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MĚSTO PŘIBYSLAV a ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘIBYSLAV
 zvou širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘIBYSLAVZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘIBYSLAV

v 9.00 hod.; v 11.00 hod.; v 13.00 hod. – organizované prohlídky spojené s informacemi 

za přítomnosti starosty města a zástupců realizátorů stavby

po celou dobu možnost individuální prohlídky budovy školy

středa 12. března 2014 od 9.00 do 15.00 hod.
začátek prohlídky u nového vchodu budovy z České ulice

Pod záštitou starosty města 

Mgr. Jana Štefáčka 

a ředitele školy 

Mgr. Petra Adama

V  sobotu 1. února 2014 oslavila pobočka 
ZUŠ v Přibyslavi 30 let od svého založení.
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Události v našem městě
Základní škola Přibyslav
Dne 31. 1. 2014 úspěšně proběhlo řízení, 
kterým byly předány do předčasného 
užívání další objekty 1. a 2. etapy 
rekonstrukce a dostavby ZŠ Přibyslav. 
Po objektu E (nová budova), který je 
v  užívání od října 2013 je tak v  provozu 
spojovací třípatrový koridor mezi 
budovou E a  budovou D, který ústí do 
nového schodiště v  této budově (D je ta 

část školy, na kterou navazuje sportovní hala). Dále je v provozu vnitřní přestávkové 
a odpočinkové atrium, nová malá tělocvična a sauna (počátek provozu pro veřejnost 
oznámí škola). Mohu konstatovat, že dílo je hotové a 1. a 2. etapa dokončena. Objekty 
jsou předávány do provozu průběžně, a tak se stalo, že neproběhlo dosud žádné 
slavnostní otevření. Proto si dovoluji, spolu s ředitelem základní školy, pozvat veřejnost 
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Základní školy Přibyslav, který se uskuteční ve 
středu dne 12. března 2014 od 9:00 do 15:00 hod. Rádi vás přivítáme. Prohlídky 
začínají u nového vchodu z  České ulice. V  9:00 hod., v  11:00 hod. a v 13:00 hod. 
budou organizované prohlídky spojené s informacemi. V těchto časech bude přítomen 
starosta a zástupci realizátorů stavby. Jinak po celou dobu bude možnost individuální 
prohlídky. Pořadatelskou službu zajistí škola. Nenechte si ujít příležitost podívat se do 
školy, budou jarní prázdniny a narušování vyučování je tak vyloučené.

Ve výstavbě pokračujeme dál. Pro třetí etapu, kterou je výstavba nové budovy B 
(v místě po zbouraném KORDU), bylo ukončeno výběrové řízení, je podepsána 
smlouva o dílo a v  době vydání PO bude předáno i  staveniště. Dodavatelem této 
etapy bude Sdružení fi rem ZŠ Přibyslav: Metrostav a. s., Praha (vedoucí člen sdružení) 
a Stavointerier s. r. o., Havlíčkův Brod (člen sdružení). Cena díla je 41.540.045,78 Kč, 
bez DPH. Přejme si společně, ať i třetí etapa proběhne dobře.

Soutěž na 4. etapu probíhá. O výsledku podám informace hned, jak bude výběrové 
řízení na dodavatele dokončeno.

Schůze a návštěva
V měsíci lednu a únoru se uskutečnila valná hromada 
Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav (4. ledna), 
výroční schůze Svazu českých včelařů Přibyslav 
(25. ledna), výroční schůze Českého rybářského 
svazu Přibyslav a Českého zahrádkářského svazu 
(22. února). Rád jsem na všech akcích poděkoval 
vedení organizací a členům za práci a popřál vše 
dobré do další činnosti.

Dne 3. 2. 2014 strávil v  našem městě část dne 
senátor Parlamentu ČR Ing. Jan Veleba. Po setkání 
na radnici, kterého využilo několik kolegů starostů 
z našeho svazku, navštívil ACO. Po přivítání vedením 

si prohlédl provoz. Poté následovalo setkání na Lesním družstvu obcí.

Česká pošta
Od 15. ledna 2014 se snažíme o odvrácení změny 
provozní doby pobočky České pošty v Přibyslavi. 
Rada města Přibyslav přijetím usnesení č. 1/2014 
RM ze dne 15. 1. 2014 nesouhlasí s navrhovanou 
úpravou otevírací doby České pošty v  Přibyslavi 
od 1. 4. 2014. Dne 7. února nám byl zaslán dopis 
s  návrhem tří variant omezení doby. V  žádné 

variantě nebyl navržen provoz v sobotu. 
Po jednání s manažerkou ČP obvodu Kutná Hora, kam nyní naše pošta spadá, nám 

je navržena provozní doba takto:

 Po, Út, St , Čt 08:00 – 10:30,  13:00 – 16:00 hodin
 Pá  08:00 – 10:30,  13:30 – 17:00 hodin
 So  08:00 – 10:00 hodin.

Při veřejném zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 19. 2. 2014 byl vysloven 
nesouhlas i s touto úpravou. Proto budeme i nadále požadovat, aby provozní doba 
ČP byla v Přibyslavi zachována v současném stavu. Tato služba občanům by se nejen 
neměla omezovat, ale naopak rozšiřovat. Vážení občané, n enechávejte vše jen na 
vedení města, ale podle svých možností pomozte.

Mgr. Jan Štefáček
starosta

Válka, která nemůže mít vítěze
Když jsem se v roce 2011 začal podílet na řízení města jako jeho místostarosta, bylo 
půl roku po komunálních volbách. V té době se zdálo, že dvě znesvářené strany spolu 
nedokáží komunikovat, natož pak se dohodnout na způsobu řízení města. Protože 
jsme ale cítili díl odpovědnosti, který jste do nás vložili vy, voliči a o který jsme si řekli, 
když jsme se rozhodli kandidovat, vzniklo řešení, které akceptovalo volební výsledek 
a umožnilo budoucí chod města. Ani zdaleka nechci říci, že to bylo řešení ideální a už 
vůbec nechci říci, že bylo bezbolestné.  

Tak jak dnes vnímám tuto dobu, obě strany v  ní vystupovaly s  tím, že hájily tvrdě 
svou pravdu a mnoho věcí bylo předmětem ostrých sporů. Musím konstatovat, že jsem 
vždycky měl vůli se dohodnout a vždycky jsem se snažil tímto způsobem vystupovat. 
Ne všechna řešení byla taková, že jsem s  nimi bezvýhradně souhlasil, ale vždy byla 
taková, aby umožnila obhájit oběma stranám jejich zásadní připomínky.  Možná, že by 
se k tomuto vyjádření hodila spíše jiná příležitost, ale přiznám se, že celý tento článek 
píši pod dojmem událostí posledních dní. Městský úřad Přibyslav i město Přibyslav jsou 
výrazně atakovány ze strany pana zastupitele J. Pelikána formou mnoha ohlášení, udání, 
trestních oznámení atd. Intenzita těchto ataků   dosáhla v poslední době neúnosné míry.  
Nechci jakkoliv hodnotit podíl zúčastněných stran na tom, že spor vygradoval tam, kam 
vyúsťuje. Chci zde jen vyzvat pana J. Pelikána k ukončení tohoto jednání. 

Dnes, 19. 2. 2014 v  ranních hodinách, proběhlo místní šetření, které řešilo jedno 
z těchto podání, které napadlo funkčnost základní školy právě uvedené do užívání. Jeho 
podání na údajné nesrovnalosti, které měly ohrozit zdraví a životy dětí, bylo projednáno 
za přítomnosti dotčených orgánů státní správy a za přítomnosti těch, kteří za stavbu 
odpovídají.  Žádný z těchto orgánů neshledal na stavbě samotné nesrovnalost, která 
by odpovídala tvrzení pana J. Pelikána.

 Všichni jsme si vědomi toho, že úřady jsou povinny jednotlivá podání řádně 
prošetřovat a ověřovat. Nikdo se také nesnaží bránit podání oprávněných stížností. Je 
však škoda věnovat čas úředníků, určený pro všechny občany, na řešení nekonečných 
stížností a podání, která mají bohužel mnohdy i podtext osobních útoků. Taková „válka“ 
bude mít za výsledek jen mnoho nevinných poražených.

