovnice ČČK.

V příštím čísle Přibyslavské občasníku vám předložíme 
statistický přehled činnosti PS Přibyslav za uplynulý rok 
2013. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Odbor životního prostředí
Kácení dřevin rostoucích mimo les 
Odbor životního prostředí v měsíci lednu, únoru a břez-
nu povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les. Protože 
stále ještě dochází k porušování právních předpisů plat-
ných v oblasti ochrany přírody a krajiny, je nutné zopa-
kovat následující: Kácení stromů je možné pouze v době 
vegetačního klidu, který nastává každý rok vždy 1. listo-
padu a končí 31. března následujícího roku. V odůvod-
něných případech lze kácet i mimo dobu vegetačního 
klidu. Kácení dřevin povoluje odbor životního prostředí 
kromě výjimek, které specifi kovala vyhláška č. 189/2013 
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, jenž je 
platná od 15. července roku 2013. Tato vyhláška povo-
luje mimo jiné kácení bez povolení v  zahradách, kdy 

zahrada je pozemek u bytového nebo rodinného domu 
v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený 
a nepřístupný veřejnosti. Odbor životního prostředí 
doporučuje všem občanům, kteří se rozhodnou kácet 
dřeviny na svých zahradách, aby kontaktovali náš odbor 
před vlastním kácením. Je možné, že je nutné splnit ještě 
některá specifi ka, která jsou uvedena v zákoně o ochraně 
přírody a krajiny nebo v uvedené vyhlášce a která nejsou 
na první pohled zřejmá. Neplatí obecně, že stromy lze na 
vlastní zahradě neomezeně kácet. 

Upozornění na neoprávněné využívání pozemků 
v majetku města včetně parkování vozidel 
Odbor životního prostředí již několikrát upozorňoval 
na neoprávněné využívání pozemků v  majetku města. 
Stále však dochází k neoprávněnému užívání pozemků, 
zejména parkování poškozených vozidel. Město Přiby-
slav upozorňuje občany, že bude sankčně postihovat 
tato neoprávněná využívání, město má možnost ze svých 
pozemků odložené věci odstranit na náklady vlastníka, 
má možnost i odtáhnout vozidlo neoprávněně parkova-
né na jeho pozemcích. Občané si v odůvodněných přípa-
dech mohou pozemky k různým činnostem pronajmout 
dle platných ceníků města.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav na rok 2014
Zastupitelstvo města Přibyslav na 28. veřejném zasedá-
ní dne 18. 12. 2013 schválilo rozpočet města Přibyslav 
na rok 2014. Rozpočtové příjmy jsou schváleny ve výši 
62 789 888 Kč a výdaje ve výši 56 430 908 Kč. 

Celkové příjmy se skládají z  příjmů daňových ve výši 
51 300 000 Kč, nedaňových 1 396 356 Kč, kapitálových 
93 532 Kč a přijatých dotací 10 000 000 Kč. 

Celková částka výdajů se skládá z  výdajů běžných ve 
výši 55  540 908 Kč (z toho rezerva kapitálových výdajů 
16 680 033 Kč) a z výdajů investičních ve výši 890 000 Kč. 

Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím jsou 
schváleny následovně: Mateřská škola Přibyslav 

1  760 500 Kč, Základní škola Přibyslav 4  185 000 
Kč, Kulturní zařízení města Přibyslav 3 050 000 Kč. Pro 
Sportovní zařízení města Přibyslav s. r. o. byla schválena 
dotace ve výši 1 974 000 Kč.

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 
na rok 2014 výnosy ve výši 20  024 035 Kč a náklady 
11 970 900 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace je důležitým dokumentem 
v  řízeních vedených u stavebního úřadu. K  jednotlivým 
řízením je vyžadována různě obsáhla dokumentace, vždy 
však musí být vypracována v  souladu s  ustanovením 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zde 
je jasně stanoveno, jaká dokumentace je vyžadována 
k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení, popřípadě ke 
společnému řízení a co všechno musí obsahovat. Pokud 
není dokumentace zpracována právě podle výše uvede-
né vyhlášky, popřípadě trpí jinými vadami, musí ji staveb-
ní úřad stavebníkům vracet k  dopracování a doplnění. 
Tím stavebníkům vzniká další nepříjemnost a stavební ří-
zení se tak prodlužuje. Bohužel nejsou výjimkou případy, 
kdy se kvůli nekvalitně provedené projektové dokumen-
taci řízení protáhne třeba o několik měsíců. Vždy je na 
vině zpracovatel dokumentace, který není ani schopen 
dle písemného seznamu vad a nedodělků tyto odstranit 
a objednatelům (stavebníkům) klidně vrátí opětovně 
dokumentaci s  původními vadami a vše svádí na náš 

stavební úřad. To, že je někdo dostupný a vypracuje do-
kumentaci za relativně nízkou odměnu, neznamená, že 
tím stavebníkům nezpůsobí další potíže. Bohužel u  jed-
né autorizované osoby, která se zpracováním projektů 
zabývá, je spíše pravidlo, že dokumentace trpí takovými 
zásadními vadami, že je nelze v řízení použít. Nízká od-
borná úroveň, nečitelné písmo, chyby v kótách, absence 
požární zprávy, statického výpočtu, stanovisek dotče-
ných orgánů a další nedostatky jsou hlavním důvodem 
k vrácení projektu k opravě. Proto je dobré před výběrem 
zpracovatele projektové dokumentace nebo projektanta 
zvážit, koho si stavebník vybere, komu svěří do rukou 
svoji důvěru a komu za co zaplatí. Často se však setkává-
me s rozčarováním stavebníků, kteří si zakázku objednali 
v dobré víře a za své peníze dostali nepoužitelný paskvil. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

20. VÝROČÍ PODEPSÁNÍ 
SMLOUVY O SPOLUPRÁCI 
MEZI MĚSTY PŘIBYSLAV 
A MOOK EN MIDDELAAR
V  letošním roce uplyne již 20 let od chvíle, kdy byla 
podepsána smlouva o spolupráci mezi městem Přiby-
slav a nizozemským městem Mook en Middelaar. První 
kontakty mezi oběma městy byly zahájeny již v  roce 
1991, kdy tehdejší starosta Světlé nad Sázavou pan 
J. V. Staněk zprostředkoval návštěvu členky městské rady 
v Mooku paní P. C. Lodders – Elferich v Přibyslavi. Paní 
P. C. Lodders v Přibyslavi přivítali starosta Mojmír Novotný 
a místostarosta Roman Podrázský.

V  průběhu dalších dvou let Přibyslav několikrát na-
vštívil Piet Martens, radní z  Mooku, který stál společně 
s  H.  Loddersem u počátků naší spolupráce. Hlavně je-
jich zásluhou se v  roce 1993 uskutečnila první ofi ciální 
návštěva zástupců města Přibyslav v  Mooku. Při této 
návštěvě byly předběžně dohodnuty formy další spolu-
práce – hlavně na úrovni spolků (hasiči, skauti, myslivci, 
fotbalisté, zahrádkáři), které byly potvrzeny podpisem 
smlouvy o spolupráci v Přibyslavi dne 26. března 1994. 
Smlouvu podepsali starostové měst – paní C. M. Botman 
– Laan a pan Mojmír Novotný. 

Město Přibyslav zřídilo za účelem organizace spolu-
práce s Mookem zahraniční komisi a na holandské straně 
byla se stejným cílem ustanovena Nadace pro Přibyslav 
(Stichting Přibyslav). Obě tyto složky navázaly úzkou 
spolupráci, jejímž výsledkem byla řada vzájemných ná-
vštěv organizací a spolků obou měst, při kterých navá-
zali přibyslavští občané řadu osobních kontaktů s našimi 
holandskými přáteli. Počáteční jazyková bariéra byla 
v průběhu let zdárně překonána, neboť jazykové znalosti 
našich občanů jsou nyní na mnohem vyšší úrovni, než 
tomu bylo v polovině devadesátých let minulého století. 

Dvacáté  výročí podepsání smlouvy oslavíme v  letoš-
ním roce společně s  našimi holandskými přáteli v  Při-
byslavi u příležitosti 23. ročníku Mlékárenského dne 
– 13. září 2014. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 30. 12. 2013
284/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních příspěvků na návrh Komise sociální a 

zdravotní Rady města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Marie Málková, Jarmila Málková
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Komise 
rady města

285/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat fi rmu Projektování vodohospodářských staveb s. r. o., Pražská 1655, 393 
01 Pelhřimov, IČ 28066065 jako zhotovitele projektové dokumentace Úpravy vodních poměrů a rekonstrukce 
kanalizace v místní části Hřiště – 2. etapa a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a zhotovitelem. Cena díla je 69.000 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

286/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení mimořádné nabídkové akce pro připojení nových uživatelů kabelové 
televize a internetu na síť TKR Přibyslav.
Odpovědnost: Jiří Koudela,  Petra Holubová
Termín: 6. – 24. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

287/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek na rok 2014 ke smlouvě z 8. 12. 1994, uzavřené mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22  Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou Miloslav Odvárka – ODAS, Náměstí Republiky 
61/20, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 15259692. Cena pro rok 2014 je ve výši 811.200 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

288/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje uzavřít mandátní smlouvu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností BlueFort s. r. o., Lázeňská 41, 542 25 Jánské Lázně, IČ 28798058. 
Sjednaná cena je 36.300 Kč, včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

289/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene VBO/543/2013, IE-12-2005065 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s. 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

290/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu o odkupu žulových kostek a žulových obrubníků mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450. Celková cena je 118.324 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

291/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod pro projekt s názvem: Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav.
Prioritní osa: 3 - Udržitelný rozvoj města a venkovských sídel
Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01463.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

292/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor v domě Přibyslav, Bechyňovo náměstí 18 schválené usnesením č. 143/2008 ze dne 13. 8. 2008 mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, IČ 00268097 a Českou republikou – Ministerstvem vnitra se sídlem 
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, kterým bude snížena výše nájemného za užívání veškerých prostor 
v budově Bechyňovo náměstí 18, Přibyslav na 1 Kč za rok.
Dodatek č. 7 bude uzavřen s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina se sídlem Jihlava, 
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, IČ 72052147.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 1. 1. – 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

293/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 207 v domě s pečovatelskou službou na 
adrese Tržiště 251, Přibyslav, uzavřené dne 25. 7. 2002 dohodou ke dni 31. 12. 2013.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

294/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2013 řediteli Základní školy Přibyslav Mgr. 
Petru Adamovi, ředitelce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové, ředitelce Kulturního zařízení města 
Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli Sportovního zařízení města Přibyslav, s. r. o. panu Zdeňku Matějkovi, 
veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů panu Josefu Hamerníkovi.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Příspěvkové 
organizace

295/2013 RM Rada města Přibyslav povoluje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, příspěvkové organizaci Základní škola Přibyslav, převod fi nančních prostředků z rezervního fondu 
ve výši 300.000 Kč do investičního fondu z důvodu úhrady faktur za práce investičního charakteru při přestavbě 
základní školy.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Kontrola: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

296/2013 RM Rada města Přibyslav dává souhlas se zapojením učitelek Mateřské školy Přibyslav do projektu „Vzdělávání 
učitelek MŠ v polytechnické výchově moderně s využitím interaktivní tabule“ za předpokladu, že nebude narušen 
chod školy a nevznikne nárok na zvýšení příspěvku na činnost Mateřské školy Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 05/2014 – 06/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

