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Události v našem městě
Základní škola Přibyslav
Den otevřených dveří Základní školy Přibyslav, 
který se uskutečnil ve středu dne 12. března 
2014, byl hojně navštíven. Odhad je cca 
300  zájemců. Cílem bylo ukázat dokončené 
části, tj. 1. a 2. etapu. Věřím, že vedení základní 
školy těm, kteří se, např. z důvodu pracovního 
vytížení, nemohli zúčastnit, další prohlídky 
umožní.

Třetí etapa, kterou je výstavba nové budovy B (v místě po zbouraném KORDU), je 
nyní již v plné výstavbě. Stavíme zatím v zemi, připravuje se základová deska a vše, co 
je se základy spojené. Soutěž na 4. etapu stále probíhá.

Schůze
V  měsíci únoru se uskutečnilo jednání pracovní 
skupiny pro regeneraci městské památkové zóny 
(MPZ). Bylo rozhodnuto o letošních opravách 
rejstříkových památek v MPZ. Z  programu 
regenerace MPZ obdrželo město 200.000 Kč. 
S  příspěvkem města je celková použitelná výše 
peněz pro regeneraci MPZ 400.000 Kč. Bylo dále 
rozhodnuto o zadání několika restauračních záměrů. 

Vlastní restaurování se uskuteční v následujících letech. Tato pracovní skupina se schází 
2x v kalendářním roce.

Poradní sbor TKR Přibyslav (Televizní kabelové rozvody města Přibyslav) jednal 
o  hospodaření, stávajícím stavu sítě TKR a dalším rozvoji TKR. Proběhnou další 
přípravné práce k  připojení Dvorku a  Uher. Vlastní připojení se ale v  letošním roce 
z  fi nančních důvodů neuskuteční. Pozitivně byla vyhodnocena slevová akce, nákup 
nových zařízení, podepsání podlicenční smlouvy s ITSELF a příspěvek ostatním obcím, 
které využívají služeb TKR. Na jiném místě PO je uveřejněný návod, jak postupovat při 
problémech s internetem na naší síti. Tento poradní sbor se schází 1x za rok.

V měsíci březnu proběhly výroční schůze Mysliveckého sdružení Přibyslav a Svazu 
chovatelů drobného zvířectva Přibyslav. Oběma organizacím děkuji za celoroční práci 
a spolupráci s městem Přibyslav.

Pracovnice města
Novou pracovnicí města je paní Jitka Škaredová, 

zařazena v  odboru hospodářsko-správním, 
kterou vítám a přeji, ať se jí v  práci pro město 
daří. Nahradila Bc. Kateřinu Niklfeldovou, kterou 
čekají mateřské povinnosti. Paní Kateřině, za 

kvalitně vykonávanou práci po celou dobu jejího 
působení, děkuji a do dalšího života přeji vše dobré. 

Další novou zaměstnankyní města je paní Alena Halíková, 
která nastupuje jako pečovatelka. I ji vítám a přeji, ať se jí v práci pro město a pro klienty 
pečovatelské služby daří. Nahrazuje paní Ivu Niklfeldovou, které za dlouholetou práci 
pro město Přibyslav děkuji a do dalšího života přeji vše dobré.

Cena města, koncert a pianino
Výbor pro Cenu města Přibyslav (CMP) projednal 
dne 12. 3. 2014 dva návrhy na udělení CMP za 
rok 2013. Za oblast kultury je navržena paní Eva 
Bechyňová a za oblast sportu pan Zdeněk Šejstal. 
Výbor pro CMP navrhuje Zastupitelstvu města 
Přibyslav, aby rozhodnutím v  souladu s §  84 odst. 
2, písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) udělilo CMP za  rok  2013 oběma 

nominovaným kandidátům. Zastupitelstvo bude rozhodovat 23. dubna 2014. Starosta 
města, který je odpovědný za stanovení termínu a okolnostech předání CMP oznamuje 
tímto veřejně, že CPM bude udělena na slavnostním koncertu, který uspořádá Základní 
umělecká škola J. V. Stamice, pobočka Přibyslav dne 10.  května  2014 v  Kulturním 
domě v Přibyslavi. Při té příležitosti zazní i nové koncertní pianino. Na jeho zakoupení 

přispěla celá řada dárců, kterým je potřeba poděkovat. Účas t na koncertu 
přislíbili i známí umělci.

Přeji krásný jarní měsíc duben a spokojené prožití 
Velikonoc.

Mgr. Jan Štefáček
starosta

Velmi dlouho jsem uvažoval, o čem má být první jarní článek v roce 2014. Rozběhla se 

stavba třetí etapy školy, objíždím jednotlivé místní části, abychom se dohodli na dalších 

krůčcích ke zlepšení jejich stavu, zahájila se výstavba infrastruktury v Hesovské ulici, 

dokončují se výběrová řízení na cesty v Dolní Jablonné a tím jsem výčet jarního „kalupu“ 

zdaleka nevyčerpal. Nad prázdnou stránkou v počítači a změtí témat v hlavě jsem se 

rozhodoval, o čem psát, až mi pomohla náhoda. 

Došla mi zpráva o výkonu Alexe Honnolda, který zdolal bez jištění rekordní, 

šestisetmetrový výstup na Half Dom. Každý, kdo někdy trochu lezl po skalách či 

horách a bez lana se neobešel, ví, že jeho výkon není závislý pouze na jeho fyzických 

schopnostech, ale především na tom, co se mu odehrává v  hlavě. Vždyť jen z  fi lmu 

Sám ve stěně, který tento pokus dokumentuje, se člověku točí hlava.

Pod touto zprávou, jež mi došla, vypukla rozsáhlá diskuze, kde část diskutérů jeho 

výkon obdivovala, ale druhá část ho hodnotila jako zbytečný hazard se životem a věc, 

která postrádá jakýkoliv smysl. Pro mne odpověď na tyto názory dala závěrečná pasáž 

fi lmu. Alex se přibližně po pěti stech padesáti metrech dostane na tzv. polici, která je 

široká jen jednu stopu, a má obrovskou krizi - a je to on sám, kdo si musí odpovědět, 

zda má smysl to, co dělá, a proč. Odpověď se nedozvíte, ale Alex výstup dokončí.

Často činy zdánlivě zhola zbytečné a neužitečné posunuly lidstvo o krok dopředu, 

stalo se tak za předpokladu, že za jejich uskutečněním stála upřímná snaha dopředu 

jít a obětovat pro to vše. Odvaha měnit věci je nejcennějším lidským artiklem, a když 

za touto odvahou stojí i hodiny práce, zjeví se někde výsledek, který posune dopředu 

celou společnost.

Když Alex stojí na polici, komentuje celou situaci slovy: „Víte, moje malé vězení“. 

A podobná slova jsem slyšel včera, když mě navštívila jedna paní z Filipovy ulice, tato 

ulice je díky opakované stavební činnosti v neutěšeném stavu. 

I když ji moje slova mohla uspokojit jen částečně, řekla mi na závěr, že sbírala odvahu 

přijít, neboť nebyla na úřadě několik let. Přišla v dobrém, nezatrpklá, přesto, že by na 

to měla právo. Probrali jsme spolu to, jak se bude stav ulice řešit, tedy do rekonstrukce 

alespoň prozatímní opravou povrchů a vjezdů. Udělala krok ze svého „vězení“ a jsem 

jí za to vděčný.

Každé jaro je pro mne impulzem začínat a otvírat nové věci a věřím tomu, že 

s  probouzející se přírodou a delším slunečním svitem je tomu tak u většiny z  nás.  