Martin Kamarád
místostarosta města Přibyslav

VYBÍRÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
Ve dnech – středa 12. 3., pondělí 24. 3. a pondělí 
31. 3. 2014 v době od 14:00 do 17:00 hod. budou 
pracovníci Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, 
Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě vybírat 
v zasedacím sále v přízemí radnice daňová přiznání 
k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

F O T O R U B R I K A :
Kácení stromů v Dobré
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Z Městského úřadu Přibyslav
Odbor správy a údržby
Díky příznivému počasí bez nároků na zimní údržbu 
v  měsíci únoru jsme se mohli věnovat stavebním a 
opravárenským činnostem. Jednalo se o provedení sta-
vebních úprav v domě s pečovatelskou službou čp. 240 
(v  součinnosti se stavební fi rmou) a rekonstrukci bytu 
v domě čp. 254. Úpravy spočívají v celkové rekonstrukci 
koupelny, obměně kuchyňského inventáře, výmalbě bytu 
a  výměně podlahové krytiny. Práce v  době psaní pří-
spěvku pokračují. Souběžně probíhalo odstranění závad 
zjištěných bezpečnostním technikem, bylo nutno doplnit 
či obměnit bezpečnostní tabulky, opravit nouzové osvět-
lení. Ve spolupráci s revizním technikem proběhla revize 
hasicích přístrojů v budovách města.

Začátkem měsíce nás místo sněhové nadílky potrápilo 
silné náledí, které jsme operativně řešili posypem v Přiby-
slavi a přilehlých obcích. V lidských silách není možno mít 
proveden posyp během jedné hodiny, jak mají představu 
někteří obyvatelé města. Uvedenou situaci pracovníci 
místního hospodářství a subjekty zajišťující zimní údržbu 
smluvně zvládli bez větších obtíží. 

Dále byly opraveny nahlášené poruchy veřejného 
osvětlení v  obcích Hřiště, Uhry, Poříčí a v  Přibyslavi 
a  byl opraven pohon věžních hodin. V  budově radnice 
a v domě s pečovatelskou službou jsme řešili poruchy vy-
tápění, oprava spočívala ve výměně oběhových čerpadel 
a expanzní nádoby. 

Na závěr příspěvku jedna zpráva, která může potěšit 
jak náš odbor, tak obyvatele města. V rámci operačního 
programu, o kterém jsem vás, čtenáře Přibyslavského 
občasníku, průběžně informovala, jsme zakoupili více-
účelový komunální stroj. Bude nepostradatelným po-
mocníkem při úklidu města a obcí. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Odbor životního prostředí
Opakované sdělení ke 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. 

Opakované sdělení ke třídění odpadů
Třídění odpadů je ze zákona o odpadech povinností kaž-
dého občana České republiky, vyplývá to zejména z plá-
nu odpadového hospodářství ČR a dále z  úmluv, které 
Česká republika podepsala s Evropskou unií. Protože se 
stále ještě setkáváme s tím, že lidé nevědí, jak třídit odpad 
uvádíme několik zásad pro správné třídění odpadu:
1. Igelitové sáčky patří do kontejneru na plasty, nemusí 

být úplně čisté, mohou být ušpiněné, ale neměly by 

obsahovat zbytky. Technologie, která zpracovává 
použité plasty, lehce odstraní zbytky biologických 
materiálů. 

2. Umělohmotné lahve od oleje, kečupu, některých pro-
středků na čištění atd. se nemusí intenzivně dočista vy-
mývat, měly by ale být prázdné. Patří do kontejneru na 
plasty. Totéž platí i o kelímcích od jogurtů nebo jiných 
plastových obalech, které mohou být částečně znečiš-
těné, neměly by ovšem obsahovat zbytky

3. Kartony od mléka patří do kontejneru na plasty.
4. Papírové krabice patří do kontejneru na papír, ne ved-

le něj. Je třeba je složit a vložit do kontejneru. 
5. Na sběrný dvůr Ronov nad Sázavou mohou občané 

Přibyslavi a místních částí kdykoli v pracovní době od-
vést ZDARMA vytříděný odpad. Každý kdo třídí od-
pady, přispěje k tomu, že odpad neskončí na skládce 
a chrání tak životní prostředí.

6. Na skládku můžete kdykoli zdarma odvést komunální 
odpady. Ostatní odpady se zpoplatňují i pro občany 
města Přibyslav a jeho místních částí.

7. Na skládce mohou občané Přibyslavi a místních čás-
tí uložit i problémový odpad s azbestem (eternit) za 
částku 1.300,- Kč za tunu odpadu (bez DPH). Kdo 
není naším občanem, musí platit plnou částku, která 
činí 10.000,- Kč za tunu (bez DPH). 

Všechny ceny jsou uvedeny v ceníku města Přibyslav, kte-
rý je k dispozici na webových stránkách města nebo na 
odboru životního prostředí. O výjimkách z ceníku města 
rozhoduje Rada města Přibyslav. 

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, ze-
jména parkování poškozených vozidel. Město Přibyslav 
upozorňuje občany, že bude sankčně postihovat tato 
neoprávněná využívání, město má možnost ze svých po-
zemků odložené věci odstranit na náklady vlastníka, má 
možnost i odtáhnout vozidlo neoprávněně parkované na 
jeho pozemcích. Občané si v odůvodněných případech 
mohou pozemky k  různým činnostem pronajmout dle 
platných ceníků města. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Odbor hospodářsko-správní
Výsledek rozpočtového hospodaření města 
v roce 2013 (v Kč)
(v Kč) Rozpočet 

po 
změnách

Výsledek % plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 91 356 705 91 377 109 100,0

1. daňové 65 744 410 65 747 636 100,0

2. nedaňové 3 229 151 3 244 738 100,5

3. kapitálové 4 001 382 4 002 973 100,0

4. přijaté dotace 18 381 762 18 381 762 100,0

VÝDAJE 102 873 
852

100 269 
669

97,5

1. běžné 52 157 256 51 012 551 97,8

2. kapitálové 50 716 596 49 257 118 97,1

Splátky úvěrů a půjček k 31. 12. 2013 v Kč: 
Rozpočet po změnách  8 665 000
Skutečnost k 31. 12. 2013  8 664 347

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2013 v Kč:
Běžné účty celkem           16 061 430

Plnění fi nančního plánu hospodářské činnosti 
v roce 2013 (v Kč):

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 893 883 405 648 488 234

Skládka 12 989 546 6 904 487 6 085 058

Sportovní zařízení 767 990 241 671 526 319

Správa majetku 2 021 301 2 028 116 -6 815

Kabelová televize 4 136 239 2 289 542 1 846 697

Všeobecná správa 79 474 2 506 841 -2 427 367

Pronájmy 3 982 389 0 3 982 389

Celkem 24 870 821 14 376 306 10 494 515

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Z činnosti pečovatelské služby Přibyslav
V  měsíci únoru probíhala pečovatelská služba 
standardním způsobem. V  sobotu 16. února se 
uskutečnila v Domě s pečovatelskou službou mše svatá, 
které se opět zúčastnila početná skupina věřících. 

Další již tradiční akcí je pravidelný monitoring krevního 
tlaku, glykemického a Body mass indexu. Tímto bychom 
vás rádi pozvali, pokud máte zájem, přijďte si nechat 
preventivně změřit tyto tělesné hodnoty každý poslední 
pátek v měsíci mezi 15. a 16. hodinou

V  minulém čísle Přibyslavského občasníku jsme 
vám slíbili uveřejnění statistického přehledu činnosti 
PS Přibyslav za  uplynulý rok 2013. Na str. 5 nahoře  
naleznete rozpis kategorií služeb, symbol % pak 
znázorňuje procentuální podíl dané služby v  celkovém 
spektru poskytovaných služeb za loňský rok. Položka 
úkony znamená, kolikrát byla daná služba za rok 
poskytnuta. Pouze u služby prádlo se jedná o kilogramy. 
Čas je počítán v  minutách, pouze ve výsledné tabulce 
naleznete přepočet také na hodiny. 

Do statistického výkazu se bohužel nepočítá doba 
strávená u klienta při dovážce a donášce obědů, pokud 
by tomu tak bylo, a počítali bychom např. 5 minut na 
každý úkon dovozu a roznášky stravy, výsledný čas 
v přímé péči by byl několikanásobně vyšší.  