297/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje Pravidla pro odměňování členů výborů Zastupitelstva města Přibyslav, členů 
osadních výborů a členů komisí Rady města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: od 01/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

298/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2013.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 10/2013
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

299/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 29. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 8. 1. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 8. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

F O T O R U B R I K A :
Lednová Přibyslav

Rozkvetlý keř

Konečně zima!
Nový most na silnici směr Polná
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 15. 1. 2014
1/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje zadání výběrového řízení na zakoupení nového 
serveru pro potřeby Městského úřadu Přibyslav
Odpovědnost:  Jiří Koudela
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

2/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat fi rmu Ing. Martin Liška, Nad Žlábkem 
3757, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 72801654 jako zhotovitele projektové doku-
mentace „Chodník Utín“ a schvaluje smlouvu o dílo. Cena díla je 26.000 Kč bez 
DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová, Martin Kamarád
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

3/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zhotovitele zakázky „Dopravní 
a technická infrastruktura pro rodinné domy v lokalitě „K Hesovu“ Přibyslav 
– 1. etapa“ fi rmu STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 15058786 a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a zhotovitelem. Cena díla je 
2.259.902,50 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

4/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a 
společností SAP. spol. s r. o. Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČ 47543442.
Odpovědnost:  Ing. Ludmila Benešová
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

5/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 o nových cenách a platnosti 
u servisních smluv Impromat CZ spol. s r. o. 00281/11/460, 2776S/07/460, 
3903S/09/260, 4670S/10/460, 4671S/10/460, 3590S/08/260, 3591S/08/260 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a fi rmou IMPRO-
MAT CZ spol. s r. o., U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4, IČ 48117820.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

6/2014 
RM

Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem pozemků pro provozování pouťo-
vých atrakcí na přibyslavské pouti v roce 2014 panu Josefu Spilkovi, Poděbrado-
vo nám. 1, Hlinsko za cenu 130.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

7/2014 
RM

Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 207 
v domě s pečovatelskou službou na adrese Tržiště 251, Přibyslav, uzavřené 
s paní Jarmilou Sobotkovou dne 25. 7. 2002, dohodou ke dni 28. 2. 2014.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

8/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě, kterou uzavřelo 
město 18. 8. 2004 s paní Hanou Bergrovou na byt č. 5 v domě Tržiště 241, 
Přibyslav, kterým se upravuje odstavec III. bod 1. smlouvy.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

9/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě, kterou uzavřelo 
město 18. 8. 2004 s panem Bohuslavem Losenickým a paní Radkou Losenickou 
na byt č. 6 v domě Tržiště 241, Přibyslav, kterým se upravuje odstavec III. bod 1. 
smlouvy.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

10/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem neby-
tových prostor v domě na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí 41, v prvním 
nadzemním podlaží, tj. prodejny o velikosti 22,9 m2, šatny o velikosti 6,2 m2, 
dvou skladů o celkové velikosti 8,7 m2 a WC o velikosti 1,7 m2 od 1. 2. 2014 
s paní Zdeňkou Kouckou, bytem Poříčí 10, 582 22 Přibyslav a paní Andreou 
Krupovou, bytem Ludmilova 795, 582 22 Přibyslav za účelem zařízení provo-
zovny – prodejny dětského sekond handu a dětského koutku.
Výše měsíčního nájemného je stanovena dohodou v částce 1.975 Kč. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

11/2014 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje bezúplatný pronájem Školní družině a Školnímu 
klubu při Základní škole Přibyslav prostor sportovní haly za účelem taneční sou-
těže Přibyslavský pantofl íček dne 5. 4. 2014, prostor kulturního domu za účelem 
divadelního představení souboru Sluníčko dne 23. 5. 2014 a Taneční akademie 
dne 6. 6. 2014.
Odpovědnost: Zdeněk Matějka, Zdeňka Valnerová, Hana Janáčková
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

12/2014 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vyplatit obci Olešenka 12.000 Kč, obci Stříbrné 
Hory 18.000 Kč a obci Žižkovo Pole 24.000 Kč za používání kabelových rozvo-
dů pro poskytování TV a internetu v roce 2013.
Odpovědnost: Petra Holubová
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

13/2014 
RM

Rada města Přibyslav nesouhlasí s navrhovanou úpravou otevírací doby České 
pošty v Přibyslavi od 1. 4. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Různé
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 15. 1. 2014
1/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 15. 1. 2014.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zahájení

2/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Rekonstrukce 
a dostavba ZŠ Přibyslav - 3. etapa“ uchazeče: Sdružení fi rem ZŠ Přibyslav: 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) z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotí-
cí komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a vybraným uchazečem.
Cena díla je 41.540.045,78 Kč, bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 02/2014
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Výběrové 
řízení

3/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vyloučit uchazeče veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba ZŠ 
Přibyslav - 3. etapa“:
1. SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599
2. MARHOLD a. s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČ 15050050 oba uchazeče, 
z důvodů, že v nabídkách uchazečů nejsou oceněny položky v rozpočtu.
Nabídky nevyhověly kontrole dle § 76 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách a 
nabídky byly vyřazeny.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

4/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat zhotovitele veřejné zakázky „Realizace protipovodňových 
opatření v městě Přibyslav“ 
na 1. část zakázky - Aktualizace a digitalizace povodňového plánu města Přibyslav fi rmu ENVIPARTNER, 
s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 28358589 s nejnižší nabídkovou cenou 69.000 Kč, bez DPH,
na 2. část zakázky - Dodávka a instalace varovného a vyrozumívacího systému, srážkoměrných stanic a 
hlásných profi lů - jako nejvhodnější nabídku uchazeče č. 9 Mopos Communications, a. s., Rokycanova 
2798, 530 02 Pardubice, IČ 26222396 s nejnižší nabídkovou cenou 845.330 Kč, bez DPH a schvaluje 
smlouvy mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097, zhotovitelem části 
1 a zhotovitelem části 2.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

5/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního progra-
mu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt s názvem: Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav.
Prioritní osa: 3 Udržitelný rozvoj města a venkovských sídel
Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01463.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

6/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 k rozpočtu města Přibyslav na rok 
2014.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 1/2014
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Rozpočet

Zima v mateřské škole
První zprávy z mateřské školy v Přibyslavi v roce 2014 začněme stručným shrnutím toho, co jsme ještě stihli 

vytvořit, navštívit a shlédnout v posledních týdnech roku 2013.

Se svým hravým a humorným představením za námi před Vánocemi přijeli do kulturního domu dva známí 

kamarádi Míla a Tom, aby nás pobavili svojí popletenou cestou na jinou planetu. Rádi bychom při této 

příležitosti poděkovali i zaměstnancům KD za ochotu a zapůjčení sálu.

   Všechny třídy čekala ještě vánoční posezení s rodiči, pečení cukroví (Berušky), vánoční nadělování od 

„školkového“ Ježíška se zpěvem koled, soutěžemi a veselým programem, který připravily paní učitelky.  Děti 

z oddělení Sluníčka a Berušky si ještě stihly v městském muzeu prohlédnout vánoční výstavu betlémů.

Po odpočinku během vánočních svátků a volných dnů okolo Nového roku nás hned v pondělí 6. ledna 

dopoledne čekala návštěva kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, kam si děti ze všech oddělení 

přišly prohlédnout vyzdobený kostel, jesličky a také došlo na zpívání známých koled. Tímto bychom rádi 

poděkovali  panu faráři p. Z. Kubešovi za umožnění této akce.

   V půlce ledna si děti z oddělení Sluníčka vyrazily s p. učitelkami do přibyslavské knihovny, kde si společně 

povídaly s paní knihovnicí o knihách, zimě a zimních radovánkách, opakovaly si říkanky, prohlížely si knížky, 

leporela, hračky a zkoumaly i další příjemná zákoutí městské knihovny.

   A co nás čeká nového v novém roce? Hlavně spousta her, zábavy i poučení, na konci ledna ve školce 

divadelní představení „PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“ a také KARNEVALOVÝ REJ MASEK v sokolovně. 

Při jeho organizaci nám stejně jako v minulém roce pomohou žáci ZŠ v Přibyslavi, kteří budou karneval mo-

derovat a jistě připraví pro děti pestrý program, který svým hudebním vystoupením doplní pan S. Sejkora.

   Pro rodiče dětí předškolního věku (6-7 leté) připravila MŠ ve spolupráci se zástupci ZŠ a pracovníky 

Pedagogicko-psychologické poradny v Havlíčkově Brodě na konec ledna informativní schůzku týkající se 
zápisu dětí do MŠ, který proběhne v termínu od 7. 2. do 8. 2. 2014.
   Všichni pracovníci MŠ doufají, že nás na naší plavbě bude provázet zdraví, dobrá nálada a radost z  odve-

dené práce a to horší se nám bude velkým obloukem vyhýbat.

Za MŠ Přibyslav Mgr. Jitka Nováková   

F O T O R U B R I K A :
Jak se máme 
v mateřské školce
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Zápis do 1. ročníku 
Základní školy Přibyslav
Zápis do 1. ročníku Základní školy Přibyslav proběhne: 

v pátek 7. února 2014 od 14.00 do 18.00 hod.            
v sobotu 8. února 2014 od 9.00 do 12.00 hod.
K zápisu si nezapomeňte s sebou vzít:

–  rodný list dítěte

–  občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas 

a povolení k pobytu

– případná odborná či lékařská doporučení

K zápisu se bude přicházet do školy novým vchodem z České ulice.
Bližší informace naleznete na webových stránkách školy (www.zspribyslav.cz).

Těšíme se na Vás.

Petr ADAM
ředitel ZŠ

Představení „Pan Theodor 
Mundstock“ v Přibyslavi
Vážení, dovolte mi, abych Vás pozval na představení „Pan Theodor Mundstock“ v po-
dání herce Činoherního studia Ústí nad Labem pana Jaroslava Achaba Haidlera, které 
se uskuteční ve středu 12. února 2014 od 19.00 hod. v prostorách Plzeňské pivnice 
v Přibyslavi.

Byli jsme v Národním 
divadle v Praze…
Ve čtvrtek 19. prosince navštívili žáci 7., 8. a 9. ročníků 
Národní divadlo v Praze, hru Radúz a Mahulena Julia 
Zeyera, inspirovanou slovenskou pohádkou. 

Po druhé hodině jsme vyrazili směr Praha. Díky 
kupodivu bezproblémové jízdě po dálnici jsme do 
Prahy dorazili s  velkým předstihem, a proto jsme měli 
dostatek času na vánoční procházku po Praze. Řidič nás 
vysadil v  centru u Masarykova nádraží. Odsud jsme šli 
na Staroměstské náměstí, kde jsme se zastavili na malé 
občerstvení, prošli vánoční trhy a nenechali si ujít ani 
orloj. Pak jsme se vydali kolem Stavovského divadla na 
Národní třídu a chvilku se zastavili u památníku událostí 
17. listopadu 1989. Divadlo bylo ještě zavřené, a proto 
jsme vyrazili po nábřeží k Žofínu, odkud jsme pozorovali 
osvícený Pražský hrad. Pak už jsme konečně mohli 
vstoupit do budovy divadla. Všichni jsme byli velmi 
rádi, jelikož už jsme byli promrzlí a holky bolely nohy 
z podpatků.