A  věřte, že každý z  nás má svá malá vězení, každý můžeme udělat krok vpřed, či 

vzhůru; jsme lidé, máme své obavy, a naší nejcennější devizou je, že dokážeme hranice 

těchto obav překonat. Mnohdy neriskujeme ani desetinu toho, co Alex. Když dokážeme 

překonat sami sebe, zároveň sebe odměníme a staneme se majákem pro své okolí. 

A jako dárek na závěr a námět na přemýšlení Vám posílám odkaz na výše uvedený fi lm: 

http://vimeo.com/88588219. Bojte se za Alexe!

Martin Kamarád
místostarosta města

O odvaze 
měnit věci

Uzávěrka příštího čísla
22. 4. do 12.00 hod.
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Z Městského úřadu Přibyslav
Odbor hospodářsko-správní 
Dotace z  rozpočtu města Přibyslav – Rada města Při-

byslav dne 29. 1. 2014 a Zastupitelstvo 
města Přibyslav dne 19. 2. 2014 

schválily poskytnutí dotací z roz-
počtu města Přibyslav na rok 
2014 v  souladu se Zásadami 
pro poskytování dotací 
z  rozpočtu města Přibyslav 

na podporu společenských 
aktivit a rozvoje města Přibyslav. 

Bylo rozděleno celkem 700.000 Kč, 
z  této částky Rada města Přibyslav roz-

dělila 510 000 Kč (dotace do výše 50 000 Kč) a Zastu-
pitelstvo města Přibyslav rozdělilo 190  000 Kč (dotace 
nad 50 000 Kč). Dotace jsou určeny na pokrytí nákladů 
žadatelů souvisejících s  jednorázovou akcí pořádanou 
žadatelem na území města Přibyslav nebo na pravidel-
nou činnost žadatele. Příjemce provádí do 31. 1. násle-
dujícího roku závěrečné vyúčtování dotace dle Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor životního prostředí
Upozornění na volné pobíhání psů a úklid psích výkalů. 

V posledních měsících ve městě Přibyslav 
vzrůstá počet volně pobíhajících 

psů. Každý majitel je povinen 
zabezpečit svého psa tak, aby 
nemohl utéct a obtěžovat, 
případně ohrožovat ostatní 
obyvatele. Pokud dojde k tomu, 

že bude volně pobíhající pes na 
žádost obyvatel nebo z  důvodu 

ohrožování obyvatel odchycen, 
budou náklady na jeho odchycení a následné 

umístění tohoto psa do útulku nebo uzavřeného kotce 
vymáhány po jeho majiteli. Částka na odchycení a umístění 
psa se pohybuje kolem 5.000 Kč. Dále upozorňujeme 
obyvatele na stále větší výskyt neuklizených psích výkalů. Ve 
městě Přibyslav byly rozmístěny nové koše, takže by neměl 
být problém po svém psovi uklidit a výkaly v sáčku hodit do 
koše. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří po svých psech 
uklízí a  zároveň apelovat na svědomí ostatních – uklízejte 
výkaly svých psů, nechcete přece, aby naše město zapáchalo 
a na vycházku se chodilo s obavou, do čeho zase šlápneme. 
Svoz komunálního odpadu. Několik obyvatel Přibyslavi 
a  místních částí se obrátilo na odbor životního prostředí 
s  tím, že jim nebyly vyvezeny jejich nádoby na komunální 
odpad. Z tohoto důvodu je nutné sdělit občanům následující: 
Je nutné počítat s tím, že komunální odpady budou vyvezeny 
vždy v den, kdy vyvezeny být mají, hodina vývozu ale není 
stabilní. Je proto nutné počítat s  vývozem od časných 
ranních hodin. Svozová firma může mít nové zaměstnance, 
nebo není možné z  provozních důvodů dodržet hodinu 
vývozu, na kterou jsou občané zvyklí. Ve smlouvě, kterou 
má město Přibyslav se svozovou firmou a v rozpisu jízd není 
hodina vývozu komunálního odpadu stanovena. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí odboru ŽP

Odbor správy a údržby
V březnu jsme započali s jarním úklidem města a cyklostezky. 
Nápomocen nám byl nově pořízený komunální stroj. Naši 
pracovníci jsou se strojem spokojeni a následující týdny 
(když počasí dovolí) budeme pracovat na čištění komunikací        

  a chodníků ve městě Přibyslav i v okolních
obcích. Rada města Přibyslav schválila 

koupi zimního příslušenství k tomuto 
stroji. Aby náš autopark byl na jarní 
úklidovou sezónu plně funkční, 

bylo nutné provést celkovou generálku nosné konstrukce 
a kabiny vozidla Magma, opravárenské práce prováděli naši 
zaměstnanci. Ve  špatném stavu je i nosič nářadí u  tohoto 
vozidla a v současné době řešíme dodání této konstrukce. 

Zároveň chci informovat občany o konání tradiční 
„hromádkové akce“, kterou plánujeme (pokud bude 
příznivé počasí) na víkend 29. března a 30. března. Svoz by 
byl prováděn průběžně od pondělí 31. března 2014. Bližší 
informace o této akci najdete na plakátovacích plochách. 
Předem děkujeme všem, kteří se do akce zapojí.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovení pódia 
v  kulturním domě v  obci Hřiště, zakázku bude realizovat 
stavební firma KB Stavební s. r. o., Nové Město na Moravě. 
S pracemi bylo započato 24. 3. 2014, předání díla je smluvně 
ujednáno do 30. 4. 2014. 

V  měsíci březnu byla provedena kontrola a čištění 
spalinových cest v  domech ve vlastnictví města firmou 
Kominictví Javorský Pelhřimov.

Hospodářská oblast – byly dokončeny stavební práce 
v bytech v domě s pečovatelskou službou č. p. 254 a 240 
a přidělen byt v DPS č. p. 240, dva byty v DPS č. p. 251. 
Drobné opravy proběhly v budově Starého špitálu. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Pečovatelská služba Přibyslav
Po celý březen probíhala činnost 

v pečovatelské službě bez 
vážných problémů. Jediným 

větším problémem byla 
oprava služebního auta, 
která ovšem díky ochotě 
pana automechanika nijak 

nenarušila chod služeb. 
Jako v  předešlých měsících 

probíhaly pravidelné akce, ze-
jména mše svatá a M onitoring Body 

Mass indexu, krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. 
Velký dík patří členkám a členům Klubu seniorů Poho-

da, kteří i přes nemoc paní J. Šillerové nepřerušili činnost 
klubu a po celý březen se pravidelně scházeli.

V pátek a v sobotu 11. a 12. dubna se uskuteční jako 
každý rok sbírka ošacení, bližší informace naleznete na 
samostatném plakátu. 

Jaro je v  plném proudu, teploty mnohdy šplhají až 
skoro k letním hodnotám, proto je třeba dbát především 
u seniorů a dětí na pravidelný pitný režim.

Krásné prožití velikonočních svátků vám ze srdce přejí 
zaměstnanci Pečovatelské služby Přibyslav.  

Bc. Karel Březina
vedoucí PS
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Kontejnery na bioodpady 
(kompostovatelný odpad)
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí v  měsíci (kromě 
dubna, kdy budou přistaveny již 7. dubna) na určené stanoviště a bu-
dou tak v Přibyslavi rozestavěny po dobu tří týdnů v měsíci.

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Pondělí
7.04.

gen. Luži Pondělí
14.04.