Bc. Karel Březina
vedoucí PS
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Statistický přehled činnosti PS Přibyslav

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 29. 1. 2014
14/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci pódia v Kulturním domě v místní části Hřiště. 

Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: do 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

15/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na pořízení nájezdové celoocelové mostní váhy pro provoz odpadového hospodářství Ronov nad Sázavou a schvaluje zadávací 
dokumentaci.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková, Přemysl Tonar
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

16/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 334/1 a parc. č. 334/22 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností RWE GasNet, s. r. o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27935311 zastoupenou na základě plné moci společností  RWE 
Distribuční služby, s. r. o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

17/2014 RM Rada města Přibyslav snižuje nájemné v bytě č. 1 na adrese Bechyňovo náměstí 40, Přibyslav od 1. 2. 2014, na částku 18,00 Kč na 1 m2.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 02/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

18/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje, darovat informační tabule Vítejte na Přibyslavsku inventární číslo 501600, 501601, 501602, 501603, 501604, 501605, 501606, 501608, 501609 a 501610 
městysům a obcím, na jejichž území se nacházejí.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Darování

19/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 521/23 o výměře 283 m2 v k. ú. Česká Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

20/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí uzavření smlouvy o poradenství v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce mezi Základní školou Přibyslav a panem Jiřím Vařekou, Stará cesta 13, 
586 01 Jihlava, IČ 75964830.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Termín: 01/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní škola

21/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje, na základě žádosti Mateřské školy Přibyslav, vyřazení počítače PC ESWS-NT-288, inventární číslo A113.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová; Kontrola:  Ing. Zdeňka Teclová
Termín: do 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská škola

22/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 2014 – do 50.000 Kč podle přílohy k jednání v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Přibyslav na podporu společenských aktivit a rozvoje města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: do 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

23/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 8.000 Kč Oblastní Charitě Červený Kostelec – středisko Domov svatého Josefa, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, 
IČO 48623814, na částečné pokrytí nákladů na opravy a udržování.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

24/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 12.000 Kč panu Zbyňku Mrkvičkovi, Obolecká 281, 583 01 Chotěboř, IČO 16254619 na provoz pojízdné prodejny.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

25/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 20.000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07 Praha 2, IČO 442739, na částečné pokrytí nákladů 
spojené s pořádáním 4. ročníku setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek Pyro Car 2014.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

26/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí „Informaci o stavu požární ochrany ve městě Přibyslav za rok 2013“ a předkládá ji Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 19. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

27/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 30. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 19. 2. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 19. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Mgr. Jan Štefáček, starosta

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Martin Kamarád, místostarosta

Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 19. 2. 2014
11/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání 

dne 19. 2. 2014.

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

Zahájení

12/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav volí od 19. 2. 2014 členkou Osadního vý-

boru Česká Jablonná paní Martinu Sobotkovou, Česká Jablonná 11.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

Termín: 02/2014

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

Výbory

13/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje zadávací podmínky podlimitní 

veřejné zakázky „Poskytnutí investičního úvěru na Rekonstrukci a  do-

stavbu ZŠ Přibyslav - 3. etapy a Modernizaci a rozšíření ZŠ Přibyslav - 4. 

etapy“.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 06/2014

Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 2, zdržel se 0.

Vý b ě ro v é 
řízení

14/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 541/1 

o  výměře 606 m2, 541/2 o výměře 187 m2, 570/9 o výměře 96  m2 a 

570/10 o výměře 89 m2 v k. ú. Česká Jablonná od manželů Antonína a 

Marie Heilandových, Česká Jablonná 16, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 

9.460 Kč. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.

Odpovědnost: Jana Krejčová

Termín: 12/2014

Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Koupě

15/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemků parc. 

č. 37, 34/1, 466 a pozemků parc. č. 27/8, 27/9, 36/4 a 467/2, odděle-

ných geometrickým plánem č. 210-1155/2013 z pozemků parc. č. 27, 36 

a 467 v k. ú. Staré Ransko o celkové výměře 3 961 m2 v podílovém spolu-

vlastnictví města Přibyslav, a to 88/710 celku za podílové spoluvlastnictví, 

a to 88/710 celku, pozemku parc. č. 305/3 o výměře 5 615 m2 v k. ú. Staré 

Ransko a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.

Odpovědnost: Jana Krejčová

Termín: 12/2014

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

16/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemků o celko-

vé výměře 61 863 m2 v podílovém spoluvlastnictví města Přibyslav, a to 

88/710 celku, za podílové spoluvlastnictví, a to 88/710 celku, pozemků 

ve vlastnictví Lesního družstva obcí v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou 

o celkové výměře 65 350 m2 a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 

desce po dobu 15 dnů. Seznam pozemků je uveden v příloze.

Příloha: Seznam pozemků určených ke směně.

Odpovědnost: Jana Krejčová

Termín: 12/2014

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

17/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav potvrzuje členství města Přibyslav v Ho-

nebním společenstvu Modlíkov do roku 2023. Město Přibyslav jako člen 

Honebního společenstva Modlíkov je vlastníkem pozemků o  výměře 

0,8073 ha v katastrálním území Přibyslav a Hřiště. Seznam pozemků je 

uveden v příloze k jednání.

Odpovědnost: Jana Krejčová

Termín: 03/2014

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záležitosti 
regionu

18/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotací z  rozpočtu 

města Přibyslav na rok 2014 dle přílohy k jednání v souladu se Zásadami 

pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav na podporu společen-

ských aktivit a rozvoje města Přibyslav.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 08/2014

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

19/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve 

výši 10.000 Kč panu Milanu Plockovi, Brodská 1973/47, 591 01 Žďár nad 

Sázavou, IČO 18798489 na částečné pokrytí nákladů spojených s pořá-

dáním 18. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů 

VYSOČINA 2014.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 06/2014

Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

20/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve 

výši 10.000 Kč Marku Pochtiolovi, bytem Žižkovo Pole 134, 582 22 Přiby-

slav na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí na závodech v biket-

rialu v ČR i v zahraničí.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 06/2014

Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

21/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru 

ve výši 20.000 Kč Šatlava music o.  s., Rašínova 525, 582  22  Přibyslav, 

IČO 22886877, na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce 

Šatlavafest, konané dne 26. 7. 2014.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 06/2014

Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

22/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření 

č. 2/2014 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2014.

Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 2/2014

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 19. 2. 2014

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

23/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán investičních akcí (mimo do-

stavby a modernizace ZŠ Přibyslav 3. a 4. etapa) pro rok 2014 násle-

dovně:

1. Technická infrastruktura k Hesovu

2. Hasičská zbrojnice a kaple v Dolní Jablonné

3. Protipovodňová opatření v Přibyslavi

4. Komunální technika

5. Chodník v Dobré

6. Havárie u Culeků v Poříčí

7. Chodník u autobusové čekárny v Utíně

8. Centrální chodník na hřbitově.

Předpokládané celkové náklady na realizaci těchto investičních akcí jsou 

cca 11,5 mil. Kč.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

Termín: 12/2014

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 6.

Investice

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 12. 2. 2014
7/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 12. 2. 2014.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

8/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav – 4. etapa uchazeče: UNISTAV a. s., Příkop 

6, 602 00 Brno, IČ 00531766 z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící 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 25.477.057 Kč, bez DPH.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

                            Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 02/2014

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

Výběrové řízení

9/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vyloučit uchazeče veřejné zakázky Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav – 4. etapa:

JMA technology s. r. o., Pávovská 15b, 586 01 Jihlava, IČ 27726070 z důvodů, že uchazeč nesplnil kvalifi kaci v požadovaném rozsahu a splnění kvalifi kace neprokázal. Ucha-

zeč byl vyloučen z účasti v zadávacím řízení dle § 60 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

                            Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 02/2014

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

10/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí „Informaci o stavu požární ochrany ve městě Přibyslav za rok 2013“.

Termín: 12. 2. 2014

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

Různé
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Začátek nového pololetí se nesl v duchu soutěží. V tomto 
období tradičně probíhá řada školních i okresních kol 
olympiád, ve kterých naši žáci soutěží v  konkurenci 
vrstevníků ze základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií z  celého okresu. Velmi úspěšní 
byli letos reprezentanti naší školy v  okresních kolech 
olympiád z  českého jazyka a angličtiny (podrobnosti 
na webu školy). V dalších předmětech nás okresní kola 
čekají v nejbližších dnech.