Seděli jsme na druhém balkoně v první a druhé řadě. 
Jelikož většina z  nás v  Národním divadle ještě nebyla, 
byl to pro nás úplně nový, zajímavý zážitek. Moc se nám 
tam líbilo. Jakmile odbila sedmá hodina, představení 
začalo. Potěšilo nás, že hlavní roli Radúze hrál Vojta Dyk. 
Představení trvalo s přestávkou tři hodiny, rozhodně 
jsme se ale nenudili.

Na cestě zpátky jsme už všichni po tak náročném 
výletě usínali plni zážitků a mrzelo nás, že už končí.

Kateřina Přibylová, Jakub Hospodka 9. A 

Před vánočními prázdninami jsme navštívili Národní 
divadlo v Praze. Byli jsme na představení Radúz 
a  Mahulena. Jelikož jsme dorazili dříve, byli jsme 
se podívat na vánočních trzích, které se konaly na 
Staroměstském náměstí. Moc se nám líbilo vánoční 
osvětlení Prahy. Potom jsme se přesunuli do Národního 
divadla. V šatnách jsme si odložili bundy a šli jsme si 
sednout na balkon. Začátek představení se nám moc 
nelíbil, protože jsme ho nepochopili, ale pak se to rozjelo. 
Dějem jsme byli unešení. Celý příběh se nám moc líbil, 
i  když neskončil šťastně. Byli bychom rádi, kdybychom 
se do Národního divadla podívali znovu.

Zuzana Nimmertondlová, Adéla Ubrová 8. A

Jedná se o první aktivitu v  rámci připravova-

ných večerů, jejichž cílem je podpořit projekt 

„Stolpersteine“ (Kameny zmizelých) formou „dob-

rovolného“ vstupného. Z výtěžku budou postupně 

pořizovány jednotlivé Kameny zmizelých včetně 

jejich následného osazení na odpovídajícím místě.

Projekt vznikl aktivitou německého umělce 

Guntera Demniga, který začal od roku 2003 na své 

náklady osazovat kameny před domy, kde žili lidé 

perzekvovaní nacistickým režimem. Hnací silou 

autora na počátku bylo motto převzaté z Talmudu 

„Člověk je zapomenut teprve tehdy, pokud je za-

pomenuto jeho jméno“. Proto zvolil formu mosaz-

ných dlažebních kostek s  vyrytými údaji zemřelé 

osoby ( jméno, příjmení, datum narození, datum 

a místo úmrtí), které jsou osazeny před domem, 

ve kterém daná oběť žila. Kameny zmizelých ne-

připomínají pouze oběti z  řad židovské populace, 

ale  jejich smyslem je i rovněž připomenutí obětí 

z  řad romské populace, politických vězňů, homo-

sexuálů, Svědků Jehovových a také obětí programu 

eutanázie. Za uplynulých deset let projekt překro-

čil hranice Německa a tak můžete o tzv. štolpíky 

zakopnout i v  Polsku, Nizozemí, Belgii, České re-

publice, Rakousku, na Slovensku. Bližší informa-

ce o  projektu naleznete na webových stránkách 

www.stolpersteine.cz, popř. na webu autora 

www.stolpersteine.eu.

S  ohledem na výše uvedené byla stanovena 
výše minimálního vstupného na 69,- Kč.

Samotnému představení bude předcházet krát-

ké vystoupení žáků 6. třídy, kteří za doprovodu 

souboru La Via přednesou tři židovské písně. Po 

představení bude následovat diskuse na téma čes-

kých stolpersteinů, židovského dědictví, symboliky.

Sponzorem představení je společnost SC Metal 

s.r.o. (www.scmetal.cz). Děkujeme za podporu.

S  ohledem na omezenou kapacitu pivnice, 

je třeba si zamluvit místo u provozovatele zařízení.

Prostor pivnice bude ten den až do skončení 
představení striktně nekuřácký.

Za organizátory
Petr ADAM
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Sobota 1. 2. 2014, 15.00

Setkání přátel hudby
Kulturní dům Přibyslav

• Minikoncert žáků
• Zahájení výstavy o historii  
 a současnosti pobočky
• Promítání záznamů koncertů  
 z dřívějších let
• Občerstvení zajištěno
• Od 17.00  koncert přibyslavského  
 jazzového orchestru

Himbeere Brombeere

Sobota 15. 3. 2014, 20.00

Slavnostní ples ZUŠ
Sokolovna Přibyslav

• Hraje VARIACE
• Hra o ceny
• Hudební překvapení
• Občerstvení zajištěno
• Předprodej vstupenek  
 od 3. 2. 2014 v IC Přibyslav

Základní umělecká škola  
J. V. Stamice Havlíčkův Brod, 

pobočka Přibyslav

Uzávěrka příštího čísla
19. 2. do 12.00 hod.
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V  lednu se konala schůzka vedoucích.  Hlavním tématem byla 
příprava letošního příměstského tábora. Pro velký zájem se v le-
tošním roce uskuteční dva příměstské tábory.

I. TÁBOR se koná od 4. 8. do 8. 8. 2014 a je 
pro děti od 5 let do 10 let (děti, které půjdou 
do předškolní třídy v MŠ a z I. stupně ZŠ).

II. TÁBOR bude od 11. 8. do 15. 8. 2014 a je 
pro žáky z druhého stupně ZŠ – tedy od 11-ti 
l et do 15 let.

Zázemí máme opět na skautské základně.

Rozdělit děti věkově jsme se rozhodli z důvodu kapacity i ná-

plně tábora. Základem je opět výuka první pomoci. Pro menší 

děti jsou nachystány dílničky a režim přiměřený k jejich věku. 

Na starší děti čeká prevence patologických jevů, více sportu, 

spaní na základně apod.

Plakátky a přihlášky budou distribuovány v  měsíci únoru 

a další informace v březnovém občasníku.

Ve středu 29. 1. 2014 se konala přednáška ve spolupráci s Be-

sipem na téma Bezpečný pohyb v provozu pro maminky s dětmi 

V  pátek 31. 1. 2014 v  pečovatelském domě zahajujeme ve 

spolupráci s  Pečovatelskou službou města Přibyslav tzv. Pravi-

delný monitoring – jedná se o měření TK, BMI a hladiny cukru 

v krvi. Tato akce se bude konat pravidelně každý poslední pátek 

v měsíci od 15 hodin v prostorách společenské místnosti Pečo-

vatelské služby (vchod zezadu).

Od února společně s maminkami z KVC Harmonie chystáme  

sběr víček pro Kubíčka – více na plakátku.

 Za OSČČK HB - MSČČK Přibyslav Ilona Loužecká

Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi
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Hledá se přadlena a řezbář …
Na  měsíc únor připravuje klub seniorů Pohoda lidové 

„PŘÁSTKY“. Ukázky nejrůznějších rukodělných dovedností 

a  zajímavé povídání, bychom rádi obohatili o další řemesla, 

která sami neovládáme. Proto se touto cestou obracíme na 

veřejnost, jestli není ve vašem okolí někdo, kdo toto řemeslné 

umění ovládá, a  byl by ochoten nám s pořádáním naší akce 

nezištně pomoci.   Bližší informace: Informační centrum Při-

byslav, tel. 569 484 361, e – mail: ic@pribyslav.cz.

Jiřina Šillerová
vedoucí KS Pohoda

H A R M O N I E
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum nabízí jedinečnou příležitost pro 

maminky na mateřské dovolené.

Je to místo, kde se maminky s malými dětmi setká-

vají, zúčastňují se různých programů, či se samy ak-

tivně podílejí na jejich vytváření. Mateřské centrum 

nabízí aktivity, které maminkám umožní vyjít z izola-

ce a zničujícího stereotypu, kam se celodenní péčí 

o  dítě dostávají. Maminky, které se aktivně podílí 

na programech, si udržují profesní orientaci, posi-

lují své sebevědomí, nalézají nové přátele, získávají 

nové organizační zkušenosti. Nezanedbatelná je 

i výměna zkušeností v péči o děti.

Přijďte mezi nás. 

Scházíme se

každé pondělí a středu 

od 9.00–11.00h.

v „Domečku“ vedle nové 

MŠ Tyršova v Přibyslavi.

Těšíme se na Vás!!!

Petra Pejzlová

předseda KVC Harmonie
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SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ PŘIBYSLAV
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav se konala v  sobotu 4. ledna 

2014 v hasičské zbrojnici. Na setkání přišlo asi 40 aktivních členů našeho sboru a také mezi 

nás zavítal starosta města Mgr. Jan Štefáček, tajemník Ing. Josef Moštěk a ředitel Hasičského 

záchranného sboru z Havlíčkova Brodu  plk. Mgr. Lubomír Vacek. Na setkání jsme hodnotili 

uplynulý rok 2013, který byl pro přibyslavské hasiče velmi úspěšný. 

* Naše družstvo mužů se v květnu minulého roku zúčastnilo okrskové soutěže v Žižkově 

Poli a ze 14 družstev skončilo na 5. místě. Tato soutěž je dotována Krajem Vysočina. 

* Čtvrtou pozici obsadili naši muži v soutěži ,,O pohár města Přibyslavi“, která každoročně 

probíhá v rámci Mlékárenského dne a za podpory města Přibyslav na začátku září na 

našem Hasičském cvičišti. 

* Největším úspěchem v soutěžní činnosti našich mužů bylo obhájení 1. místa na soutěži 

zásahových jednotek na Dni hasičů 14. září v Havlíčkově Brodě z 29 zúčastněných druž-

stev z okresu Havlíčkův Brod. Blahopřejeme. 

* Devět členů zásahové jednotky pod vedením Ivo Šimanovského pět dnů odstraňovalo 

následky záplav v ZOO Praha. Zásahová jednotka v minulém roce vyjížděla také k 64 

událostem, kde chránila životy a majetek našich spoluobčanů.  Svoji soutěžní a zásaho-

vou činností zvyšují prestiž našeho sboru, za kterou jim patří velký dík.

V minulém roce si náš sbor v kulturní a brigádnické činnosti vedl velmi dobře. 

* Dne 4. května jsme tradičně uspořádali Den otevřených dveří HZ, který se velmi povedl 
a vzbudil velkou účast veřejnosti, především dětí. Jeho hladký průběh zajistili členové 
zásahové jednotky.   

* Dne 11. května jsme uspořádali oslavu Dne matek spojenou se svátkem sv. Floriána. 
Velmi dobře se na ní pobavilo cca 30 našich členů a jejich rodinných příslušníků. 

* Dne 6. až 9. června jsem se zúčastnil zájezdu zastupitelů a zahraniční komise do spřáte-
leného města Mook-Middellar v Holandsku. Mimo jiné jsem navštívil novou hasičskou 
zbrojnici a pozval holandské hasiče k nám na letošní PyroCar a příští rok na oslavy 140. 
výročí založení našeho sboru. 

* Pouťovou zábavu jsme měli připravenou, ale z důvodu deštivého počasí jsme si ji na silně 
podmáčeném hasičském cvičišti nedovolili uspořádat.   

* Vše jsme si vynahradili uspořádáním zábavy po soutěži  ,,O pohár města Přibyslavi“ a za 
přispění města Přibyslav, v rámci Mlékárenského dne. S hudební skupinou Airback se 
bavilo  cca 500 zúčastněných spoluobčanů. 