Tržiště Pondělí
21.04.

Cihlářská

Úterý
8.04.

Bezručova Úterý
15.04.

Jiráskova Úterý
22.04.

Česká

Středa
9.04.

Hesovská Středa
16.04.

Vyšehrad Středa
23.04.

Nerudova

Čtvrtek
10.04.

Pecháčkova Čtvrtek
17.04.

Příkopy Čtvrtek
24.04.

Niklfeldova

Pátek
11.04.

Žižkova Pátek
18.04.

Na 
Vyhlídce

Pátek
25.04.

U Koupaliště

V  místních částech a zahrádkářských koloniích budou kontejnery 
na bioodpady rozmístěny mimo třítýdenní cyklus v  Přibyslavi takto: 

Utín 4. 4. – 6. 4.
zahrádkářská kolonie U letiště 25. 4. – 27. 4.
Dobrá 28. 4. – 29. 4.
Keřkov 30. 4. – 1. 5.
Zahrádkářská kolonie u ACA 2. 5. – 4.5.
Dvorek 5. 5. – 6. 5.
Uhry 7. 5.  - 8. 5.
Poříčí 9. 5. -11. 5

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady se ob-
raťte na odbor životního prostředí Městského úřadu Přibyslav.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz proběhne ve dnech 28. dubna – 2. května 2014 podle rozpisu a mapky, které jsou zve-
řejněny jako příloha tohoto článku. Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemový 
odpad (odpad, který se nevejde do popelnice) a odpad s nebezpečnými vlastnostmi napří-
klad: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlán-
ky, akumulátory, léky aj. Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebezpečnými 
vlastnostmi předali na určeném stanovišti v  určenou hodinu přímo k  autu. Mobilní svoz 
a sběr bude pro město Přibyslav zajišťovat opět fi rma ODAS pana Miloslava Odvárky ze Žďáru 
nad Sázavou. S pracovníky ODASu bude spolupracovat i zaměstnanec města Přibyslav s na-
kladačem, který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad na stanoviště 
dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby – občany města Přibyslav a jeho místních 
částí, a to zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vznik-
lé při podnikatelské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech předáním oprávněné osobě 
a současně prokazovat jejich zákonnou likvidaci kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu velkoobje-
mových a nebezpečných odpadů. Takto vzniklé hromady ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, 
občanů i pracovníků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty v  pracovní dny do odpoledních 
hodin, aby je mohla využít většina občanů. Stanoviště jsou zpravidla rozmístěna nedaleko 
sebe, aby v případě, že občan již nestihne vybrané stanoviště, mohl odpady předat na jiném 
stanovišti. Tedy žádné ukládání odpadů na chodníky!!! Pokud budou občané ukládat velko-
objemový nebo nebezpečný odpad na veřejné prostranství, vystavují se možnosti uložení po-
kuty. Odbor životního prostředí upozorňuje zejména obyvatele místní části Keřkov, že pokud 
i v letošním roce bude odpad pouze naházen na hromadách na chodníku, nevytříděn a nikdo 
nebude svozové fi rmě k dispozici, bude odpad ponechán na místě a nebude odvezen.

Vzhledem k  tomu, že svoz bude probíhat za plného silničního provozu, žádáme občany 
o zvýšenou opatrnost při pohybu na komunikacích. Dále žádáme řidiče, aby v čase určený 
pro svoz odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde by měla být stanoviště svozu.  

Občané města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bezplatnou služ-
bu sběrného dvora v Ronově nad Sázavou. V případě nejasností nebo dotazů se můžete infor-
movat na telefonech:  569 430 825, 731 153 324. 

Mgr. Ludmila Řezníčková

Číslo Datum a čas  Stanoviště

  Pondělí 28. 4. 2014  
1. 14:00-  14:45  Příkopy
2. 15:00 - 15:45  Pecháčkova
3. 16:00 - 16:45  U Koupaliště
4. 17:00 - 17:45  Ronovská (LDO)

Úterý 29. 4. 2014
5. 14:00-14:45  gen. Luži
6. 15:00-15:45  Vyšehrad
7. 16:00-16:45  Bechyňovo náměstí 

(radnice)
8. 17:00-17:45  Husova (zámek)
  Středa 30. 4. 2014  
9. 14:00-14:45  U Lesa
10. 15:00-15:45  Tržiště
11. 16:00-16:45  Žižkova
12. 17:00-17:45  Česká
  Čtvrtek 1. 5. 2014  
13. 8:00-8:45 Jiráskova
14. 9:00-9:45  Wolkerova
15. 10:00-10:45  Bezručova
16. 11:00-11:45  Nerudova
Vůz Místní část
1,2 12:00-12:45   Poříčí, Utín (u kulturního 

domu)
1,2 13:00-13:15   Poříčí (statek), Hesov
1,2 13:30-14:15   Česká Jablonná, Keřkov 

(u hasičské zbrojnice)
1,2 14:30-15:00   Dolní Jablonná, Dobrá (u 

hasičské zbrojnice)
1 15:15-15:30   Dvorek
2 15:15-15:30   Hřiště
1 15:45-16:30   Uhry
2 15:45-16:15   Ronov nad Sázavou

Pátek 2. 5. 2014
17. 14:00-14:45   Pelikánova
18. 15:00-15:45   Na Vyhlídce
19. 16:00-16:45   Rašínova
20. 17:00-17:45   U Barevny

Časový rozpis svozu velko-
objemového a nebezpečného odpadu                      
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 5. 3. 2014
28/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-

zení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2011869/
VB/1 k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1647/1 a parc. č. 
st. 1095 a 37/2 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., 405 02 Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

29/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje schválit smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 
č.  IV-12-2012152, Přibyslav, město, 5RD, parc.  č.  334/1 – kNN v  loka-
litě „K Hesovu“ Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

30/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo na kompletní dodávku stavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav 
- 3. etapa“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 a sdružením 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).
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

31/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 308 
v domě s pečovatelskou službou Tržiště 251, Přibyslav, uzavřené s panem 
Josefem Matouškem dne 8. 4. 2013, dohodou ke dni 31. 3. 2014.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

32/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje bezúplatné zapůjčení vozidla FORD 
TRANZIT RZ 2J0 0172 JUNÁKU – svazu skautů a skautek, středisku GOLI-
ATH Přibyslav, Husova 210, 582 22 Přibyslav v době od 6. 5. 2014 do 11. 5. 
2014 za účelem návštěvy partnerského města Mook en Middelaar.
Termín: 05/2014
Odpovědnost: Martin Kamarád
                              Ing. Josef Moštěk
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

33/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje bezúplatné zapůjčení 4 ks kontejnerů na 
akci Pyrocar 2014 ve dnech 29. 8. - 31. 8. 2014 a následné bezúplatné 
uložení směsného odpadu z této akce na skládce v Ronově nad Sázavou.
Odpovědnost:  Martin Kamarád
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

34/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 9 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 240 panu Petru Kozubovi, bytem Nová Čtvrť 668, 
696 11 Mutěnice. Výše nájemného bude stanovena na 20 Kč za 1 m2 mě-
síčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou. 
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

35/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 207 v  domě s  pečova-
telskou službou Přibyslav, Tržiště 251 paní Miloslavě Dopitové, bytem 
Bechyňovo náměstí 5, 582 22 Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena 
na 20 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou. 
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