Pro žáky šestých, sedmých a osmých ročníků byl 
v  únoru připraven intervenční program Tolerance 
a extremismus, ve kterém si měli možnost formou 
zážitkové pedagogiky uvědomit, jak důležitá je pro 
život schopnost spolupráce, respekt vůči názoru 
druhého a tolerance k odlišnosti.

Pro veřejnost škola připravila u  příležitosti Dne 
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům 
proti lidskosti divadelní představení Pan Theodor 
Mundstock v  podání Jaroslava Achaba Heidlera 
z Činoherního studia v Ústí nad Labem. Představení 
doprovodili naši žáci židovskými písněmi.

Významnou událostí v  únoru byl také zápis do 
prvních tříd. Zúčastnilo se ho celkem 70 dětí. Budoucí 
prvňáčci měli za úkol prokázat svou šikovnost 
v  několika dílničkách a získat tak symbolický klíč od 
školy. Každý si odnesl také pamětní list a drobné 
dárky, které pro své budoucí spolužáky připravili 
starší děti (výsledky zápisu na webu školy).

Únor je ale vždy důležitým životním mezníkem 
nejen pro nové školáčky, ale také pro nejstarší 
deváťáky, kteří nyní rozhodují o své budoucnosti 
a vyplňují přihlášky na střední školy a odborná učiliště. 
Přejeme jim, aby jejich volba byla šťastná, aby dobře 
odhadli své možnosti a vybrali si obor, který je bude 
bavit a pomůže jim v životě k úspěchu.

Jaroslava Janů

 
 Heidler a 

Mundstock 
v Plzeňské pivnici
V  minulém čísle Přibyslavského občasníku jste se 
dočetli, že se ve středu 12. února 2014 uskuteční 
představení Pan Theodor Mundstock v  Plzeňské 
pivnici v podání herce ústeckého Činoherního studia 
pana Jaroslava Achaba Haidlera. Rád bych touto 
cestou poděkoval všem, kteří přišli představení 
shlédnout a přispěli tak na záměr realizace 
přibyslavských Stolpersteinů. Na představení 
přišlo téměř 60 diváků. Celkem se podařila v  rámci 
dobrovolného vstupného vybrat částka 4 221 Kč. 
Uvedené částka pokryje realizaci prvního „štolpíku“. 
Děkuji.

Dále bych velice rád poděkoval všem, bez jejichž 
pomoci by ke zdárnému uskutečnění představení 
nedošlo. Nerad bych ve výčtu na někoho zapomněl 
a tak se zdržím vypisování dlouhého seznamu osob, 
které se spontánně do příprav s nadšením zapojily .

Rád bych využil této příležitosti a požádal čtenáře, zda 
by mi nepomohli doplnit informace o  přibyslavských 
Židech. Než bude realizována výroba prvního 
z přibyslavských kamenů, rád bych sestavil příběhy osudů 
jednotlivých židovských Přibyslaváků, kteří nedožili konce 
druhé světové války z důvodu rasové politiky nacistického 
Německa. Máte-li jakoukoli zajímavou informaci 
o jednotlivých rodinách (Lieblovi, Hoffmannovi, 
Reinigerovi), osudech jejich členů, fotografie a jiné 
materiály, prosím kontaktujte mě na e-mailu: reditel@
zspribyslav.cz, popř. na telefonním čísle 775 558 221.

Petr ADAM
ředitel ZŠ

Zprávy ze základní školy

Ze zápisu do prvních tříd

a – Představení předcházelo vystoupení žáků VI.A za doprovodu souboru La Via. Na snímku jsou žáci 
spolu s Jaroslavem Achabem Haidlerem; b – Jaroslav Achab Haidler při přípravě jeviště.

a

b
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V  sobotu 1. února 2014 
oslavila pobočka ZUŠ 
v  Přibyslavi 30 let od svého 
založení. V  Kulturním 
domě Přibyslav byl na 
celé odpoledne připraven 
program. Zahájení proběhlo 

v sále v 15.00 hodin, kdy vystoupili žáci naší pobočky 
a předvedli všechny obory, které se zde vyučují. Poté 
došlo ve vestibulu k  zahájení výstavy o uplynulých 
30-ti letech školy, promítaly se záznamy ze starších 
koncertů a představila se publikace, kterou jsme 
k  této příležitosti sestavili. Od 17 hodin následoval 
koncert jazzového orchestru Himbeere Brombeere. 
Celé odpoledne se neslo v  příjemné přátelské 
atmosféře. 

Dále připravujeme na sobotu 15. března 
Slavnostní ples ZUŠ v místní sokolovně. Začátek je 
naplánován ve 20.00 hodin, k tanci zahraje Variace. 
Předprodej vstupenek probíhá v  Informačním 
centru Přibyslav.

Kalendáře s  fotografi emi dětí a pedagogů jsou 
stále v  prodeji, zároveň můžete zakoupit i již 
zmíněnou publikaci a to na pobočce ZUŠ v Husově 
ulici nebo také v IC. Veškerý výtěžek bude věnován 

na pořízení nového pianina do kulturního domu.

Hana Loubková
vedoucí pobočky ZUŠ v Přibyslavi

Informace ze ZUŠ
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Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi
Lednové akce

Ve středu 29. 1. jsme ve spolupráci s BESIPem uspo-
řádali v zasedací místnosti MÚ Přibyslav přednášku na 

téma Bezpečný pohyb v provozu pro maminky s dětmi. 
Děkujeme za poskytnutí prostorů vedení města Přibyslav.

V pátek 31. 1. byl zahájen pravidelný monitoring zdraví v Domě s pe-
čovatelskou službou. Zájemci o pravidelné měření krevního tlaku, BMI 
indexu (Body Mass Index) a glykemického indexu (hladiny cukru v krvi) 
mohou využívat tuto bezplatnou službu díky studentce zdravotní školy 
Janě Hrubé, která je  členkou naší Místní skupiny ČČK Přibyslav, a která  
tuto službu vykonává  zároveň jako dobrovolnice  v Dobrovolnickém cen-
tru Vysočina. Celá akce probíhá ve spolupráci s Pečovatelskou službou 
v  Přibyslavi a to vždy každý poslední pátek v  měsíci v  čase od 15.00 
do 16.00 hod. 

Únorové akce
V sobotu 1. 2. byla zahájena sběrová akce „Sbírej víčka pro Kubíčka“. 
Víčka z PET lahví a také kovová víčka můžete odevzdávat do sběrných pa-
pírových boxů na označených místech v Přibyslavi (více informací na pla-
kátě na str. 10), pomůžete tak získat fi nanční prostředky na nákup spec. 
tabletu PC pro Kubíčka Kunáška z  Dobré u Přibyslavi. Děkujeme vám 
všem, kdo jste se do akce zapojili! Ohlasy na facebooku mluví za vše.

V sobotu 22. 2. jsme měli letošní 1. schůzku s dětmi z kroužku Červe-
nokřižáčků. V tělocvičně ZŠ Přibyslav jsme si mohli vyzkoušet základy se-
beobrany pod vedením zkušených instruktorů Bc. Michaely Endrlové 
a Jiřího Kadlece. Děkujeme vedení ZŠ Přibyslav za poskytnutí prostorů.

Březnové akce
V březnu proběhne schůzka Červenokřižáčků.

V pátek 28. 3. od 15:00 hod. do 16:00 hod. můžete využít bezplatné 
služby na pravidelný monitoring zdraví pro všechny zájemce ve spole-
čenské místnosti Domu s pečovatelskou službou.

Připravované akce
V červnu ve dnech 13. – 14. 6. 2014 se uskuteční víkendová akce pro děti 
z  kroužku Červenokřižáčků. Zážitkový poukaz na tuto akci dostaly děti 
jako dárek k loňským Vánocům.

V srpnu proběhnou dva turnusy již 4. ročníku příměstského tábora 
(více informací na plakátu).

Přihlášky budou k dispozici na podatelně MÚ Přibyslav nebo  o ně po-
žádejte na naší e-mailové adrese.