* Koncem září jsme pro naše aktivní členy uspořádali jednodenní zájezd na Mělnické vino-
braní. Po dlouhých letech se našich dvacet členů s rodinnými účastníky podívalo malým 
autobusem do Mělníka. Počasí bylo nádherné a programová nabídka slavností byla také 
vynikající. Podle ohlasů se zájezd vydařil.    

* Také nezapomínáme na naše starší členy při životních jubileích. Návštěvou, gratulací 
a drobným dárkem poděkujeme za jejich činnost ve sboru. Naši starší členové si poděko-
vání za odvedenou práci opravdu zaslouží a náš sbor si jejich aktivity velice váží.  

*  Náš sál jsme také zapůjčovali i ostatním organizacím našeho města k jejich akcím.    

Poslední hodnocenou činností v uplynulém roce je brigádnická aktivita. Hned po naší 

VVH jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce rozvodů vody, toalet a kuchyňky. I když sa-

motnou montáž rozvodů a sanitární techniky prováděla z  rozpočtu města najatá fi rma, 

práce našich členů zahrnovala velký rozsah bouracích a zednických prací, pokračovala vý-

měnou dvou oken za plastová, položením dlažby, obkladů a výměnou nábytku  v kuchyňce 

a výčepu a končila malbou a úklidem dvou chodeb, schodiště, kuchyňky, toalet, výborovny 

a dvou místností zásahové jednotky. Toto kvantum práce je obsaženo v necelých dvou mě-

sících a asi v  tisíci brigádnických hodinách našich členů. Za tuto ojedinělou a náročnou 

práci patří všem velký dík.  V letošním roce chceme dokončit výměnu oken v tomto patře. 

Plastová okna jsou již dole ve skladě. 150 brigádnických hodin odpracovali převážně naši 

aktivní důchodci na kompletní montáži 70 metrů oplocení na hasičském cvičišti. I jim moc 

děkujeme.  Dále je to sečení travnaté plochy HC, organizace, příprava, prodej a úklid na 

všech výše jmenovaných kulturních akcích. I za tuto každoroční a potřebnou práci patří na-

šim členkám i členům velký dík. Loni jsme koupili podium pro hudební skupiny na pořádání 

tanečních zábav. Po dokončení nátěru necháme vyrobit zastřešení. 

     Za veškerou aktivitu obsaženou v mém příspěvku děkuji především našim aktivním 

členům. Děkuji také našim rodinným příslušníkům, kteří mají pro naši práci pochopení 

a  umožňují nám tento časově náročný a prospěšný koníček vykonávat. Velký dík patří 

starostovi našeho města Mgr. Janu Štefáčkovi, který nám svým dlouholetým přístupem 

pomáhá a podporuje nás v naší činnosti. Jsem přesvědčen, že tomu bude i nadále. Jsem 

rád, že také mohu poděkovat řediteli HZS v HB plk. Mgr. Lubomírovi Vackovi, který dobro-

volným hasičům obětavě vychází vstříc. Srdečné poděkování patří starostovi OSH v Havlíč-

kově Brodě panu Františku Grubauerovi za dlouhodobou spolupráci, vstřícnost i ochotu. 

Závěrem děkuji všem našim sponzorům z místních fi rem a také sponzorům z řad našich 

členů.

Josef Sobotka
starosta SDH Přibyslav

Poděkování
Rádi bychom tímto poděkovali pořadatelům 

předvánoční sbírky pro O.S. Trojka, jejíž výtě-

žek nám byl předán při slavnostním rozsvěcení 

vánočního stromu.

Jmenovitě děkujeme paní Iloně Loužecké, 

která s  nápadem přišla, paní Petře Pejzlové 
a všem maminkám z KVC Harmonie, které se 

do akce nadšeně zapojily, Otci Zdeňku Ku-
bešovi a všem farníkům, kteří do sbírky při-

spěli a v  neposlední řadě také přibyslavským 

skautům, městu Přibyslav, KZM Přibyslav a 

všem, kteří svou štědrostí ukázali své velké 
a láskyplné srdce.

Vaše peníze byly použity na dopravu nás dětí svozovým autem do školy v Havlíčkově 

Brodě. 

Na závěr malý příběh:

Dva vlci
Jednoho rána vyprávěl starý indián z kmene Čerokíů svému vnukovi o bitvě, která se 

vede v lidském nitru.

Řekl: „Můj synu, v každém z nás spolu bojují dva vlci. Jeden je zlý. Je to zlost, závist, 

žárlivost, smutek, trápení, lakota, pýcha, sebelítost, vina, zášť, pocit méněcennosti, lež, 

domýšlivost, pocit nadřazenosti a sobectví. Ten druhý je vlk dobrý. Je to radost, pokoj, 

láska, naděje, klid, pokora, dobrota, shovívavost, soucit, štědrost, pravda, lítost a víra.“

Vnuk se v tichosti zamyslel a potom se dědečka zeptal: „Který vlk zvítězí?“

Starý indián odpověděl: „Ten, kterého živíš.“

 Děkujeme, že v sobě živíte vlka dobrého.

Za O.S. Trojka Emmička Kachlíková, Vítek Matoušek, Mareček Kunstár                                
a jejich rodiče

Svozové auto pro dopravu dětí do Havlíčkova Brodu
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Vy ale víte, že Březen – měsíc čtenářů je celostátní 

akce, ke které se připojuje i naše knihovna, a je tu ( jak 

název vypovídá) hlavně pro vás. Po celý měsíc bude 

fungovat amnestie na knihy nevrácené v řádném ter-

mínu (tzn. budou vám odpouštěny upomínky) a nové 

čtenáře budeme opět registrovat na rok zdarma. 

Budeme také vyhlašovat nejlepšího čtenáře roku 

(počet výpůjček, účast na akcích, aktivita apod.). 

Neminou vás ani nejrůznější akce – dospělé potěší 

zajímavé autorské čtení spojené s  cestovatelskou 

besedou a pro děti máme opět připravenou soutěž. 

Jak literární, tak i výtvarnou. V literárním kvízu prověří 

své znalosti hlavních postav známých knih a malovat 

a vyrábět se bude nejkrásnější knižní obálka. Celý 

březen (a nejenom ten) se budeme těšit na návštěvy 

ze školy, školky i družiny, pro něž můžeme připravit 

klasickou knihovnickou lekci, nebo si přijdou vyplnit 

soutěžní kvíz, něco namalovat, jen tak si u nás mohou 

přečíst něco pěkného, nebo si zahrát některou z des-

kových her, které máme k  dispozici. Více informací 

dodáme v příštím občasníku. 

Ráda bych také připomněla, co se u nás událo v led-

nu. Výjimečně druhou lednovou středu se u nás zase 

sešly maminky s  dětmi z  KVC Harmonie a vyrobily 

krásného sněhuláka, kterého polepily namačkaný-

mi kuličkami z  krepového papíru. Sněhulák se dívá 

z okna dětského oddělení. Další setkání plánujeme na 

5. února opět od 8:30, kdy si vyrobíme karnevalovou 

masku. Těšíme se. 

Ve středu 15. ledna jsme v  knihovně přivítali děti 

z mateřské školy s paní učitelkami. V dětském oddě-

lení jsme si pro začátek zopakovali základní informace 

o tom, jak se stát čtenářem, jak jsou u nás knížky pro 

děti rozdělené dle věku, jak vyhledat knihu apod., po-

tom jsme si povídali o ročních obdobích, hlavně tedy 

o tom probíhajícím. Děti mi říkaly, co mají na zimě 

rády, co je pro zimu typické, jak se můžeme v  zimě 

postarat o zvířátka. Zarecitovaly mi krásné zimní bás-

ničky a já jsem jim na oplátku také nějaké přečetla od 

pana Lady či Hrubína. Na závěr si děti chvilku ještě 

prohlížely knížky nebo si hrály s našimi novými tema-

tickými kufříky – s mašinkami a autíčky. 

Poslední lednový víkend proběhlo v  knihovně ma-

lování. Stěny již potřebovaly nový „kabát“, proto jsme 

museli mít v sobotu 25. ledna zavřeno – snad jste nám 

to odpustili a rozjasněná knihovna se vám líbí. 

Na únor jsme pro vás přichystali koncert zajímavé 

osobnosti – je jí Josef Fousek, jehož knihy si u nás 

v knihovně můžete vypůjčit a mnozí z vás si je zami-

lovali. Koncert pana Fouska se bude konat v  sobotu 

8. února v kulturním domě od 19:00 hodin, vstup-

né v předprodeji činí 100 Kč (předprodej byl zahá-

jen 27. ledna v  informačním centru), na místě pak 
130 Kč. Jste srdečně zváni.

Na sobotu 22. února si pro vás místní loutkářský 

soubor Přibyslavská pimprlata připravil další před-

stavení – tentokrát pohádku O šípkové Růžence. 

Představení budou dvě – od 14:00 hod. a od 15:30. 
Vstupné je 15 Kč. Vezměte ratolesti a přijďte se poba-

vit, těšíme se na vás.

BŘEZEN SE NÁM BLÍŽÍ…
Milí čtenáři, příznivci KZMP, ani jsme se nenadáli a už máme za dveřmi zase březen – měsíc čtenářů. I když prozatímní jarní počasí 
by březnu klidně odpovídalo… 

Závěrem knižní novinky:
Z beletrie vás jistě potěší novinka od slovenské autor-

ky Táni Keleové - Vasilkové s názvem „Druhá“, kniha 

vzpomínek od Zdeňka Svěráka „Po strništi bos“ nebo 

povídková kniha „O čem ženy mlčí“. Ze zahraničních 

autorů vyberme např. knihu Larse Keplera „Písečný 

muž“, od Olivera Pötzsche další díl ze série o Kato-

vě dceři „Katova dcera a čaroděj“ nebo od stejného 

autora titul „Případ Ludvík“. Od Eve Berlinové jsme 

doplnili erotickou trilogii o dva díly – „Hrana rozkoše“ 

a „Hrana pokušení“. A mnoho dalších.

Děti se tentokrát mohou těšit z nových knih o tvoření 

– „Nauč se kreslit“ ve čtyřech dílech a „Nauč se mode-

lovat“ ve dvou dílech. V knihách jsou postupy kreslení 

a modelování různých tvarů, věcí, zvířátek i postav 

krásně popsány krok za krokem. Starší děti jistě potěší 

„Horory na dobrou noc“ od Anthonyho Horowitze. 

Z  naučných knih se tentokrát můžete dozvědět něco 

o Mosadu (kniha „Mosad – nejslavnější operace izra-

elské tajné služby“), o cestování od Leoše Šimánka, 

o kočkách, zdravém bříšku nebo o životě české reži-

sérky Marie Poledňákové a německé spolkové kanc-

léřky Angely Merkelové. 

Snad vás nové knihy potěší. Stejně tak i akce 

připravené na únor. Těšíme se na vás!

Markéta Gögeová
 knihovnice

Vánoce – čas zázraků 
Ne dar, ale ta myšlenka je to, co se počítá. Není totiž 

důležité, jaký dar jsme dostali a jestli se nám líbí, nebo ne, 

jestli je drahý, či levný. Jediné, co se počítá a co by mělo 

být to nejdůležitější, je to, co je předáváno s láskou, která 

se penězi vyjádřit nedá.