36/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bezbariérového bytu č.  308 
v domě s pečovatelskou službou Přibyslav, Tržiště 251 panu Jiřímu Hejdu-
kovi, bytem Kněžská 19, 582 51 Šlapanov. Výše nájemného bude stano-
vena na 20 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru 
infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou. 
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

37/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 6 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 254 panu Zdeňku Vackovi, bytem Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav.
Výše nájemného bude stanovena na 20 Kč za 1 m2 měsíčně s možností 
navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 4.2014 na dobu neurčitou. 
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

38/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje zakoupení příslušenství ke komunální-
mu stroji Kärcher MIC 34C, a to kloubovou radlici X na  sníh v  částce 
119.790  Kč včetně DPH, sypač s  hydraulickým nakládáním v  částce 
119.790 Kč včetně DPH a přední košťata v částce 9.680 Kč včetně DPH od 
společnosti SAP spol. s. r. o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČ 47543442.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Koupě

39/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu prostor po Školní družině 
Základní školy Přibyslav, Bechyňovo náměstí 35, Přibyslav (2. nadzemní 
podlaží) o výměře 479,51 m2 a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

24/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného za-
sedání dne 12. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

25/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 
ke smlouvě o spolupráci ze dne 1. 6. 2010.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

26/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí se zařazením do územní 
působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův kraj o. p. s., se sídlem 
Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ 27493245, pro ob-
dobí 2014 - 2020.
Příloha: Souhlas přistupující obce.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 17. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Záležitosti 
regionu

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 12. 3. 2014

40/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1657/2 o výměře 8 m2  v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

41/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje zapojení Mateřské školy Přibyslav do gran-
tového programu Kraje Vysočina „Naše školka 2014“.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

42/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje omezení provozu Mateřské školy Přibyslav 
o jarních prázdninách v době od 10. 3. do 14. 3. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 10. – 14. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

43/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s  převodem fi nančních prostředků pří-
spěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav z rezervního fondu 
do investičního fondu a s investičním záměrem pořídit z těchto převede-
ných fi nančních prostředků technologii – digitalizace kina dle standardu 
E – cinema v Kulturním domě Přibyslav.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kulturní 
zařízení

44/2014 RM Rada města Přibyslav, zmocněním jednatele Sportovního zařízení města 
Přibyslav, s. r. o., schvaluje ceník koupaliště v Přibyslavi platný od 1. 4. 2014 
dle přílohy k jednání a ruší k 31. 3. 2014 ceník koupaliště v Přibyslavi, schvá-
lený usnesením Rady města Přibyslav č. 160/2011 ze dne 29. 6. 2011.
Odpovědnost: Zdeněk Matějka
                             Mgr. Jan Štefáček
Termín: od 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Sportovní 
zařízení

45/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 
10.000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Centrum hasičského 
hnutí, Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČO 68247621 na pořízení pamět-
ního kamenného sloupku čestnému občanovi města Přibyslav JUDr. 
Miroslavu Řepiskému.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

46/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 5.000 Kč 
Lukáši Fikarovi, Tyršova 235, 582 22 Přibyslav, na částečné pokrytí nákladů 
spojených s pořádáním 7. ročníku Přibyslavského Motodění.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

47/2014 RM Rada města Přibyslav dává dar 1 prm palivového dřeva a špalek na ští-
pání Tělocvičné jednotě Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, 
IČO 15059901.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                             Josef Hamerník
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

48/2014 RM Rada města Přibyslav dává dar 1 prm palivového dřeva a špalek na štípání 
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – pobočka Přibyslav, Husova 301, 582 22 
Přibyslav, IČO 72545950.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                             Josef Hamerník
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

49/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyplatit fi nanční náhradu ve výši 5.000 Kč 
panu Zdeňku Vackovi, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav za věci po-
škozené vlhkostí v bytě č. 40, Bechyňovo náměstí 40, Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

50/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 32. veřejného zasedání Zastupi-
telstva města Přibyslav dne 12. 3. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Program

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Martin Kamarád, místostarosta

Martin Kamarád, místostarosta
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51/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zhotovitele pódia v kulturním domě ve Hřištích fi rmu KB Stavební s. r. o., Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 29208181 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a zhotovitelem. Cena díla je 202.161 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

52/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 44/2, 45/2, a 45/6 
v k. ú. Ronov nad Sázavou a 421/4 v k. ú. Hřiště mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Doc. MVDr. Karlem Bukovjanem, CSc., 
Ronov nad Sázavou 13, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

53/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje příkazní smlouvu na provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a Ing. Štěpánkou Stráskou, Dřevařská 391, 382 73 Vyšší Brod, IČO 01124650.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

54/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor k podnikání mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a MUDr. 
Eliškou Brusmanovou, bytem Knyk 222, 580 01 Havlíčkův Brod na dobu neurčitou. Výše nájemného bude stanovena na 80 Kč/m²/měsíc s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Pronájem

55/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje zrušení kaucí – peněžních jistot při uzavírání nových nájemních smluv, u stávajících smluv budou kauce zrušeny dodatkem k nájemní 
smlouvě a kauce danému nájemníkovi vyplaceny.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

56/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit byt č. 5, Příkopy 486, 582 22 Přibyslav a uzavřít smlouvu o nájmu bytu s paní Hanou Skokanovou, trvale hlášenou na adrese 
Příkopy 486, 582 22 Přibyslav na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2016. Výše nájemného bude stanovena na 36,58 Kč za 1 m² s možností navýšení ceny nájmu o 
míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Přidělení

57/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1647/4 o výměře 10 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po 
dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

58/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav o hospodaření za rok 2013 a schvaluje rozdělení 
zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 192.375,61 Kč takto:
- do rezervního fondu 173.138,04 Kč (90 %)
- do fondu odměn 19.237,57 Kč (10 %).
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 19. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Příspěvkové 
organizace

59/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Kulturní zařízení města Přibyslav za účetní období roku 2013 bez výhrad.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
                           Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 19. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

60/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav o hospodaření za rok 2013 a schvaluje rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ve výši 610.360,86 Kč takto:
- do rezervního fondu 561.531,99 Kč (92%)
- do fondu odměn 48.828,87 Kč (8%)
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
                           Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 19. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

61/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Mateřská škola Přibyslav za účetní období roku 2013 bez výhrad.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

62/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav o hospodaření za rok 2013 a schvaluje rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ve výši 524.994,09 Kč takto:
- do rezervního fondu 488.244,50 Kč (93 %)
- do fondu odměn 36.749,59 Kč (7 %).
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
                           Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 19. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

63/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Základní škola Přibyslav za účetní období roku 2013 bez výhrad.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

64/2014 RM Rada města Přibyslav projednala žádost Základní školy Přibyslav o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě 7. B a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na dobu do 30. 6. 2016.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Termín: od 19. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní škola

65/2014 RM Rada města Přibyslav vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele fi rmy Sportovní zařízení města Přibyslav s. r. o.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Sportovní 
zařízení

66/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje ceník za ukládání odpadů na skládku odpadů Ronov nad Sázavou a sběrný dvůr Ronov nad Sázavou s účinností od 1.  4.  2014.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                           Přemysl Tonar
Termín: od 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Odpadové 
hospodářství

67/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s přijetím 5 pracovníků na veřejně prospěšné práce na dobu od 1. dubna 2014 do 30. září 2014.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
                           Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 03/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

68/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizování stížností a petic za rok 2013.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 19. 3. 2014
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Internet – jak postupovat při problémech s internetem
Jakoukoliv déletrvající (30 minut a více) nebo opakující se poruchu je nejlepší nahlásit 
na Servis KT Přibyslav (720 511 730, 602 236 677) nebo osobně na MÚ Přibyslav. 
Před zavoláním na Hotline můžete provést několik jednoduchých kroků, které 
v některých případech závadu vyřeší nebo alespoň přispějí k rychlejšímu řešení.