Za MS ČČK Přibyslav 
Kristýna Loužecká

                                  e-mail: mscckpribyslav@seznam.cz     
facebook: Oblastní skupina ČČK Havlíčkův Brod Místní skupina 

ČČK Přibyslav

a – Z přednášky Bezpečný pohyb v provozu pro maminky s dětmi; 
b – pravidelný monitoring zdraví v Domě s pečovatelskou službou; 
c – akce Sbírej víčka pro Kubíčka zahájena.

a b c
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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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První středu dorazily maminky s  dětmi z  KVC 

Harmonie. Původně jsme měli v  plánu vyrobit 

si karnevalovou masku, dorazil ale menší počet 

účastníků, než jsme předpokládali, proto jsme 

výrobu masky o měsíc posunuli, aby si ji mohlo 

vyrobit co nejvíce dětí. Další setkání tedy proběhne 

5. března od 8.30 hodin a na programu bude již 

zmiňované tvoření škrabošky na karneval. 
V  sobotu 8. února se v  kulturním domě konal 

koncert Josefa Fouska s  názvem „Bez náhubku“, 

který navštívilo cca 120 diváků. Všem zúčastněným 

děkujeme za návštěvu a doufáme, že jste byli 

spokojeni. 

A nyní už informace k  březnu. Stejně jako 

v  předchozích ročnících na vás i letos čeká re-
gistrace nových čtenářů na rok ZDARMA, dále 

amnestie na upomínky za výpůjčky nevrácené 

v  řádném termínu – tzn., celý měsíc nebudeme 

tisknout a rozesílat upomínky, ani aktuální, ani 

starší. Proto žádáme ty, kteří mají výpůjčky již 

skutečně dlouhou dobu (až v  řádech let), aby je 

přinesli – upomínka jim bude odpuštěna a nic platit 

nebudou. Děkujeme. Budeme také vyhodnocovat 

čtenáře roku (dle počtu výpůjček, účasti na akcích, 

aktivit apod.). 

Můžete se těšit i na zajímavé autorské čtení – 

přijede k nám „Babka Ťapka“, paní Anna Johana 

Nyklová a popovídá nám o své cestě na Nový 

Zéland, přečte nám něco ze své knihy a promítne 

fotografie. Beseda se koná v pondělí     24. břez-
na od 14.00 hod. ve společenské místnosti DPS. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Také děti si přijdou na své, máme pro ně soutěž. 

Opět se bude týkat literárních znalostí a jmenuje 

se: „Znáš hlavní hrdiny známých knih? Před-

veď se!“ a pravidla jsou jednoduchá. Jedná se 

o kvíz, kde odpovídáte na otázky: buď doplňujete 

hlavního hrdinu knížky, nebo naopak název 

knížky, když znáte hrdinu. Účastníci budou hledat 

odpovědi na otázky v knihách u nás v knihovně. 

Máme připravenou verzi pro první i druhý stupeň 

ZŠ. Čekají na vás zajímavé ceny! A ještě něco pro 

dětské čtenáře – výtvarná soutěž: „O nejkrásnější 
knižní obálku“. Děti si vyberou svou oblíbenou 

knihu a navrhnou jí podle sebe novou obálku. 

Musí mít všechny náležitosti jako klasický knižní 

přebal – tzn. obrázek, název knihy, jméno autora, 

název nakladatele, popřípadě jméno ilustrátora 

atd. Fantazii se meze nekladou, mohou být použity 

různé výtvarné techniky. Ale hlavně – jde o to být 

originální a vymyslet vlastní přebal – třeba se vám 

ani nynější obálka na vaší oblíbené knížce nelíbí 

a chtěli byste, aby vypadala jinak. Těšíme se na vaše 

výtvory, nejlepší budou samozřejmě oceněny.

Pro dětské čtenáře je připravena zase „Sladká 
tombola“, která bude probíhat každé březnové 

úterý – pokud si v tento den vypůjčíte knihu, budete 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2014
Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, nastává největší knihovnický 
podnik roku. Jako každoročně jsme se i letos připojili k celostátní akci Březen – měsíc 
čtenářů a to pro vás znamená po celý měsíc různé výhody a akce. Ještě než se pustím 
do jejich vyjmenování, zrekapitulujeme si trochu, co se u nás dělo v únoru.

si moci vylosovat písmenko abecedy, pokud se 

trefíte do samohlásky, sladkost vás nemine.

Celý měsíc (a nejen březen) k nám opět mohou 

zavítat skupiny dětí ze ZŠ, MŠ, družiny či klubu. 

Ať už na klasickou knihovnickou lekci, nebo si jen 

něco přečíst, vyluštit kvíz, vytvořit knižní obálku své 

oblíbené knihy, něco si zahrát… Budeme se moc 

těšit.

Od března máte také šanci zapojit se do fo-
tografi cké soutěže na téma „Přibyslav a husit-
ství“. Soutěž je určena pro děti, mládež i dospělé. 

Bude probíhat až do konce září. Po skončení 

budou vybráni vítězové, na které čeká odměna, 

a z  fotografií bude uspořádána výstava. Více 

informací na plakátu v tomto čísle občasníku. 

Začátkem března, hned 1. 3. od 16.0 0 hod. se 

koná v kulturním domě Jarní koncert ZUŠ. Přijďte 

si poslechnout krásnou hudbu, jste zváni. 

V  sobotu 15. března od 20:00 hod. se bude 

konat v Sokolovně Přibyslav Slavnostní ples ZUŠ. 

K tanci i poslechu zahraje kapela Variace, můžete 

se těšit i na hru o ceny a hudební překvapení. 

V pondělí 17. března bude zahájen v IC předpro-
dej na divadelní představení místního divadelního 

souboru Furiant – Babička v trenkách aneb aprí-
lová komedie. I loutkářský soubor Přibyslavská 

pimprlata vás zve v sobotu 22. března na pohádku 

Jak drak k druhé hlavě přišel. V tu samou sobotu 

vás přivítá i pravidelný Filmový klub.

Jak vidno, čeká nás toho spousta! Doufáme, 

že si i vy vyberete z  našeho výčtu něco, co vás 

zaujalo a na autorské čtení, koncert, divadlo, film 

či ples dorazíte. Nebo se zúčastníte některé ze 

soutěží. Budeme potěšeni. Krásný začátek jara vám 

přejí zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice
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Jít, či nejít s kůží na trh?
… aneb Petice proti omezení pracovní 
doby pošty v Přibyslavi
V posledním měsíci byly uveřejněny informace o omezení pracovní doby naší pošty. 

Tato zpráva mě docela, a ne zrovna příjemně, zaskočila a troufám si říci, že stejně 

tak i mnohé z lidí v našem městě a okolních vesničkách, kteří služeb pošty využívají.

Jedna z možností je s věcí nesouhlasit, reptat, postranně pomlouvat a nadávat, druhá 

možnost – ta těžší – je jít takříkajíc „s kůží na trh“ a pokusit se s danou skutečností 

něco udělat. Osobně věřím, že člověk by se neměl stydět ozvat, pokud s  něčím 

nesouhlasí, a měl by se snažit nenásilně prezentovat svůj názor, především pokud by 

mohl pomoci širšímu okruhu lidí.

Z tohoto důvodu jsem založil elektronickou verzi petice proti omezení pracovní doby 

na zdejší poště. 

Proč???
- Protože jsem nechtěl a nechci,  aby za rok nebo ještě za déle, až vysoký man-

agement tohoto podniku zjistí, že přibyslavští ještě méně využívají jejich slu-

žeb, a poštu na většinu týdne nebo úplně uzavřou – abychom museli jezdit 

posílat doporučené dopisy např. do Havlíčkova Brodu.  A to jsem ještě ne-

psal o pracujících, studentech a dalších lidech, kteří mohou využívat služeb 

pošty právě jen v  sobotu, protože přes týden se na poštu dostat nemohou.

- Dalším důvodem je mé přesvědčení, že omezení pracovní doby je pouze začátek 

pomalého celkového uzavření pošty. Protože byla jako hlavní argument vznesena 

teze, že pošta je veřejností málo využívána. Omezení jejího provozu, a tím mnoha 

lidem znepřístupnění jejích služeb, nejspíše poště mnoho klientů nepřidá. Domní-

vám se, že právě naopak to bude mít za následek odliv klientů a další omezování 

služeb až k postupnému uzavření pošty v Přibyslavi. 