Přesně v  tomto duchu se neslo tzv. Vánoční setkání 

dobrovolníků, které připadlo na 12. prosince 2013. Sešli 

jsme se společně nejen s  dobrovolníky či zaměstnanci 

organizací, kde se dobrovolnické činnosti věnují, ale také 

s ostatními partnery a kolegy.  Vyjádřit poděkování našim 

dobrovolníkům za to, čemu se po celý rok věnují, jsme se 

snažili drobným dárečkem i poděkováním. 

Celé odpoledne bylo obohaceno krátkým fi lmem „Den 
objetí aneb rozdávám objetí zdarma“, akcí realizovanou 

slovenskými dobrovolníky. Všichni přítomní se mohli 

zapojit do praktického cvičení power jógy, což se také 

většina rozhodla využít. V  tzv. dílničce jsme si vyrobili 

dárečky pod stromeček – především náušnice z plastu.

Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení, 

děkujeme Restauraci Svačinka Chotěboř za sponzorský dar!

Závěr roku se nám tak podařilo příjemně zakončit a 

to i přes neplánovanou událost - hořící vlasy, které byly 

ovšem včas zachráněny pozorným dobrovolníkem. Již 

nyní se těšíme na další rok ve společnosti dobrovolní-

ků a  z  dobrovolnického centra všem našim příznivcům 

přejeme, ať ten starý rok všechno, co je špatné,  odnese 

a nový rok jen radosti přinese! 

Bc. Michaela Miřátská, DiS.
koordinátorka dobrovolníků

www.fokusvysocina.cz

Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř, FOKUS Vysočina

a – certifi kát poděkování dobrovolníkům a malý dárek; b – skupinové protažení; c – volná zábava a hodování

a b

c
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MY TŘI KRÁLOVÉ 
JDEME K VÁM….
Tak prozpěvovali malí koledníci v  Dolní Jablonné 

při obchůzce obcí u každých domovních dveří. 

A že se opravdu snažili, svědčí i částka, kterou 

vykoledovali. Celkem činila víc jak 18 tisíc korun. 

Na snímku pana Fr.  Vence účastníci letošní 

charitativní Tříkrálové sbírky. Všem, kteří se na ní 

v naší obci podíleli,  patří velký dík.

Osadní výbor Dolní Jablonná  

Celkové výsledky 
Tříkrálové sbírky 2014 

  č. 
kasičky

hodnota
[Kč]

Obec - místní část / ulice

1 202 6905 Přibyslav - Bechyňovo 
náměstí, Kostelní

2 203 3000 Přibyslav - Česká, 
Havlíčkova, Gen. Luži

3 204 14060 Přibyslav - Česká 
Jablonná

4 205 7365 Přibyslav - Žižkova, 
U Barevny, Rašínova, 
U Trati

5 206 5847 Přibyslav - Hesovská, 
Na Vyhlídce, Filipova

6 207 4396 Přibyslav - Pecháčkova 
Ronovská

7 208 3708 Přibyslav - Prokopova, 
Komenského, Pelikánova

8 209 11232 Přibyslav - Nezvalova, 
Bezručova, Wolkerova, 
Jiráskova

9 210 4714 Přibyslav - Nerudova, 
Seifertova

10 211 4062 Přibyslav - Tyršova, 
Niklfeldova, U Lesa

11 212 7096 Přibyslav - Tržiště

12 213 7852 Přibyslav - Příkopy, Jana 
Otty, Krátká

13 214 6868 Modlíkov

14 215 8884 Přibyslav - Lesnická, 
Hasičská, Zahradní

15 216 3108 Přibyslav - U 
Koupaliště, Bezpalcova, 
Podrázského, Ludmilova

16 217 3470 Přibyslav - Cihlářská, 
Dr. Půži, Malinského

17 218 10434 Žižkovo Pole

18 219 1240 Přibyslav - Husova, 
Vyšehrad

19 220 4122 Přibyslav - Utín

20 221 18991 Přibyslav - Dolní Jab lonná

21 222 6631 Nové Dvory 1

22 223 8987 Nové Dvory 2

23 224 2424 Přibyslav - Ronov, U 
Nádraží

24 225 10000 Olešenka

25 226 10470 Přibyslav - Dobrá

26 227 4060 Stříbrné Hory 1

27 228 3080 Stříbrné Hory 2

28 229 5601 Přibyslav - Keřkov

29 230 4165 Přibyslav - Poříčí

30 231 7450 Přibyslav - Dvorek, Uhry

31 232 3205 Přibyslav - Hřiště

32 233 3427 Přibyslav - Tříkrálový 
koncert

součet   206854 Přibyslavsko

Důvěra a nedůvěra
„… Opatrnost a  nedůvěra jsou dobré, jenže i  vůči nim je 

třeba opatrnosti a nedůvěry.“
Christian Morgenstern

Je velice podivné začínat článek – úvahu – citátem, ale troufám si říci, 
že pro dané téma bude asi nejvhodnějším řešením.

Základní otázka zní: „Co je důvěra?“
Odpověď se nám nabízí přímo v samotném slovu dů – věra, tedy vložení víry v někoho nebo v něco. Kdo a kdy si 

důvěru zaslouží a nezaslouží, k tomu je dlouhá cesta a neexistuje univerzální recept, který by nám jasně řekl, jak si 
s tímto problémem poradit. 

Vše velmi závisí na mnoha faktorech – jak dobře známe člověka, instituci, věc, ve kterou jsme se rozhodli vložit 
důvěru. 

Jak samotná úvodní myšlenka říká, máme být vždy ostražití, a to dokonce i před sebou samými. Velká důvěra 
stejně jako naopak nedůvěra jsou často cestami k problémům, které časem vyvstanou. 

Například pomáhající profese, kam bychom mohli zařadit lékaře, duchovní, policii, hasiče, sociální pracovníky 
a pracovníky v sociálních službách – ti často disponují značnou mocí nad lidmi. Profesní etika by právě u těchto 
lidí měla zabránit možnému zneužití této moci. Ale co dál, pokud se i zde objeví situace, kdy je důvěrou otřeseno 
v samotném základě?

Co dál? Napravit „nabouranou“ důvěru je asi jedna z nejtěžších věcí, o kterou se člověk v  rámci mezilidských 
vztahů může pokusit. Nicméně jsme lidé, lidé, kteří dělají chyby – to neznamená zavírat nad problémy oči, ale jasně 
je identifi kovat, ano došlo k chybě, vyřešili jsme ji, poučili jsme se z ní, ale musíme pokračovat, i když nový start je 
velice těžký.

O důvěře a nedůvěře by se dalo napsat velmi mnoho a stejně bychom celou problematiku nevyřešili. Důvěra je 
stará jako lidstvo samo a vždy o ni musíme usilovat.  

Citátem jsem začal, tak mi dovolte, abych citátem i skončil.
Manfred de Vries na otázku důvěry kdysi pronesl:
„… Důvěra je jako velmi jemná květinka – dlouho jí trvá, než rozkvete a snadno se zašlápne.“  

                                                                                                                                 Karel Březina
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Jak snížit 
riziko vloupání 
do domů a bytů  
Policisté v  Kraji Vysočina še-

třili od začátku loňského roku do konce listopadu 

61 případů vloupání do bytů a 182 vloupání do ro-

dinných domů. U vloupání do bytů se jim podařilo 

objasnit více jak 30 procent případů a u rodinných 

domů objasnili téměř 20 procent těchto vloupání. 

Za uvedené období pachatelé způsobili majitelům 

škodu za téměř 14,5 milionu korun. 

Vzhledem k tomu, že na nadcházející období 

plánují někteří lidé zimní dovolenou, chtěli bychom 

apelovat na jejich větší opatrnost a důslednost při 

zabezpečení bytů a domů před odjezdem.

 

Co je důležité před odjezdem na dovolenou
Není vhodné sdělovat termín odjezdu na dovolenou 

předčasně a bezdůvodně někomu říkat své majet-

kové poměry. Zvláště riskantní je zveřejňovat dobu 

odjezdu na dovolenou na sociálních sítích, kam má 

přístup velké množství lidí. Zejména na Facebooku 

má mnoho osob velmi konkrétní informace o místě 

bydliště a o svém majetku. V kombinaci s informací 

o přesném termínu odjezdu se riziko vloupání do 

bytu nebo domu výrazně zvyšuje. Pozornost je nut-

né věnovat také dětem, kterým by rodiče měli vy-

světlit, že nesmějí údaje o bydlišti a termín odjezdu 

na dovolenou zveřejňovat na sociálních sítích nebo 

tyto informace komukoli bezdůvodně sdělovat. Je 

také vhodné jim důvod řádně vysvětlit, tak aby si 

děti uvědomily případné důsledky.

Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště by si měli 

občané své doklady, peníze a cenné věci, zejména 

šperky, uschovat nejlépe do bezpečnostní schránky 

nebo do domácího trezorku pevně zabudovaného 

ve zdi.

Důležité je zkontrolovat pečlivě všechna okna 

a dveře, zda jsou dobře zajištěné, případně zamče-

né. Obyvatelé rodinných domů by neměli zapomí-

nat ani na okna ve sklepních a půdních prostorách. 

Není dobré mít po dobu nepřítomnosti v bytě na 

oknech zatažené závěsy nebo stažené rolety a ža-

luzie.

V okolí především rodinného domu je dobré 

uschovat žebříky a jiné nástroje, které by pachatel 

mohl použít při vloupání do domu.

Svěřit klíče od bytu je vhodné spolehlivému sou-

sedovi nebo příbuznému, který bude byt nebo dům 

pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz

Jak se chováme k našim zdravotně postiženým 
spoluobčanům
Říká se, že kultura národa se mimo jiné pozná i 

podle toho, jak se chová ke svým hendikepovaným 

spoluobčanům. Jak je na tom naše město?

Každý den vozím do školy svého hendikepovaného 

syna, proto jsem uvítala, když nová budova školy 

poskytla také parkovací stání pro zdravotně 

postižené. Bylo však pro mě nemilým rozčarováním, 

když jsem chtěla odjet z parkoviště a stojící vozidlo 

na silnici za mnou mi blokovalo výjezd. Po chvíli 

shánění majitele vozidla jsem se však setkala s touto 

reakcí. Majitel, aniž by se omluvil, mi začal nadávat, že na tomto místě stejně nemám co dělat. Tato pro mne 

nepříjemná situace se ještě několikrát opakovala. 

Kdykoli přijíždím se synem ke škole, mám 2 možnosti na výběr, buď raději zaparkovat jinde, nebo na 

vyhrazeném místě s tím, že možná jen tak neodjedu, nebo v horším případě mi ještě někdo vynadá. Český 

národ je zvyklý hodně podvádět, proto lidé automaticky považují moje parkování za podvod. Aniž by se 

přesvědčili, zaparkují za mnou,  zamknou auto a jdou se svojí ratolestí směle do školy. Jsou to pro mě, 

věřte, nevěřte, velmi nepříjemné situace. Proto, prosím, nehodnoťte situaci, aniž byste se přesvědčili, že za 

okénkem mám kartu ZTP.

Veronika Trefná

 

 

 

 

 

SKUTEK ROKU 2013 
 
Kraj Vysočina ocení dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které v roce 2013 pomohly 
v rozvoji regionu. Nominace jsou přijímány v jednotlivých kategoriích tak, aby se při hodnocení mohly lépe 
porovnávat. Navrhovatel není omezen počtem návrhů. 
 