Nejdůležitější:
Vypněte a zapněte modem z elektrické sítě. Modem má vzadu obvykle tři zapojené 
kabely, ten nejslabší černý je od napaječe. Vytáhněte ho z modemu, počkejte 
10 sekund a zapojte ho zpět.

Pokud závada přetrvává, zavolejte na Servis KT Přibyslav (720  511 730, 602  236 
677). Budete nejspíš dotázáni na následující věci, které si můžete předem prověřit.

1. Co svítí na kabelovém modemu? Co má svítit, čtěte níže. 
2. Máte více počítačů? Pokud ano, nefunguje internet na žádném?
3.  Funguje bez problémů TV vysílání? Není signál TV zašuměný nebo rozkostičkovaný?
4.  Není poškozený koaxiální kabel k modemu nebo UTP kabel z modemu do počítače?
5. Jste-li připojeni bezdrátově (přes wifi ), je vaše bezdrátová síť a wifi  adaptér v počítači 

aktivní?
6.  Neměnili jste v počítači síťovou kartu nebo základní desku (s integrovanou síťovou kartou)?

ROK 2011 DATUM NÁLEZU MÍSTO NÁLEZU
6. Průkazka pojišťovny 8/25/2011
9. Mobilní telefon 10/11/2011
10. Průkazka pojišťovny, Odbavovací 

karta
10/21/2011 před Sportovní halou

12. Klíč 11/4/2011 u hřbitova
14. Jízdní kolo 11/14/2011
15. Naušnice 12/21/2011

ROK 2012 DATUM NÁLEZU MÍSTO NÁLEZU
1. Mobil NOKIA 1/2/2012 ulice Jana Otty 24.12.2011
2. Čip 1/13/2012
3. Klíče + klíčenka 1/23/2012
5. Klubová karta ABA
7. Osvědčení o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice
8. Klíč od osobního automobilu 2/29/2012 u pošty
11. Jízdní kolo 4/4/2012
12. Deštník 4/18/2012
14. Přenosná odbavovací karta 4/27/2012
17. Svazek klíčů 5/9/2012
18. Platební karta 5/17/2012
20. Naušnice 6/18/2012
22. Dioptrické brýle 6/25/2012
23. Klíče + klíčenka 6/27/2012 na pouťové zábavě v Dobré
24. Pánské hodinky 7/3/2012
26. Jízdní kolo 7/20/2012
27. Klíče 7/26/2012
28. Dámské jízdní kolo 7/30/2012
31. Klíče + přívěsky 8/13/2012
33. Jeansová bunda dámská 8/28/2012 na podatelně MÚ
34. Svazek klíčů 9/24/2012 před pečovatelskou službou
36. Klíč 9/24/2012
37. Pánské jízdní kolo 10/4/2012 za OD COOP
39. Peněženka 10/19/2012
40. Dětská lahev 10/24/2012 ve Starém špitále
42. Peněženka + průkaz cyklisty 11/5/2012
43. Klíč 11/5/2012
45. Klíč 11/21/2012 Wolkerova ulice
46. Svazek klíčů 11/30/2012
47. Dětská bunda 12/3/2012 v kašně
48. Peněženka 12/3/2012
49. Klíče 12/11/2012 na aut. nádraží
50. Klíče 12/17/2012
51. Klíče 12/27/2012

ROK 2013 DATUM NÁLEZU MÍSTO NÁLEZU
2. Klíče 1/25/2013
3. Klíč 3/4/2013
4. Klíče 3/7/2013
6. Mobilní telefon 3/28/2013
8. Klíč od automobilu 4/25/2013
9. Školní sáček
10. Sluneční brýle 5/9/2013 parkoviště u cyklostezky
12. Dětská mikina 5/9/2013
13. Složenka, zelená karta 5/13/2013
14. Dětské brýle 5/23/2013
16. Klíč + klíčenka 5/28/2013
17. Dětská bunda 5/29/2013
21. Dámské hodinky 7/24/2013 u pojízdné pekárny
22. Hodinky 7/30/2013 u hřbitova
23. Peněženka 8/12/2013
24. Klíče 9/4/2013
25. Bunda necháno na podatelně MÚ
26. Dětské sluneční brýle 9/7/2013
27. Zobcová fl étna 9/11/2013 na autobusovém nádraží
28. Klíče 9/24/2013
29. Klíče 10/7/2013
31. Lahev na kolo 10/10/2013
34. Deštník 10/16/2013
35. Mobilní telefon 11/4/2013 před ZŠ Přibyslav
38. Mobilní telefon 11/18/2013 u sportovní haly
39. Pneuměřič 12/4/2013
41. Klíč + klíčenka 12/11/2013
42. Klíče 12/16/2013

ROK 2014 DATUM NÁLEZU MÍSTO NÁLEZU
1. Klíče necháno na podatelně MěÚ
2. Mobilní telefon 1/29/2014 vyzvednutí nálezu
3. Hodinky 1/30/2014
4. Šedá čepice ODAS 2/10/2014 u České spořitelny
5. Průkazka VZP a karta Dr.Max 2/19/2014 u bankomatu
6. Klíče s čipem a přívěskem 2/20/2014 vyzvednutí nálezu
7. Mobilní telefon Samsung 2/27/2014 chodník u pošty
8. Svazek klíčů s barevnou bužírkou 3/17/2014 vyzvednutí nálezu
9. Klíč se jmenovkou Garáž 3/18/2014 na ulici Příkopy

ZTRÁTY A NÁLEZY – MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘIBYSLAV

Co má svítit na kabelovém modemu?
Na síti používáme více typů zařízení.

Kabelový modem Webstar 
(Cisco) EPC 2100

Význam led diod:
PC – signalizuje komunikaci 
s počítačem nebo routerem. Může 
blikat nebo být zhasnutá.
CABLE – signalizuje připojení 
modemu k síti KT Přibyslav. Může 
svítit nebo být úplně zhasnutá. Nesmí blikat!
DATA SEND a RECEIVE – signalizují komunikaci modemu se sítí. V případě přenosu dat blikají.
POWER – signalizuje zapnutí modemu. Musí svítit.

Význam led diod:
POWER – signalizuje zapnutí 
modemu. Musí svítit.
RECEIVE – bliká, hledá 
downstream, svítí připojeno.
SEND – bliká hledá upstream, 
svítí připojeno.
ONLINE – signalizuje připo-
jení modemu k síti KT 
Přibyslav. Musí svítit.  Nesmí 
blikat!
PC/ACTIVITY – signalizuje 
komunikaci s počítačem nebo 
routerem.. 

Kabelový modem Motorola SB5101E

Kabelový modem Terayon TJ720 
a 721x
Význam led diod:
POWER – signalizuje zapnutí modemu. 
Musí svítit.
CABLE – signalizuje připojení modemu 
k síti KT Přibyslav. Musí svítit. Nesmí bli-
kat nebo být úplně zhasnutá!
PC – signalizuje komunikaci s počítačem 
nebo routerem. Musí blikat.
DATA – signalizuje komunikaci modemu 
se sítí. V případě přenosu dat bliká.
TEST – signalizuje update fi rmware mo-
demu. Může blikat, ale jen chvilku. Pokud 
bliká trvale, má modem špatně přiřazený 
fi rmware a internet může fungovat po-
malu. Kontaktujte servis KT Přibyslav 
(720 511 730, 602 236 677).