 Sice nejsem pořádný ekonom, přesné defi nice si již od maturity nepamatuji a praxi 

nevykonávám, ale troufám si říci, že jsem právě popsal princip postupného úpadku 

běžné obchodní společnosti či továrny. Omezení je nejjednodušší možností a ni-

kdy nikomu nic nepřineslo, vždy to bylo pouze jakési prodloužení agonie spějící 

k nezvratnému konci.

- A také nechci, aby byli zaměstnanci zdejší pošty za nějaký čas, přesněji až se usku-

teční předchozí bod, možná bez zaměstnání.

Co více dodat? Ano, založil jsem petici, ale ona samotná, nebo přesněji obsah jejího 

sdělení, není podnikem nějakého Březiny, ale každého občana našeho města, který 

s uvedeným prohlášením souhlasí, a který se pod něj podepíše. Můj podíl byl a je 

pouze zformulování nesouhlasu, který každý signatář petice sdílí. 

Proč sem píši tyto důvody?
Protože, bohužel, ne všichni úmysl správně pochopili. Vím, že jsou lidé, kterých se mé 

jednání dotklo a berou zmiňovanou petici jako útok na sebe a svoji  rodinu. Těm se 

omlouvám, nebylo to mířeno proti jednotlivcům, ale proti zmiňovanému rozhodnutí. 

Důvody, které mě k tomu vedly, jsem snad popsal dosti podrobně. 

Závěrem děkuji všem, kteří, jak stále věřím, podpořili dobrou věc svým podpisem.

Bc. Karel Březina  

Dobrovolnické centrum v regionu 
Havlíčkův Brod a Chotěboř, FOKUS Vysočina

Věk nehraje v dobrovolnictví žádnou roli

„Nepřemýšlím o tom, dělám vše jako dřív…“, slyšíte říkat našeho dobrovolníka, 
pana Rasochu.

Pan Ladislav Rasocha patří mezi naše nejstarší dobrovolníky. Sám je téměř 
10 let klientem Domova pro seniory U Panských v Havlíčkově Brodě, což si moc 
pochvaluje. S úsměvem poznamenává, že je nikdo netluče, zacházejí s nimi sluš-
ně a z domova by už nešel. Těší se na dnešní oběd, sladké buchty, a zdá se velmi 
spokojený. 

Ze společného vyprávění je jasné, že pan Rasocha po celý život tvrdě praco-
val, proto snad stále ta dobrá fyzička! Rodák z Kojetína popisuje roky strávené 
prací na dřevařských závodech či na Traktorce. Z manželství se těší čtyřmi dětmi, 
dvěma holkami a dvěma kluky, kteří podle slov pana Rasochy chodí často na ná-
vštěvu. Na otázku, co na jeho dobrovolnické aktivity říká jeho rodina, jen pokrčí 
rameny: „Nemluvíme o tom, jsou na to zvyklí“. 

Pan Rasocha prozrazuje, jaké dobrovolnické činnosti se věnuje. „Dělám, co je 
potřeba. Na zahrádce jsou jablůňky a tři stromy švestek. Až sleze sníh, ostříhám 
stromky, obílím, oštěpu. Když je čas, sklízím plody, rovnám do bedýnek. Ženský 
z toho pak pečou štrúdl nebo vyrábějí povidla. Mně uteče čas a ostatní z toho 
mají užitek“, dodává dobrovolník. Zahrádka není ovšem to jediné, o co pan Ra-
socha pečuje. „Třídím knížky, pracuji na seznamu. Už jich máme v naší knihovně 
více než tisíc! Roznáším je ostatním, kteří si už sami nedojdou“. Sám dodává, 
že nejraději čte detektivky a westernovky. Kromě toho s oblibou sleduje válečné 
dokumenty v televizi.

Pan Rasocha byl rovněž v r. 2013 jmenován na cenu Křesadlo, ocenění udě-
lované vybraným dobrovolníkům. Certifi kát dodnes visí zarámovaný nad postelí, 
a i když nad tím pan Rasocha mávne rukou, vidím, že ho to přeci jenom těší.

Loučíme se povídáním o zážitcích, které za ty roky pan Rasocha v  domově 
zažil. Nejenže je vždy „k ruce personálu“ a pomáhá, kde je zapotřebí. Smějeme se 
také příhodě se žehličkou, špunty do uší, eskapádě v koupelně či neshodě s jiným 
z klientů. Na podrobnosti se ovšem budete muset zeptat přímo aktéra!

„Co mi zbývá“, dostává se mi odpovědi při odchodu na otázku, zda bude 
v pomáhání i nadále pokračovat. Děkujeme Vám, pane Rasocho, přejeme Vám 
pevné zdraví a mnoho dalších dobrovolnických let!

Z Dobrovolnického centra,
Bc. Michaela Miřátská, DiS., koordinátorka dobrovolníků

www.fokusvysocina.cz

Cena Křesadlo udělená p. Rasochovi v roce 2013 
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Příjmení a jméno   povolání                          úmrtí – den/měsíc/rok místo/ fronta 

Anichober Václav dělník   7. 9. 1916  Přibyslav, na následky zranění z ruské fronty 
Bukovský Ludvík  pekař  1917  srbská fronta
Culka Jan řezník  1915  Valjevo, srbská fronta
Culka Alois  obchodník  29. 9. 1916  italská fronta
Culka Jan  učitel  1917 Nymburk
Časar Jan obuvník   8. 5. 1917                             italská fronta
Časar Antonín  řezník  30. 5. 1916                               ruská fronta
Čepl Antonín  rolník  1916  ruská fronta
Čepl Jan dělník  1918  italská fronta
Čermák Jindřich  truhlář  6. 2. 1918  ruská fronta
Dočekal Josef  pekař  1914  ruská fronta
Filip Antonín  rolník  1914  ruská fronta
Filip Antonín  řezník  1914  ruská fronta
Filip Jan  bednář  1918 italská fronta
Glozl Josef  dělník  1914  ruská fronta
Hibelbauer Jan dělník  1917   gub. Smolenská,ruská fronta
Hönig Čeněk  truhlář   ? ?
Chládek Karel  cukrář  1916 ruská fronta
Klusáček Josef tkadlec  1917  italská fronta
Koudela Václav  klempíř  1915  ruská fronta
Krank Karel  bankovní úředník  1916                 v zajetí, ruská fronta
Kučera Josef  mlynář  1918  Přibyslav, na následky zranění ze srbské fronty 
Mokrý František dělník  1914  ruská fronta
Neumeistr Antonín  obuvník  1917  ruská fronta
Neubauer Jan  rolník  1922              legionář, ruská fronta
Págo František  dělník  21. 8. 1914 ruská fronta
Niklfeld Alois  obuvník  1916  ruská fronta
Pohořelý Leopold  zámečník  1918   v zajetí, ruská fronta
Pospíchal Gustav  tkadlec  1916   ruská fronta
Řezníček Bedřich  obchodník  15. 5. 1915  v zajetí, ruská fronta
Sova František  obchodník  1917  ruská fronta
Smejkal Josef pekař  1916  ruská fronta
Smejkal Hynek  železniční zřízenec 1. 3. 1915                               ruská fronta
Smejkal Jan  kožešník  1916   rumunská fronta
Smejkal Jindřich  tkadlec  1914   rumunská fronta
Špinar Karel  obuvník   30. 5. 1915                                ruská fronta
Vlček František  dělník  1917                                ruská fronta
Zajda Jan  bankovní úředník  15. 6. 1918   italská fronta
Zrůst Vilém  úředník  1918  Nymburk 

Později byla do seznamu dopsána další jména. Ovšem u nich není známo, kde, kdy, jak  tyto osoby zemřely. Zbyla právě jen ta jména: Stránský 
Jan, Filip František, Glozlová Karla, Sedláková Josefa, Petrová Marie. 

Budeme rádi za každý materiál, který nám budete ochotni zapůjčit. Materiály budeme sbírat do konce měsíce března, aby byl čas vše 
zpracovat. Všem, kteří se rozhodnou nám nezištně své materiály zapůjčit, předem děkujeme.