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
 
 

Jméno/název nominované osoby:      

Stručný popis skutku/projektu:  

 

E-mail, telefon, www stránky nom. osoby: 

Jméno, kontakt na navrhovatele: 

 Podpis:

Podávání nominací: 
1. Elektronicky - na www.kr-vysocina.cz/skutekroku 
2. Písemně - vyplněný formulář zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
(Na obálku prosím připište SKUTEK ROKU 2013). 
Nominační formuláře jsou ke stažení na www.kr-vysocina.cz/skutekroku, dále budou k dispozici v knihovnách, infocentrech a v Novinách 
Kraje Vysočina. Případně budou na vyžádání zaslány přímo na Vaši adresu. 
 
Hlasování: 
Hlasování veřejnosti v kategoriích jednotlivci bude probíhat od 1. 3. 2014 - 15. 4. 2014. 
Projekty právnických osob bude vybírat odborná porota. 
 
Slavnostní vyhlášení vítězů 
proběhne v červnu 2014. Soutěž je vyhlašována v rámci projektu Angažovanci (Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení 
aktivních občanů do rozvoje regionu), který je realizován v rámci česko-rakouské přeshraniční spolupráce. 
 
Více informací: 
Ing. Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz, tel.: +420 564 602 538 

 

JEDNOTLIVCI 
skutky fyzických osob 

 PROJEKTY / AKCE 
 projekty právnických osob (organizací) 

 
Sociální oblast 

Ekonomická oblast 

Oblast sídel, staveb a bydlení 

Oblast životního prostředí 

Oblast vzdělávání 

Sociálně-zdravotní oblast 

Kultura a umění 

Životní prostředí 

Volný čas dětí a mládeže 

Poradenství, osvěta a vzdělávání 
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Jan Veleba: Potřebujeme 
žít ve státě, který nám dá 
naději do budoucnosti
Milí čtenáři, přehoupl se Silvestr a první týdny no-
vého roku 2014 ubíhají doslova jako voda. Přeji 
vám všem, aby to byl rok dobrý, abychom byli pře-
devším zdraví a žili každý svůj život tak, abychom 
byli spokojeni sami se sebou a svými blízkými. 
   O tom, jestli se tak stane, nerozhodujeme ale je-
nom my sami. K dobrému žití a k tomu, abychom se 
cítili spokojeni, potřebujeme vedle zdraví, rodiny a 
přátel ještě další věci. Potřebujeme mít nejnutnější 
příjem, abychom mohli zabezpečit sebe a rodinu. 
Potřebujeme také žít ve státě, který nám dá naději 
do budoucnosti. Když to postavím naopak, těžko 
se nám žije v zemi, kde skoro denně přináší noviny, 
rozhlas a televize negativní zprávy o korupci, roz-
krádání, o aroganci politiků, o propadu ekonomiky 
a nevalných dalších vyhlídkách. Máme všichni tuto 
zemi a tento kraj rádi a chceme, aby se nám žilo 
lépe. Nejenom materiálně, ale i duchovně. To také 
většina z  nás vyjádřila v  podzimních předčasných 
parlamentních volbách, z  nichž se právě teď rodí 
nová vláda. Chci věřit tomu, že se rodí pro tuto 
zemi nová naděje, která spočívá ve vládě jedné vel-
ké strany, která byla dlouho v opozici, jednoho no-
vého hnutí, které udělalo nebývalý volební výsledek 
a jedné tradiční strany, která se po dlouhém půstu 
dostala opět do parlamentu. Řeč je samozřejmě 
o koalici ČSSD, Hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL. 

Pro minulou vládní koalici, tedy ODS, TOP 09 
a stranu LIDEM dopadly volby katastrofálně a ob-
čané dali jasně najevo, že si tento styl vlády a politi-
ky nepřejí. Hlavní architekt politiky této vlády Miro-
slav Kalousek dostal v nedávném průzkumu veřej-
ného mínění vysvědčení – 85% lidí mu nedůvěřuje! 
To je neuvěřitelně vysoké procento, které ovšem 
panu Kalouskovi nebrání, aby vystupoval v médiích 
a kritizoval kroky vznikající současné vládní koalice. 

Ať už máme každý z nás názor jakýkoliv, je v na-
šem společném zájmu, aby nastávající vláda začala 
pracovat, aby fungovala a hlavně aby se změnil styl 
komunikace s občany – od konfrontace a arogance 
k  dialogu a službě občanům. Především toto, vá-
žení spoluobčané, vám přeji vedle zdraví do roku 
2014. Aby se nám v naší zemi lépe dýchalo a žilo.

Jan Veleba, nezávislý senátor

MZ informuje o stěžejních změnách a novinkách ve 
zdravotnictví v roce 2014 
S příchodem roku 2014 nastanou v českém zdravotnictví některé změny a budou zavedeny novinky, 
které se dotknou prakticky každého obyvatele České republiky. Ministerstvo zdravotnictví tedy před 
koncem roku vydává přehled těch nejdůležitějších. 
Od 1. 1. 2014 se nebudou platit poplatky za pobyt v lůžkových zařízeních (nemocnice, psychiatrické 

léčebny, lázně nebo léčebny dlouhodobě nemocných). Tyto poplatky byly zrušeny nálezem Ústavního 

soudu z července letošního roku. (Pozn.: Ministerstvo zdravotnictví podalo návrh na jejich snížení na Kč 
60,- za den bez časového omezení s tím, že by od platby byly osvobozeny děti do 18 let věku. Tento návrh 
byl přijat vládou, avšak nová Poslanecká sněmovna zamítla jeho přijetí  ve zkráceném projednávání. 
Další osud regulačních poplatků u lékaře, v lékárnách či na pohotovosti je tedy otázkou, kterou se bude 
zabývat až příští vládní koalice).

 Poplatky, které od 1. 1. 2014 zůstávají, jsou poplatek za návštěvu pohotovostibez omezení věku – Kč 90,-

, dále poplatek za návštěvu lékaře od 18 let věku –Kč 30,- a také poplatek za výdej léků na předpis – Kč 

30,- za recept (nikolizapoložku na receptu).

V příštím roce by také měla být plně transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2011/24/EU týkající se přeshraniční zdravotní péče. V praxi to bude znamenat, že pojištěnec může 

čerpat péči v jiném členském státě Evropské unie, a to nejen péči akutní, ale také péči plánovanou. Česká 

republika měla směrnici transponovat již k 25. 10. 2013, vzhledem k politické situaci se tak ale nestalo. 

Příslušná směrnice je schvalována v rámci novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a v současné 

době prošla v Poslanecké sněmovně již 2. čtením. Odkdy začne v praxi platit, není zatím jisté.

Od ledna příštího roku bude v českých porodnicích umožněno rodit bez přítomnosti lékaře, pouze za 

pomoci porodní asistentky. A to za předpokladu, že po vyšetření porodníkem bude konstatováno, že s 

vysokou pravděpodobností půjde o nekomplikovaný porod hlavičkou. Druhou novinkou je aktualizované 

metodické doporučení Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do 

vlastního sociálního prostředí, které se mj. týká i propuštění fyziologického novorozence do jeho 

vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jeho narození.   Ministerstvo zdravotnictví 

přesto důrazně doporučuje matkám setrvat s novorozenci v porodnici 72 hodin. Pokud tak neučiní, 

dostanou matky na odchodu přesný „návod“, jak  po propuštění postupovat, jelikož novorozenec musí v 

prvních 72 hodinách života absolvovat různá důležitá lékařská vyšetření.

V polovině ledna 2014 začnou pojišťovny zvát své klienty na preventivní screeningová vyšetření. Tato 

vyšetření se zaměřují na tři konkrétní typy zhoubných nádorů – karcinom prsu, karcinom děložního hrdla 

a karcinom tlustého střeva. Pojištěnci, kterých se to týká, budou počínaje polovinou ledna nacházet ve 

schránkách pozvánku na bezplatné preventivní vyšetření.

V platnost také vstupuje úhradová vyhláška na rok 2014, která stanovuje výši úhrad od zdravotních 

pojišťoven a hodnoty bodu za lékařský výkon, a která se připravuje vždy na 1 rok. Na rok 2014 jsme se 

snažili přistupovat k jednotlivým segmentům co nejspravedlivěji, museli jsme například zohlednit fakt, že 

letošní vyhláškou nejvíce trpěl segment nemocniční a pro příští rok tedy zde zasáhnout podporou větší 

než jinde. Lůžkovým zařízením (psychiatrickým léčebnám, lázním, léčebnám dlouhodobě nemocných 

apod.) bude také částečně kompenzován výpadek v podobě zrušení poplatku za pobyt.

Navýšení plateb za státní pojištěnce (podařilo se nám prosadit již od 1. 11. 2013). Díky němu získá 

systém v příštím roce 4,7 miliardy korun navíc oproti roku letošnímu.

 Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz 

SLOVO HEJTMANA
Ačkoliv to na první pohled tak nevypadá, historie se 
opakuje i ve věcech zdánlivě nepravděpodobných. Ve 
druhé polovině 19. století, kdy docházelo k bouřlivému 
rozvoji železniční dopravy, se české země staly pod 
taktovkou rakousko-uherské vlády územím s  jednou 
z  nejhustších sítí kolejí v  Evropě. Už tehdy se ovšem 
ozývaly hlasy bojovných občanů i některých radnic: 
Nechceme v  naší krajině ohavného železného oře 
soptícího oheň! Tam, kde se ubránili, později litovali, 
protože se jejich města a obce ocitly mimo rozvoj 
moderního světa. 

Ve druhé polovině minulého století zase rozhodoval o 
všem stát a téměř nikoho se neptal. A nikdo si nedovolil 
protestovat proti tomu, co a jak se buduje. Od začátku 
devadesátých let jsme pro změnu stále více dýchali ropné 
výpary z mohutných kamionů řítících se přes naše území. 
A častěji se vynořovaly z  úst různých aktivistů zase jiné 
protesty – proč se nevyužívá více k  přírodě šetrnější 

železniční doprava? V  současné době se snažíme 
s  velkým zpožděním alespoň přiblížit kvalitě a rychlosti 
železniční dopravy ve vyspělých zemích, ve kterých 
fungují už léta vysokorychlostní tratě. Přesto, že kraj není 
investorem této transevropské stavební akce, snaží se 
alespoň o to, aby byli občané dostatečně informováni. 
Výsledkem je pouze to, že opět musí čelit „statečným“ 
hlasům, které se jako ohraná deska ozývají z mnohých 
stran. Často mívám pocit, že chtějí být prostě jenom 
slyšet a je jim jedno, jak prázdně vyznívají. Kdyby ti, kdo 
vykřikují své pravdy, uměli i naslouchat, věděli by, že kraj 
dosáhl oproti původním návrhům významných vylepšení. 
Kdybychom nezasáhli, dočkali bychom se pouze záboru 
území v koridoru širokém 600 m od osy tratě se stejnou 
stavební uzávěrou, aniž by rychlíky na vysokorychlostní 
trati na Vysočině zastavily a nabídly nám své služby. 