Jiří Koudela

Jitka Škaredová
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 Jaro v mateřské 
škole
S  prvními teplejšími paprsky letošní 
mírné zimy se v  nás všech začala 

probouzet také veselejší nálada a nová 
chuť do dalších činností, spojených s po-

bytem dětí v MŠ.
Období masopustu jsme společně oslavili vydařeným kar-

nevalem v sokolovně, po kterém následovalo únorové pásmo 
pohádek, které děti se svými učitelkami zhlédly v místním kul-
turním domě. Dalším vítaným zpestřením našeho kulturního 
vyžití bylo velmi pěkné loutkové představení „O koblížkovi“, 
pro děti z naší MŠ ho připravily maminky z KVC Harmonie. 
Citlivě pojaté zpracování této známé pohádky zakončila spo-
lečná „ochutnávka“ čerstvých a voňavých koblížků, které paní 
herečky vlastnoručně usmažily.

První jarní měsíc zahájily děti z několika oddělení návštěvou 
budovy vlakového nádraží v Přibyslavi. I když většině z nich 
je toto prostředí důvěrně známé, našla se řada zajímavostí, 
které děti (a nejenom je) zaujaly. Poděkování patří panu 
Benešovi, zaměstnanci ČD, a.s., který nám odhalil tajemství 
jedné menší železniční stanice.

Děti a paní učitelky z oddělení Kuřátka a Rybičky měly zase 
možnost nahlédnout do míst jim všem neznámých – a to do 
prostor Obvodního oddělení Policie ČR v Přibyslavi. Příjemný 
a ochotný Pavel Zvolánek nás provedl po místech, kam se 
běžný občan nemá možnost podívat (např. zadržovací cela), 
přiblížil nám chod této stanice a také ukázal všem klukům i 
holkám některé služební zbraně, které mohly pod dohledem 
dospělých kolovat hlavně v klučičích rukách.

Motto „Březen – měsíc knihy“ známý ještě z doby předlis-
topadové, si určitě při své návštěvě přibyslavské knihovny při-
pomněly děti z oddělení Sluníčka. Že je zde stále co objevovat 
se všichni přesvědčili spolu s paní knihovnicí, která je sezná-
mila s novými knihami, hračkami a také s tím, co je v knihovně 
čeká, pokud si půjdou nějakou knihu s rodiči vypůjčit.

Berušky se svými učitelkami nejen po celý měsíc březen, 
ale i v dubnu a v květnu, budou zažívat zajímavou a přínos-
nou akci ve spolupráci s  rodiči, která nese název „Čteme 
doma dětem“. Každý týden bude paní učitelkou vybrána 
jedna pohádka, se kterou budou děti v MŠ aktivně praco-
vat. Celý projekt je prospěšný hlavně pro rozvoj předčte-
nářských dovedností, mluveného projevu, ale i vzájemného 
citového vztahu – d ítě a rodič.

Nově připravenou akcí byl projekt „Školka nanečisto“, 
v jehož rámci mohli 25. 3. 2014 rodiče se svými dětmi, kte-
ré půjdou v letošním roce k zápisu do MŠ, navštívit libovol-
né oddělení. Této možnosti využila řada maminek, tatínků 
i jejich ratolestí, kteří byli zvědaví, v  jakém prostředí bude 
jejich dítě absolvovat předškolní docházku. 

Zápis dětí do mateřské školy v Přibyslavi se uskuteční 
ve středu 9. 4. 2014 od 13.00 do 17.00 hodin v prosto-
rách oddělení Motýlci a Sluníčka (zadní budova v areálu 
MŠ). S sebou si rodiče vezmou řádně vyplněnou přihláš-
ku, rodný list dítěte, potvrzení od pediatra, svůj doklad 
totožnosti a také dobrou náladu a trpělivost.

V průběhu dubna a května nás jako vždy čekají pohádko-
vá divadelní představení, na která se děti vždy těší, obzvlášť 
když se jejich konání přesune do kulturního domu. Změna 
prostředí, větší a atraktivnější kulisy i herci na pódiu vyvolají 
v dětech zážitky a emoce, formující jejich kladný vztah ke 
kulturním hodnotám.

Nedílnou součástí našeho celoročního programu je 
předplavecký kurz předškolních dětí, který byl zahájen 
31. 3. 2014 a bude trvat až do konce měsíce června. Další 
důležitou aktivitou jsou pravidelná cvičení ve sportovní hale 
v Přibyslavi, již nyní plánujeme velikonoční dílny, školní výle-
ty a také besídky ke svátku maminek. 

Za všechny zaměstnance MŠ přeji všem hezké jarní dny, 
dobrou náladu a v osobním i pracovním životě jen samé 
příjemné zážitky.

Mgr. Jitka Nováková
MŠ Přibyslav

a – karneval v mateřské školce; b – muzikoterapie; 
c – na návštěvě policejní služebny; d – na nádraží; e – olympiá-
da;  f – zábava ve školce

a

c

e

b

d

f
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V  sobotu 15. března se konal Slavnostní ples ZUŠ, který byl 

vyvrcholením oslav třicetiletého výročí založení pobočky 

ZUŠ v Přibyslavi. K  tanci hrála kapela Variace v čele s panem 

učitelem Luďkem Novákem. O hudební překvapení se postaral 

akordeonový soubor Pohoda z  Havlíčkova Brodu a Jana 

Blažková (akordeon, zpěv)s Janem Krejčím (housle). Celým 

večerem nás provázela výborná kuchyně manželů Kytličkových.  

Na ples přišlo přes 180 tanečníků. 

Veliké poděkování patří všem, kteří nám pomohli tuto akci 

zrealizovat, dostali jsme spoustu krásných věcných darů do hry 

o ceny. Také jsme moc vděčni pomocníkům, kteří dobrovolně 

a zdarma pomáhali chystat a zajišťovat vše potřebné. Měli jsme 

štěstí na samé příjemné lidi, kteří svou dobrou náladu šířili 

okolo sebe a díky tomu byla na plese tak skvělá atmosféra.

Výtěžek z plesu je celý věnován na nákup nového pianina pro 

KD Přibyslav. Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli 

přímo na nákup nového pianina. Srdečně tímto všechny 
zveme na koncert v sobotu 10. května do Kulturního domu 
Přibyslav, kde bude nové pianino značky Petrof představeno.

Hana Loubková
vedoucí pobočky ZUŠ

  

Slavnostní ples pobočky 
ZUŠ Přibyslav
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VÍTĚZSTVÍ NAD SMRTÍ 
Ježíš byl ukřižován a zemřel v pátek. Západem slunce konči-

la doba sobotního klidu, ale ženy musely ještě obstarat věci 

potřebné na balzamování. Proto se rozhodly jít k hrobu až 

v neděli ráno. Marie Magdaléna přišla ke hrobu první a zjis-

tila, že kámen byl posunut. Co to má znamenat? Což mu ani 

po smrti nedají pokoj?

Marie Magdaléna běží oznámit smutnou zprávu Petrovi 

a  Janovi: „Vzali Pána z  hrobu, a nevíme, kam ho položili“. 

Oba apoštolové rychle vyšli a spíše než šli, tak běželi k hrobu. 