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

… „Tak nám zabili Ferdinanda,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl defi nitivně 
prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodo-
kmeny.  Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem. „Kerýho Ferdinanda, paní 
Müllerová?“ otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena: „Já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou u drogisty 
Průši a vypil mu tam jednou omylem láhev nějakého mazání na vlasy, a potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá ty psí 
hovínka. Vobou není žádná škoda.“ 

„Ale, milostpane, pana arcivévodu Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho, nábožnýho.“ 
„Ježíšmarjá,» vykřikl Švejk: „To je dobrý. A kde se mu to, panu arcivévodovi, stalo?“ 
„Práskli ho v Sarajevu, milostpane, z revolveru, vědí. Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu.“ …
……………………
… „Vy myslíte, že to císař pán takhle nechá bejt? To ho málo znáte. Vojna s Turky musí být. Zabili jste mně strejčka, tak tady 

máte přes držku. Válka jest jistá. Srbsko a Rusko nám pomůže v té válce. Bude se to řezat.“
(úryvek z knihy K. Haška: Osudy dobrého vojáka Švejka)

Žili mezi námi…

Kdo by neznal vojáka Švejka a jeho osudy. Opravdu 

jen malá hrstka lidí. Ovšem válka, pro jejíž zahájení byl 

sarajevský atentát jen záminkou a která neměla svým roz-

sahem do té doby v dějinách naší planety obdoby, nebyla 

vůbec úsměvná. Bojovalo se nejen v Evropě, ale i v Asii a 

Africe. Válka probíhala na souši i ve všech světových oce-

ánech. Během let 1914 – 1918 bylo mobilizováno více 

jak 60 milionů vojáků. Do bojů zasáhla i vojska Austrálie, 

USA, států Jižní Ameriky. Během této války byl použit 

poprvé tank, s jehož návrhem přišel již dávno před tím 

Leonardo Da Vinci. Začala se užívat bojová letadla nebo 

chemické zbraně. Utrpení pronásledovalo jak vojáky na 

frontách, tak i obyvatele v zázemí po celém světě.  Válka 

a její následky se nevyhnuly ani našemu městu. Kdo však 

si dnes vzpomene na ty, kteří v  ní padli, popřípadě na 

následky válečných zranění zemřeli? Vzpomene si někdo 

z nás, že pradědeček, prastrýček anebo možná dědeček 

v  té velké válce také bojoval? Při tom doma ve starém 

albu uchováváme zažloutlé fotografi e „svých“ vojáků a 

mnohdy ani sami neznáme jejich osud.

V letošním roce to bude v létě právě 100 let, kdy první 

světová válka vypukla. Možná, že teď je ten správný čas 

si naše předky - vojáky, kteří bojovali na mnoha fron-

tách ve světě připomenout. Proto se obracíme na vás. 

Chtěli bychom k  tomuto výročí uspořádat výstavu pod 

názvem „Žili v  našem městě, žili mezi námi.“  Ukázat 

širší veřejnosti dobové materiály, které ukrývají i naše 

domácí archivy. Bylo by hezké, kdyby každé jméno, které 

je uvedeno ve zveřejněném seznamu dostalo i svoji tvář, 

příběh, svůj osud. Možná, že mezi námi žijí i potomci ně-

kterých padlých. A je úplně jedno, jestli bojovali na straně 

rozpadajícího se mocnářství nebo v  řadách vznikajících 

československých legií. Možná váš předek nepadl, ale 

dožil se ve zdraví úctyhodného věku. Možná, že si někdo 

z  vás ještě pamatuje jeho legionářskou uniformu, kte-

rou opatroval ve své skříni. Možná, že si vzpomínáte na 

jeho vyprávění: „… jo, to tenkrát na Piávě“… Možná, že 

v zažloutlé krabici uchováváte pohlednici, kterou poslal 

babičce k svátku z té hrozné války. To vše je velmi cenné 

a je škoda neuchovat tyto útržkovité vzpomínky, na dobu 

pro nás tak vzdálenou, alespoň v písemné podobě pro 

další generace.

 Seznam (uveřejněný níže) padlých a zemřelých obča-

nů Přibyslavi v 1. světové válce (1914–1918), vyhotovila 

Městská rada v Přibyslavi dne 2. 8. 1928 pro Jednotu 

Československé obce legionářské u příležitosti odhalení 

památníku v Přibyslavi na náměstí, které se konalo dne 

14. října 1928. V současnosti sochu R. Kabeše naleznete 

v parčíku nedaleko kostela naproti Starému špitálu. Bo-

hužel však bez desky, na které byla uvedena jména všech 

obětí. Údajně ji prý odstranili Němci v období 2. světové 

války spolu s postavami legionářů vytesaných na pod-

stavci památníku. Bylo by dobré tento seznam doplnit i 

o padlé z místních městských částí. Neměl by to být snad 

tak velký problém, protože pomalu v každé obci stojí pa-

mátník obětem 1. světové války.



PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ JUNIOR 1. DISCIPLÍNA – BRUSLENÍ – 8. 2. 2014
I přesto, že byla disciplína vyhlášena teprve ve středu 5. 2., dorazilo na letošní první disciplínu 24 
závodníků. Závodilo se na 80 m dlouhém oválu, závodníci absolvovali 2 kola (nejmladší děti 1 kolo).

Výsledky:

KATEGORIE: NEJMLADŠÍ DĚTI
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Teml Michal 2009 0:28,54 min

2. Teml David 2009 0:37,70 min

3. Loužecká Amálie 2008 0:50,10 min

4. Havlíčková Denisa 2009 0:52,83 min

KATEGORIE: DÍVKY - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Loužecká Terezie 2003 0:38,77 min

2. Havlíčková Tereza 2003 0:39,37 min

3. Loužecká Viktorie 2003 0:39,86 min

4. Durčáková Julie 2004 0:46,63 min

5. Šrámková Lucie 2006 1:59,00 min

KATEGORIE: DÍVKY - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Čeloudová Nela 2000 0:28,79 min

2. Čeloudová Pavla 2002 0:31,77 min

3. Körberová Aneta 2001 0:31,97 min

4. Kasalová Apolena 2002 0:32,81 min

5. Fikarová Kateřina 1999 0:33,09 min

6. Stehlíková Natálie 2002 0:39,38 min

7. Havlíčková Marta 2001 0:39,41 min

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Loužecký Filip 2003 0:34,76 min

2. Teml Martin 2007 0:36,76 min

3. Körber Pavel 2005 0:41,46 min

4. Havlíček Marek 2004 0:49,45 min

5. Havlíček Radek 2006 0:53,49 min

6. Flekal Jakub 2006 1:05,94 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Plíšek Tomáš 2000 0:29,73 min

2. Loužecký Richard 2001 0:32,43 min
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
KUŽELKY – VÝSLEDKY

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 
2014 – KUŽELKY
V  neděli 2. února se uskutečnila v  Restauraci 

U Pily ve Velké Losenici první disciplína letošního 

dvanáctiboje – kuželky. Této disciplíny se 

zúčastnilo, stejně jako v  loňském roce, celkem 

34 soutěžících, kteří strávili v Losenici příjemné 

nedělní dopoledne. Nejlepšího výkonu – 

99 bodů – dosáhl tentokrát Láďa Dolák.

Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám 

stále odkládáme uspořádání běhu na lyžích. 

V  případě, že se běžky neuskuteční, proběhne, 

jako již několikrát, náhradní disciplína – 

míčový víceboj – hody na koš, střelba do terče 

umístěného ve fotbalové brance (ženy hody na 

terč), střelba na fl orbalovou branku – termín 

bude pravděpodobně začátkem dubna. 