Ostatně je to pro horlivé diskutéry a odmítače všeho 
vždy obdobné. ZEVO (Zařízení na Energetické Využití 

Odpadu)? Odmítáme. Elektrárny atomové? Odmítáme. 
Elektrárny spalující nekvalitní uhlí? Odmítáme. Dálnice, 
vysokorychlostní tratě? Odmítáme. Pohodlí života 
s kvalitní dopravou, se vším pohodlím moderní civilizace? 
Chceme! Jen čekám, kdy někdo z kritiků všeho navrhne 
geniální řešení, jak zajistit budoucnost, rozvoj, životní 
úroveň a přitom nic nebudovat, nic neměnit. 

Získávat a nic přitom neobětovat – to je nelogický 
požadavek mnohých dnešních vyvolávačů. Odvážných, 
protože nic neriskují. Je dobře, že se každý může vyjádřit. 
Ale zároveň je dobře vědět, že neexistují jednoduchá 
řešení složitých problémů. Že jistý pokrok se nedá 
zastavit, i  když přináší i některé nepříjemnosti. A že je 
přitom nutné myslet i na šetrnost k přírodě, všichni víme. 
Otázkou je jen způsob a míra oné citlivosti v  poměru 
k tomu, v jaké podobě moderního světa chceme žít.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Bramborové květy zdobily lidské příbytky v Evropě 
od patnáctého století. Až postupem času se tato plodina 
dostala na rozlehlé lány polí

V únoru letošního roku by se dožil 75 let 

Ing. Hynek Stolín, CSc. (1939–2013), šlechtitel 

brambor z Přibyslavi. Jeho náhlý odchod v květ-

nu  loňského roku od oblíbené 

práce, od rodiny,  ze středu 

přátel, kolegů, spolužáků a 

známých  znamenal zármutek, 

zastavení se a  vzpomínání na 

léta společného žití.  Byla to 

nejen léta úspěšná a dobrá, ale 

ne vždy jednoduchá se zvraty 

a problémy. Zůstávají vzpo-

mínky na nepřeberné množ-

ství práce pro rodinu, šlech-

titelskou stanici a společnost. 

Jeho život byl naplněn poctivě 

a opravdově, a  proto louče-

ní s ním bylo těžké a bolestné.

Dětství prožil za II. světové války v Cibotíně na stat-

ku rodičů jeho matky Aloisie, roz. Jarošové. Jeho 

strýci byli pan Alois Jaroš z Přibyslavi a pan Václav 

Jaroš z Cibotína. Po válce se s matkou odstěhoval 

do Podkrkonoší, kraje ovocnářského a bohatého. 

Tam vyrůstal v kruhu rodiny se svojí mladší sestrou 

Hanou. Po maturitě na gymnáziu ve Dvoře Králo-

vé nad Labem se přihlásil a byl přijat na Vysokou 

školu zemědělskou, fakultu agronomickou, v Praze 

– Dejvicích. Student to byl výborný, pečlivý a praco-

vitý. V kolektivu byl pro svou mírnou, nekonfl iktní 

a skromnou povahu respektován a oblíben. Rád 

navštěvoval sportovní zápasy, fotbalové na Spartě 

a hokejové na Štvanici. V mládí si také oblíbil stře-

lecký sport a fotografování. 

Po státních zkouškách na universitě a po vojen-

ské službě nastoupil na umístěnku a poté se mu 

naskytla možnost začít na Šlechtitelské bramborář-

ské stanici v Keřkově, na místě, 

které bylo jeho profesním snem, 

o kterém během studia často-

krát hovořil, na Vysočině, kterou 

vždycky upřímně považoval za 

svůj první domov. Rád vzpomí-

nal na začátky pod odborným 

vedením Ing. Josefa Sixty. Na 

stanici pracoval jako šlechtitel 

brambor, vedoucí laboratoře, 

pracovník zodpovídající za zajiš-

ťování mezistaničních zkoušek, 

v případě potřeby zajišťoval 

službu i na pracovišti karan-

ténních chorob v Kunraticích u  Šluknova. Avšak 

největší část svého profesního života strávil jako 

šlechtitel v období, kdy stanice patřila pod Šlechti-

telský a semenářský podnik v Chocni a později pod 

Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě. 

Byl spoluautorem 17 odrůd brambor, od odrůdy  Kera 

a Karle až po odrůdy Katka a Kornelie. Pracoval i na od-

růdě Karin, i když jako spoluautor není uveden. Jeho 

profese byla pro něj opravdovou vášní. Úspěšně 

zakončil a obhájil vědeckou kandidaturu CSc. V roce 

2005 na pozvání navštívil Šlechtitelskou stanici na 

Michiganské Universitě ve státě Michigan v USA. Byl 

tam přivítán se všemi poctami od amerických kolegů. 

S nadšením a detailně tam referoval o historii  a vy-

soké úrovni šlechtění brambor a bramborářského 

průmyslu v českých oblastech.

Pěstování brambor zůstal věrný i po odchodu 

do důchodu.  Na malých polích pěstoval konzumní 

brambory pro obyvatele místní i známé vzdálené 

Vysočině. Výstavy ovoce, zeleniny a brambor se 

účastnil od samého počátku. Několikrát se umístil 

mezi vyhodnocenými. Těžce nesl situaci, která se 

vyvinula po kuponové privatizaci ŠS Keřkov, proto-

že věděl na jakém principu Sativa vznikala a fungo-

vala.  Dlouhodobě se zúčastňoval bramborářských 

akcí v nejbližším okolí a rád se stýkal se svými kole-

gy a přáteli. 

Byl to oddaný a skromný člověk a je velmi postrá-

dán. 

Marta a Hana s rodinou, dcery
Ing. Josef Kameník, CSc. za kolegy, 

spolužáky a přátele

„Všechno dobré a krásné nikdy nezmizí.
   To navždy zůstává .“ 

   Papež František 

Vážený pane starosto,

po přečtení Vaší odpovědi na můj příspěvek mi 

nezbývá než zareagovat podruhé. Chci se ohradit 

proti Vašim slovům, že – cituji: „vést diskuzi … 

o smyslu zákonů nebudu a ani nemohu“. To nebyl účel 

mého příspěvku. Sice jsem se pozastavila nad tím, 

proč začala radnice trvat na dodržování zákona až 

teď, k čemuž jste se též nevyjádřil, příspěvek jsem však 

nepsala, abych se snažila vyhnout dodržování zákonů. 

To jsem již zmínila. Položila jsem pouze několik dotazů, 

které vyplynuly ze situace. Stejně tak nemám potřebu 

mít problémy s  veřejnou a státní mocí, o konfl ikty 

nestojím, jako pouhý občan na žebříčku této „moci“ 

jsem na té nejspodnější příčce. Jsem si plně vědoma 

toho, že z takové pozice ovlivnit fungování a stav věcí 

politických či jiných nejsem tak docela schopna. Jako 

občan mám samozřejmě právo vyjádřit svůj názor 

ve volbách, zároveň však také požádat své zvolené 

zastupitele o vyjádření se k záležitostem, které se mne 

bezprostředně týkají.

Chci vyjádřit politování nad tím, že jste svůj názor 

či fakta ohledně situace s  parkováním v Přibyslavi 

vyjádřil v tisku, který je určen čtenářům celého okresu 

Havlíčkův Brod (Havlíčkobrodský deník ze dne 

7. 12. 2013) a tedy ne každému občanovi Přibyslavi se 

do rukou dostane. V občasníku, který je určen apriori 

přibyslavským občanům, jste se však nevyjádřil. 

Můj příspěvek byl podepsán pouze mojí osobou, 

ale v  mém okolí je mnoho těch, které zajímala 

Vaše odpověď a vysvětlení situace. Těm tedy 

nezbývá, než si přečíst Váš komentář v již zmíněném 

tisku – o  dostatku parkovacích míst, teoretickém 

zpětném vyměření pokuty mé osobě za přiznání se 

k parkování, o výjimkách, které se budou týkat např. 

období přibyslavské pouti, atd.

Necítím potřebu, ani chuť si s  Vámi dopisovat na 

stránkách občasníku, proto píši svůj druhý a zároveň 

zřejmě poslední příspěvek. Nemá to smysl už jen 

z  výše uvedeného důvodu – nic tím neovlivním, 

nezměním, nedokážu. Pouze jsem chtěla vyjádřit 

(nejen) svůj názor a dozvědět se řešení. Důvod, 

že jsem místo vystoupení s  dotazem při zasedaní 

zastupitelstva zvolila tuto cestu, je prozaický. Zatímco 

Přibyslavský občasník si přečte téměř každý občan 

Přibyslavi, zasedání takovou sledovanost určitě nemá.

Obecně si vážím práce zastupitelů  Přibyslavi, 

v  posledních letech se mnoho změnilo k  lepšímu, 

mnoho se vybudovalo, a jistě je při té vší práci těžké 

zavděčit se každému… Přesto záležitosti, ke které 

se opakovaně vyjadřuji, nerozumím. Mrzí mě, že mi 

– a potažmo i ostatním občanům Přibyslavi – nebyla 

jasně vysvětlena.

Mgr. Marie Cinková Novotná
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
- dospělí - termíny
DATUM DEN DISCIPLINA PREZENTACE START MÍSTO 

(START)
dle 
sněhových 
podmínek

neděle běžky – 5 km 9.00 9:30 Přibyslav, 

cyklostezka 

2. 2. 2014 neděle kuželky – 

20 hodů         

závazné 

přihlášky na 

tel. 773 551 771

9:00 Velká Losenice, 

RESTAURACE 

U PILY 

30. 3. 2014 neděle silový trojboj – 

tlak v lehu, shyby 

na hrazdě,sed-leh 

za 1,5 min

9.00 9:30 Přibyslav, 

sokolovna 

20. 4. 2014 neděle běh – 5 km 9.00 9:30 Přibyslav,  

dopravní hřiště                

v Ronovské ul.

8. 5. 2014 čtvrtek Běh do vrchu 9.00 9:30 Přibyslav, starý 

špitál 

(ul. Vyšehrad)

15. 6. 2014 neděle silniční cyklistika 

– 30 km

9.00 9:30 Přibyslav,                          

ACO-parkoviště 

20. 7. 2014 neděle kolečkové brusle, 

cca 4 km

9.00 9:30 cyklostezka

8. 8. 2014 pátek plavání – 200 m 19.00 19:00 Přibyslav, 

koupaliště 

10. 8. 2014 neděle plavání – 200 m 9.00 9:00 Přibyslav, 

koupaliště 

7. 9. 2014 neděle cyklistika-časovka 

do vrchu-Brzko-

vák – 4 km

9.30 10:00 Přibyslav, most 

přes 

Sázavu – silnice 

na Brzkov              

5. 10. 2014 neděle vrhačský trojboj 

– koule, oštěp, 

granát

9.00 9:30 Přibyslav, 

areál za benz.

pumpou

2. 11. 2014 neděle střelba – vzdu-

chovka 

9.00 9:30 Přibyslav, 

sokolovna

6. 12. 2014 sobota šipky 16.30 17:00 Přibyslav, 

HOTEL PŘIBY-

SLAV
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1. FAI mistrovství světa 
ve slalomu paramotorů
Aspress sur Buëch, Francie, 9.- 15. 9. 2013

Český reprezentační tým se zúčastnil historicky prvního 

mistrovství světa ve slalomech na motorových padácích. 

V obrovské konkurenci nejlepších pilotů světa bojoval o 

co nejlepší umístění ve francouzské Provance.