Když se přesvědčili o tom, že Marie říkala pravdu, přemýšleli, 

jak si to vysvětlit. Kdo by mohl porušit Zákon a znesvětit mís-

to posledního odpočinku? Odpověď byla nasnadě. Nepřáte-

lé se zřejmě rozhodli vysmívat se jim až do konce.

Petr s Janem se vrátili domů a u hrobu zůstala jen Magda-

léna. Pocítila, že někdo stojí za ní. Obrátila se, ale dotyčného 

nepoznala. „Proč pláčeš? Koho hledáš“, otázal se neznámý. 

Marie řekla prosebně domnělému zahradníkovi: „Jestliže tys 

jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“ „Marie!“ zazněl hlas tak známý. „Rabbuni“ 

zvolala Marie. Rozběhla se k učedníkům, aby jim zvěstovala tuto neslýchanou událost.

Stalo se něco, bez čeho by křesťanství vůbec nevzniklo.

Poselství čtyř evangelií jsou převážně založena na vzpomínkách Ježíšovy matky Marie, svědectví Petrově, 

na vzpomínkách jednotlivých apoštolů i na jejich kolektivní paměti, a konečně na vyprávění Janově, jenž byl 

očitým svědkem mnoha událostí z Ježíšova veřejného života. Byl jediným apoštolem, který nebyl umučen, 

a tak své vzpomínky na Ježíše mohl zapsat. 

Je tu i další důležitý pramen: svatý Pavel. Narodil se v Tarsu na jihovýchodě Malé Asie kolem roku devět 

po Kristu. Pavlovo setkání s Kristem, které se odehrálo pět nebo šest let po Kristově smrti u Damašku, 

znamenalo v Pavlově životě naprostý obrat. Pavel později napsal korintským křesťanům: „Odevzdal jsem 

vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen 

třetího dne podle Písem …“ Pavel si dal za úkol, dozvědět se o Ježíši vše, co mohl, a pak to v systematické 

podobě předat nežidům žijícím mimo území Palestiny. Učil na veřejnosti, ale rovněž psal listy, které před-

stavují první křesťanské dokumenty.

Pavlovo písemné svědectví je důležité ze dvou důvodů. Za prvé, podává popis Ježíšova vzkříšení, první, 

který se v písemné podobě dochoval. Pavel píše, že Ježíš byl spatřen Petrem a pak ostatními apoštoly. Poté 

„se zjevil více než pěti stům bratrům zároveň – většina z nich je dosud naživu a někteří zemřeli.“ „A posled-

nímu ze všech se zjevil také mně, jako nedochůdčeti.“ Pavlovo svědectví je působivé, protože jím uváděné 

odkazy na Ježíše a jeho charakteristické vlastnosti a chování, jsou v pozoruhodném souladu s Ježíšem, jak 

nám ho líčí evangelisté, ačkoli Pavel nemohl žádné z nich číst. Za druhé, podává přesný popis Ježíšova 

ustanovení eucharistie při poslední večeři, který stojí za odcitování: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal 

chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně 

vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete 

pít, na mou památku.“

V. Solovjov napsal: „Ukřižovaný Syn člověka a Syn Boží pocítil, že je opuštěn lidmi a Bohem, a přece se 

modlil za své nepřátele. Jeho duchovní síla zjevně neznala mezí a žádná část jeho bytosti se tak nemohla 

stát trofejí smrti. Pokud by Kristus nevstal z mrtvých, pokud by měl Kaifáš pravdu, svět by byl královstvím 

zla a smrti. Kdyby Kristus nevstal z mrtvých, kdo by pak mohl vstát?“

Vzkříšení znamená reálnou přítomnost Krista mezi těmi, kteří ho milují. Mnoho idejí přinesli lidem různí 

vůdci, ale Ježíš zůstal s církví jako její bratr a společník, jako její přítel.

Biblické texty a zvláště ty evangelijní jsou určeny k tomu, aby se četly, a to opakovaně. Čím častěji tak činí-

me, tím větší je naše potěšení z nich, tím hlubší je naše porozumění jim. Je v nich pravda. Co nám vyprávějí, 

se opravdu stalo. Postavy jsou skutečné. Ježíš žil ve světě, který se o mnoho nelišil od toho dnešního. Kdyby 

dnes Ježíš opět přišel, můžeme si být jisti, že by našel bezpočet následovníků, ale že by stejně bylo dost 

i těch, kteří by ho pronásledovali a nakonec zabili. Proto je i na začátku dvacátého prvního století jeho život 

a životní odkaz důležitý. Je třeba ho studovat a učit se z něj. 

Přijměte toto pozvání k oslavě velikonočních svátků. Na Zelený čtvrtek 17. dubna začíná mše svatá 
v 18.00 hod. a připomeneme si při ní událost, kdy Ježíš Kristus naposled večeřel se svými učedníky, 
dříve než byl zrazen a zatčen. Velkopáteční obřady 18. dubna začínají v 18.00 hod. Velký pátek je dnem 
přísného postu. Od pátku 20.00 hod. do soboty 16.00 hod. bude v kostele zpřístupněný Boží hrob, 
kde může každý věřící rozjímat o smrti, kterou Ježíš podstoupil za všechny lidi. Velikonoční vigilie na 
Bílou sobotu 19. dubna má svůj slavnostní začátek ve 20.00 hod. u sochy Panny Marie. Mše svaté 
v  neděli 20.  dubna na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou slouženy v  8.00 a v  9.30 hod. a na 
Pondělí velikonoční v 8.00 a v 9.30 hod. 

P. Zdeněk Kubeš
farář

Masopust 
v České Jablonné
V  sobotu 1. března ožila náves v  České Jablonné 

tradičním masopustním průvodem. Sešlo se více než 

dvacet masek, nechyběla tradičně babka, kominíček, 

rusalka, nebo také pohádkové postavičky Maxipes Fík 

s  Ájou, či Křemílek s  Vochomůrkou. A letošní teplé 

předjaří také nečekaně probudilo trojici „komárů“. 

V doprovodu harmoniky obcházeli dům od domu, 

kde od domácích obdrželi nějaký ten koblížek nebo 

domácí pálenku. 

Toto příjemně strávené odpoledne pomalu ukonči-

lo čas plesů a karnevalů, a bylo vystřídáno Popeleční 

středou a následně předvelikonočním půstem. 

Takže se opět sejdeme až na velikonočním vrzání. 

Od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty, se s vrzačkami 

a klepačkami obchází vesnice. I tento zvyk se v České 

Jablonné stále udržuje.

Více fotografi í z masopustního průvodu na: 

http://ceska-jablonna.webnode.com/
Osadní výbor Česká Jablonná

Věra Hradová
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Místní skupina 
Českého červeného kříže 
v Přibyslavi

Přehled akcí v březnu:
V pátek 14. 3. byl zvolen nový výbor MS ČČK Přibyslav 
z  důvodu časové vytíženosti stávající předsedkyně paní 
Ilony Loužecké. Novou předsedkyní je paní Kristýna 
Loužecká, jednatelkou Mgr. Bc. Anna Doubková a po-
kladníkem paní Ludmila Omesová. Paní Omesové chce-
me zároveň poděkovat za mnoholetou bezvadnou práci 
pokladníka a těší nás, že i  nadále bude tuto důležitou 
funkci zastávat.

V pátek 28. 3. jsme měli schůzku kroužku Červenokřižáč-
ků v Domě s pečovatelskou službou Přibyslav. Na toto da-
tum připadl „Den učitelů“, děti předaly přáníčka a kytičku 
osmi našim členkám – bývalým i současným paním učitel-
kám. V tento den proběhlo i pravidelné měření = monito-
ring zdraví pro veřejnost. Těší nás zvyšující se zájem našich 
občanů o tuto službu, kterou poskytujeme zcela zdarma.