Ing. Josef Moštěk

MUŽI
příjmení jméno součet hodů body pořadí
Dolák Vladimír 99 100,00 1

Zach Vladimír 96 96,97 2

Vábek Jaroslav 95 95,96 3

Večeřa Jiří 87 87,88 4

Vykoukal Ladislav 81 81,82 5

Plachta Marek 77 77,78 6

Meloun Jakub 76 76,77 7

Moštěk Josef 75 75,76 8

Henzl Pavel 74 74,75 9

Šrámek Roman 71 71,72 10

Šubrt Petr 70 70,71 11

Němec Jan 68 68,69 12

Holcman František 65 65,66 13

Loužecký  Petr 65 65,66 14

Kasal Jakub 62 62,63 15

Moštěk Petr 58 58,59 16

Haněl Tomáš 56 56,57 17

Kasal Roman 56 56,57 18

Matějka Zdeněk 49 49,49 19

Melichar Zbyněk 44 44,44 20

Vrba Ivan 33 33,33 21

ŽENY
příjmení jméno součet hodů body pořadí
Melicharová Věra 92 100,00 1

Nečasová Hana 88 95,65 2

Lazárková Veronika 82 89,13 3

Stehlíková Růžena 70 76,09 4

Hánělová Žaneta 64 69,57 5

Šubrtová Lucie 61 66,30 6

Kvardová Markéta 60 65,22 7

Sedláková Lenka 56 60,87 8

Mošťková Miroslava 52 56,52 9

Němcová Pavla 47 51,09 10

Mošťková Radka 42 45,65 11

Moravcová Gabriela 39 42,39 12

Matýsková Irena 30 32,61 13

DVOJICE
příjmení body pořadí
Meloun, 
Nečasová

172,42 1

Šubrtovi 137,01 2

Večeřa, 
Moravcová

130,27 3

Hanělovi 126,14 4

Děkujeme za účast a výbornou atmosféru, kterou 
dětem vytvořili rodiče. Těšíme se na vás při další 
disciplíně, kterou bude MÍČOVÝ VÍCEBOJ ve 
sportovní hale v  Přibyslavi dne 9. března 2014, 
prezentace v 9.45 hod., start v 10.00 hod.
Disciplína lyžování bude zařazena v případě dob-
rých sněhových podmínek.

Petr a Kristýna Loužeckých
e-mail: dvanactiboj.junior.pribyslav@seznam.cz

facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior
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Sokol Přibyslav 
– oddíl stolního tenisu 
informuje
Oddíl stolního tenisu dětí Sokol Přibyslav funguje 

již třetí sezonu. První dva roky byla příprava našich 

dětí směřována především k rozvoji jemné motoriky 

a k rozvoji pohybových dovedností, v letošním roce 

jsme začali klást důraz na aktivní hraní za stoly. Od-

díl dnes navštěvuje 13 dětí ve věku od pěti do devíti 

let a na tréninku dětí se podílí Vladislav Stehno, 

Martin Kamarád a Eva Veselíková. 

V  letošní sezoně začali žáci, kteří oddíl navště-

vují, trénovat dvakrát týdně a pravidelně se účastní 

krajských bodovacích turnajů. Záštitu a sponzoring 

převzala nad oddílem společnost Pribina – TPK, 

které tímto děkujeme. Díky Pribině jsme mohli na-

koupit pro všechny děti dresy a ohrádky do herny, 

které využijeme zároveň při pořádání turnajů v Při-

byslavi. Také připravujeme projekt v  rámci Fondu 

Vysočiny, kterým bychom rádi vyřešili kompletní 

obměnu již zastaralého vybavení herny stolního 

tenisu. Stávající vybavení bychom pak rádi využili 

právě při přípravě dětských turnajů v Přibyslavi. 

Trochu nad plán jsou úspěchy, které nás potkaly 

na bodovacích turnajích v letošní sezoně,  a se kte-

rými jsme nepočítali – už kvůli tomu, že naše děti se 

potkávají na krajských turnajích především s dětmi 

o dva až tři roky staršími, které mají celkové vnímá-

ní a motorické schopnosti již plně vyvinuty. Na po-

sledním z krajských bodovacích turnajů získal Dan 

Wasserbauer první místo v soutěži útěchy a vylepšil 

tak třetí místo z podzimu, David Hájek pak skončil 

v  soutěži útěchy čtvrtý a Prokop Kamarád zazna-

menal stejné umístění v podzimním turnaji. Důleži-

té v této chvíli nejsou tyto individuální úspěchy, ale 

to, že celý kolektiv drží pohromadě a má všechny 

předpoklady bojovat o čelo krajských bodovacích 

turnajů v následujících třech letech. 

Martin Kamarád
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UPOZORNĚNÍ

Příspěvky, které budou redakci 
doručeny jako anonymní, ne-
lze podle schválených pravidel  
uveřejňovat.

redakce PO
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Uzávěrka příštího čísla
20. 3. do 12.00 hod.
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PŘIJMEME 
POKLADNÍ na dohodu 
o provedení práce
 
bližší informace: 
knihovna@pribyslav.cz
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březen 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. března 2014 Burza knih – nákup až se 100% slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. března 2014 Sbírej víčka pro Kubíčka město-viz plakát ČČK, KVC Harmonie, další
- od 1. března 2014 Pozor změna otvírací doby kostymérny Kulturní dům KZM Přibyslav
- od 1. března 2014 Předprodej na Slavnostní ples ZUŠ Kurfürstův dům ZUŠ, KZM Přibyslav
- od 1. března 2014 Březen – měsíc čtenářů (bližší na plakátech) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. března 2014 Přibyslav a husitství/fotografi cká soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
-  1. března 2014 v 16.00 h. Jarní koncert Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav 
-   5. března 2014 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZMP
-   6. března 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
-   8. března 2014 ve 13.30 h. Dětský karneval Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
-   9. března 2014 v 9.45 h. Dvanáctiboj Junior – míčový víceboj Sportovní hala SZM Přibyslav
- 10. – 16. března 2014 Jarní prázdniny Základní škola ZŠ Přibyslav
- 10. března 2014 od 9.00 h. Burza – sběr zboží Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
- 12. března 2014 od 14.00 h. Vybírání daňových přiznání Městský úřad FÚ, Mě Ú Přibyslav
- 12. března 2014 od 9.00 h. Den otevřených dveří Nová budova ZŠ ZŠ, Mě Ú Přibyslav
- 12. března 2014 ve 14.00 h. Nenechte mozek zlenivět Radnice Přibyslav Mě Ú, KS Pohoda
- 13. března 2014 od 15.00 h. Burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
- 13. března 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
- 14. března 2014 od 9.00 h. Burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
- 15. března 2014 od 17.00 h. Koncert P.M. band + Vodička band KD Brzkov Obec Brzkov
- 15. března 2014 ve 20.00 h. Slavnostní ples ZUŠ Sokolovna ZUŠ, KZMP, Město Přibyslav
- 17. března 2014 Předprodej divadlo – Babička v trenkách Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- 17. března 2014 od 9.00 h. Burza – výdej neprodaného zboží Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
- 20. března 2014 ve 14.00 h. Výroční členská schůze sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
- 20. března 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
- 22. března 2014 ve 13.30 h. Pexesový turnaj v Utíně KD Utín OV Utín
- 22. března 2014 ve14.00;v 15.30 h. Jak drak k druhé…/loutkové divadlo Kulturní dům Přib.pimprlata, KZMP
- 22. března 2014 v 16.30 h. Velká hasičská pohádka/divadlo KD Utín OV Utín
- 22. března 2014  v 19.30 h. FK–Attila Marcel/fi lm; FullStop/koncert                  Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
- 24. března 2014 ve 14.00 h. Babka Ťapka aneb…/beseda sál DPS PS, KS Pohoda, KZM Přibyslav
- 24. března 2014 od 14.00 h. Vybírání daňových přiznání městský úřad Ú, Mě Ú Přibyslav
- 23. března 2014 v 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny starších žáků Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav
- 27. března 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
- 28. března 2014 ve 13.15 h. Výlet na Staré Ransko  za rozkvetlými bledulemi ZŠ Přibyslav
- 28. března 2014 od 15.00 h. Pravidelný monitoring- TK, BMI,cukru v krvi DPS Přibyslav ČČK, DPS Přibyslav
- 30. března 2014 9.00 h Dvanáctiboj-silový trojboj Sokolovna SZM Přibyslav
- 31. března 2014 od 14.00 h. Vybírání daňových přiznání městský úřad FÚ, Mě Ú Přibyslav
-   3. dubna 2014 ve 15.00 h. Ukázka jarního řezu ovocných stromů školní zahrada MO ČSZ, ZŠ Přibyslav

PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC DUBEN:
• Přibyslavský pantoflíček  • další disciplína dvanáctiboje  • pravidelný Filmový klub

• divadelní představení  DS FURIANT – Babička v trenkách

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

á knihovna