V kategorii tříkolek (krosna s podvozkem) vybojoval 

Michael Nadaži  skvělé třetí místo. Ve štafetách se tým 

Koudela, Klement, Řezníček a Štěpán umístil těsně pod 

bednou na čtvrtém místě.

Celé závody ovládly týmy z Polska a Francie, které byly 

vybaveny novou technikou, která předčila i naši závodní 

výbavu. V hodnocení národů jsme se umístili na skvělém  

čtvrtém místě, hned za Španěly, Francouzi a Poláky. 

Milan Klement

Částečné výsledky 1. FAI mistrovství 
světa ve slalomu paramotorů; Aspres 
sur Buëch, Francie, 9.- 15. 2013:
Kat. PF1 (krosny)

1 Grzegorz Kryzanowski POL

2 Alexandre Mateos FRA

3 Marek Furtag POL

...

14 Jiří Koudela CZE

23 Milan Klement CZE

26 Daniel Trochta CZE

30 Pavel Štěpán CZE

32 Lukáš Koláček CZE

37 Jakub Šedivý CZE

41 Zdeněk Řezníček CZE

50 Jan Šedivý CZE

Kat. PL1 (tříkolky)
1 Marcin Krakowiak POL

2 Frederic Mallard FRA

3 Michael Nadaži CZE

4 Petr Matoušek CZE

5 Gabriel Toman CZE

Kat. štafety
1 Bernat, Furtak, Kozarewski, 

Kryzanowski
POL

2 Aubert, Beff rey,  Mateos, 
Muzellec

FRA

3 Ganaye, Migneaux,Penome, 
Vallance

FRA

4 Klement, Koudela,Řezníček, 
Štěpán

CZE

...

9 Koláček, Šedivý, Šedivý, Trochta CZE

Celkové výsledky jednotlivci 
Přibyslav 2013

Pořadí v jednotlivých kolech

Pořadí St. 
Číslo

Jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Součet

1 41 Jiří Koudela 1 1 2 1 1 2 8

2 5 Milan Klement 2 2 1 3 3 1 12

3 15 Ivan Pestún (SK) 4 3 4 2 2 3 18

4 28 Jakub Šedivý 3 4 6 4 4 5 26

5 7 Zdeněk Řezníček 5 5 3 6 5 4 28

6 18 Michal Loužecký 7 7 5 7 6 6 38

7 22 Jan Šedivý 9 6 8 5 9 9 46

8 114 Martin Lexa 6 11 7 9 7 8 48

9 9 Marek Schulz 8 9 9 8 8 7 49

10 53 Míra Kadečka 10 8 10 10 10 10 58

11 19 Pavel Láznička 10 10 11 11 12 11 65

12 17 Ctibor Bydžovský 10 12 12 12 11 12 69

Celkové výsledky štafet Přibyslav 2013
Pořadí St. Číslo Jméno 1.kolo 2.kolo Součet

1 240 Klement- Šedivý 1 2 3

2 230 Šedivý J.- Pestún 3 1 4

3 260 Štěpán- Kadečka 2 3 5

4 210 Kadečka- Řezníček 4 4 8

5 220 Stachová- Lexa 5 5 10

6 200 Koudela- Bydžovský 6 6 12

7 250 Loužecký- Láznička 7 7 14

PPG Tour 2013 celkové pořadí
Pořadí St. Číslo Jméno
1 41 Jiří Koudela
2 5 Milan Klement
3 7 Zdeněk Řezníček
4 15 Ivan Pestun (SK)
5 54 Pavel Štěpán
6 107 Michael Nadaži
7 81 Grzegorz Krzyzanowski (POL)
8 103 Marcin Krakowiak (POL)
9 8 Piotr Ficek (POL)
10 114 Martin Lexa
11 110 Petr Matoušek
12 999 Pavel Březina
13 9 Marek Schulz
14 28 Jakub Šedivý
15 1 Daniel Trochta
16 12 Kamil Mankowski (POL)
17 22 Jan Šedivý
18 117 Wojciech Bogdal (POL)
19 109 Gabriel Toman
20 18 Michal Loužecký
21 53 Míra Kadečka
22 777 Lukáš Koláček
23 2 Adam Ksiazek (POL)
24 4 Andrzej Malkusz (POL)
25 11 Tomasz Dembczynski (POL)
26 52 Aleš Tryml
27 13 Václav Blaha
28 51 Martin Kříž
29 91 Andrzej Bury (POL)
30 118 Karin Stachová
31 96 Tomáš Klaper
32 3 Zdeněk Andrlík
33 6 Jacek Ciszkowski (POL)
34 10 Josef Stacho
35 14 Jiří Šrámek
36 111 Vladimír Proček
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Závody a slet motorových 
padáků PPG Tour 
15.–17. listopadu 2013
O víkendu 15.–17. listopadu 2013 se na letišti 

Přibyslav konaly závody (PPG Tour ) a slet motorových 

paraglidistů. Termín závodů byl díky nepříznivým 

povětrnostním podmínkám několikrát přeložen, a jak 

se později ukázalo, bylo to rozhodnutí správné. Celou 

akci totiž provázelo slunečné a hlavně bezvětrné 

počasí, doprovázené teplotami přesahujícími 

10 stupňů nad nulou.

Co je to vlastně PPG Tour?
Tato zkratka znamená, že se jedná o závody 

motorových padákových kluzáků mezi nafukovacími 

pylony. Ty jsou rozmístěny jako pětka na hrací kosce. 

Mezi nimi jsou nakresleny různé obrazce a soutěží se 

o co nejlepší zaletěný čas. Tento způsob létání zažívá 

ve světě obrovský vzestup a letos se konalo i první 

ofi ciální mistrovství světa v  této letecké disciplíně. 

Mistrovství se konalo ve Francii (Provance) a měli 

jsme tu možnost se jich zúčastnit.

Sobotní ráno nás přivítalo sice mlhou, ale ta 

se kolem deváté hodiny rozpustila a obloha byla 

téměř vymetená. Ihned se začali nafukovat pylony 

a zprovoznila se časová brána s  ukazateli časů pro 

závodníky a jedna ještě pro diváky. Díky ukazatelům 

mají všichni přehled, kdo zrovna letí, jeho průběžný 

čas a čas vedoucího závodníka. Následoval první 

brífi nk, na kterém byl zadán obrazec a pořadí 

startu závodníků. Tento postup jsme během soboty 

zopakovali ještě pětkrát. Po odlétání sobotních 

disciplín následoval odpočinek u grilovaného čuněte 

a brífi nk na ranní závod.

Neděle ráno bylo tentokrát bez mlh a tak se 

mohlo hnedka začít závodit. V  plánu byl historicky 

první závod dvoučlenných družstev v  ČR. U tohoto 

závodu šlo o celkový čas obou závodníků dohromady 

a byl důležitý přesný nálet a výlet do časové 

brány. Předčasný nálet byl hodnocen penalizací 

desetinásobku rozdílného času a pozdní nálet 

rozdílem času náletu a výletu do brány. Závodu se 

zúčastnilo 7 dvojic a odlétalo 2 kola. Výsledky vidíte 

v tabulce.

Kolem poledne jsme se dočkali vyhlášení sobotního 

a nedělního závodu. V  zápětí byli oceněni nejlepší 

piloti PPG Tour za rok 2013, ceny se pro tentokráte 

losovali, aby měli šanci i ti, kterým se při závodě tolik 

nedařilo. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem závodníkům 

za disciplinovanost a všem co nám s  organizací 

a samotným průběhem pomáhali. No a nesmím 

vynechat ani velmi štědré sponzory: LAAČR, Pribina 

TPK a ACO Industries. 
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UPOZORNĚNÍ

Příspěvky, které budou re-
dakci doručeny jako ano-
nymní, nelze podle schvále-
ných pravidel  uveřejňovat.

redakce PO
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Prodej katalogu v KZM Přibyslav
Cena 100 kč

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
Ne zavřeno zavřeno

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

Informační centrum, 
Městské muzeum Přibyslav
Po 8.00–12.00 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00            –
Ne zavřeno zavřeno
tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

k ih

POZOR! ZMĚNA V OTEVÍRACÍ DOBĚ 
KOSTYMÉRNY
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únor 2014
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

Pokud chcete, aby vám byl elektronicky zasílán PŘEHLED AKCÍ, stačí poslat e-mail z dané adresy a jako předmět uvést: Žádost o zasílání kulturního přehledu. 

Zprávu pošlete na adresu: ic@pribyslav.cz

- od 1. února 2014 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

- od 1. února 2014 Sbírej víčka pro Kubíčka město-viz plakát ČČK, KVC Harmonie, další

- od 1. února 2014 Pozor změna otvírací doby kostymérny Kulturní dům KZM Přibyslav

- 1. února 2014 v 15.00 h. Setkání přátel hudby Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav 

- 2. února 2014 9.00 h. Dvanáctiboj-kuželky Restaurace U PILY Vel.Los. SZM Přibyslav

- od  3. února 2014 Předprodej na Slavnostní ples ZUŠ Kurfürstův dům ZUŠ, KZM Přibyslav

- 5. února 2014 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZMP

- 6. února 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav

- 7. února 2014 Zápis dětí do MŠ Přibyslav Mateřská škola MŠ Přibyslav

- 7. února 2014 od 14.00 h. Zápis dětí do ZŠ Přibyslav Základní škola ZŠ Přibyslav

- 8. února 2014 Zápis dětí do MŠ Přibyslav Mateřská škola MŠ Přibyslav

- 8. února 2014 od 9.00 h. Zápis dětí do ZŠ Přibyslav Základní škola ZŠ Přibyslav

- 8. února 2014 v 19.00 h. Koncert J. Fouska - Bez náhubku Kulturní dům KZM Přibyslav 

- 12. února 2014 ve 14.00 h. Nenechte mozek zlenivět Radnice Přibyslav Mě Ú, KS Pohoda

- 12. února 2014 v 19.00 h. Pan Theodor Mundstock Plzeňská pivnice ZŠ Přibyslav

- 13. února 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav

- 15. února 2014 ve 20.00 h. Sokolský ples Sokolovna TJ Sokol Přibyslav

- 19. února 2014 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav

- 20. února 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav

- 22. února 2014 ve14.00;v 15.30 h. O Šípkové Růžence/loutkové divadlo Kulturní dům Přib. pimprlata, KZMP

- 22. února 2014 v 15.00 h. Dětský karneval KD Utín Os.V Utín 

- 22. února 2014  v 19.30 h. FK–Ukrutně šťastni/fi lm; Jazz Pilgrim/koncert      Kulturní dům FK, KZM Přibyslav

- 23. února 2014  Florbal – Liga Vysočiny mužů Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav

- 26. února 2014 ve 14.00 h. Nenechte mozek zlenivět Radnice Přibyslav Mě Ú, KS Pohoda

- 27. února 2014 ve 14.00 h. Maškarní rej sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav

- 27. února 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav

- 28. února 2014 od 15.00 h. Pravidelný monitoring- TK, BMI,cukru v krvi DPS Přibyslav ČČK, DPS Přibyslav

-   1. března 2014 v 16.00 h. Jarní koncert Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav  

PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC BŘEZEN:
• Slavnostní ples ZUŠ

• další disciplína dvanáctiboje

• pravidelný Filmový klub

• předprodej na divadelní představení 

• DS FURIANT – Babička v trenkách



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