Přehled akcí v dubnu:
V  pátek 11. 4. se s dětmi z  kroužku zapojíme do akce 
Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava. Starší děti vyčistí od 
odpadků břeh řeky Sázavy a menší děti se zaměří na 
úklid ulic města Přibyslav.

V pátek 11. 4. a v sobotu 12. 4. organizačně vypomůže-
me s dozorem nad sbírkou pro Diakonii Broumov, kterou 
pořádá Zdravotní a sociální komise města Přibyslav.

V  sobotu 19. 4. bude opět schůzka Červenokřižáčků 
v Domě s pečovatelskou službou Přibyslav, kde se s dět-
mi budeme věnovat přípravě programu a výrobě přání-
ček na besídku u příležitosti svátku Dne matek.

Za MS ČČK Přibyslav
Kristýna Loužecká

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

skupina ČČK Přibyslav

Monitoring zdraví pro veřejnost 28. 3. 2014

Seminář sebeobrany 22. 2. 2014

PODĚKOVÁNÍ
Chceme touto cestou poděkovat paní

I loně Loužecké ,
která odvedla obrovský kus práce 

v naší MS ČČK Přibyslav.

Věnovala se s láskou dětem 

v kroužku Červenokřižáčků.

Práci v oblasti zdravotnictví a humanity 

chápe jako svoje životní poslání.

Její nadšení a nápadité akce v oblasti zdraví 

jsou pro nás velkou výzvou.

Přejeme jí mnoho pracovních úspěchů 

na její nové pracovní pozici

ředitelky Oblastní skupiny ČČK Havlíčkův Brod

Za výbor Místní skupiny ČČK Přibyslav

Kristýna Loužecká a Anna Doubková
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Výroční schůze 
Mysliveckého 
sdružení Přibyslav
Dne 1. března 2014 proběhla již tradičně v restaura-

ci Veronika u Kytličků výroční schůze Mysliveckého 

sdružení Přibyslav.  Jako host se schůze zúčastnil mís-

tostarosta města Martin Kamarád. Na výroční schůzi 

byly jako každoročně předneseny zprávy o činnosti 

výboru, zpráva předsedy, mysliveckého hospodá-

ře, fi nančního hospodáře, kynologického referenta 

a revizní komise. Členové MS byli rovněž seznámeni 

se změnami, které pro spolky přináší nový občanský 

zákoník. 

MS Přibyslav děkuje městu Přibyslav za příspěvek 

na činnost, který byl využit na dokončovací práce 

srubu u umělé nory v Hesově. Rovněž děkujeme fi r-

mě Osiva a jmenovitě pak ing. V. Zábranovi, že nám 

umožnil získat za brigádu na sběr kamení dostatečné 

množství krmiva pro zimní přikrmování zvěře. Z dal-

ších brigád uvádíme práce na srubu v Hesově, přípra-

vu dříví na otop, údržbu areálu, práci v  lese (sázení 

stromků, pálení klestí, opravy oplocenek) a opravu 

a doplnění mysliveckých zařízení na přikrmování zvě-

ře.  Náš srub byl letos opět bohatě využíván k různým 

mysliveckým akcím (členské schůze, schůze výboru, 

společenská akce o „čarodějnicích“ a na Silvestra), 

dále i k pobytům různých místních zájmových organi-

zací. V tomto roce má naše myslivecké sdružení v plá-

nu zrekonstruovat i další stavby v areálu umělé nory 

tak, aby byly připraveny na soutěž v norování, která se 

bude konat napřesrok. 

Letošní zima byla mírnější, ale i tak kladla velké 

nároky na organismus zvěře. Proto se členové MS 

věnovali i v  tomto roce správnému přikrmování. Na 

jaře proběhlo sčítání zvěře, na jehož základě se plá-

nuje letošní průběrný odstřel tak, aby byl podpořen 

zdravotní stav zvěře a dobrá chovná základna pro 

další roky. Plánujeme rovněž i operativní přemístění 

krmných zařízení tak, aby byla v  kritických místech 

(u polí s řepkou) a pomohla snížit ohrožení zdravotní-

ho stavu zvěře velkoplošným pěstováním monokultur. 

V  letošním roce uvítáme v  Přibyslavi myslivce 

z Holandska, kteří přijedou u příležitosti oslav 20-ti let 

přátelství mezi Mookem a Přibyslaví.

Na srubu v Hesově letos opět plánujeme populární 

„pálení čarodějnic“ 30. dubna. Na tuto akci srdečně 
zveme rodiče s dětmi.

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová,

jednatelka

Jaro je tady…
Koncem měsíce března jsme se sešli v  hasičské 

zbrojnici a společně prožili masopustní karnevalové 

odpoledne. Že zde panovala opravdu dobrá nálada, 

je vidět na našich fotografi ích. Protože nastalo krásné 

jaro a nás láká probouzející se příroda, rozhodli jsme 

se, že se budeme v tomto čase věnovat individuálním 

procházkám na jarním sluníčku a práci na zahrád-

kách. Přejeme touto cestou všem našim členům 

i  všem čtenářům Přibyslavského občasníku krásné 

jaro a příjemně prožité velikonoční svátky.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Z historie 
přátelství mezi 
obcemi Přibyslav 
a Mook en 
Middelaar
Jako připomínku jedné ze zdařilých akcí v rám-
ci spolupráce našich obcí přetiskujeme úryvek 
z článku o účasti našich občanů na tzv. „Vierda-
agse“ – čtyřdenním pochodu v okolí Nijmegenu 
v roce 2005. 

„Potvrdila se slova našich holandských přátel – kdo 

pochod nezažije, neumí pochopit jeho atmosféru. 

Na start vyrazilo první den 43.500 účastníků, kteří 

byli všude vítáni a oslavováni občany průchozích 

obcí. K těm se třetí den přiřadil i Mook, kudy vedla 

část trasy. Podél cesty se usadili místní občané, 

pouštěli hudbu, tančili, povzbuzovali účastníky. To 

však byla jen příprava na poslední, čtvrtý den po-

chodu. Od rána bylo náměstí v Mooku plné – řady 

lavic pro diváky, stánky s občerstvením, živá kape-

la, která se střídala s DJ. Školní děti, které rozdá-

valy účastníkům gladioly (symbol pochodu), velký 

stan, ve kterém starostka Mooku en Middelaaru 

přijímala hosty a zdravila účastníky. První účastníci 

procházeli již kolem 8. hod. ranní – byli to chodci 

na 50 km, ostřílení „chrti“. Po 10. hod. pak při-

cházeli další – vojáci z  Holandska, Francie, USA, 

Německa, veteráni a žáci a žákyně vojenských škol 

s  plnou polní (někteří po třech dnech pochodu 

již se slzičkami v  očích), sportovci i nesportovci, 

mládež i starší ročníky. Před radnicí se všem do-

stalo bouřlivého uvítání, ať pochodovali svižně 

jako stroj nebo se vlekli z posledních sil. Mávání, 

zdravení, potlesk každému dodaly sílu na posled-

ních 13 km z Mooku do cíle v Nijmegenu, po tzv. 

Gladiolenstraat – ulici gladiolů, opravdu doslova 

plné gladiolů. Celých 13 km bylo lemováno diváky, 

v Nijmegenu měli diváci již od úterý na chodnících 

křesla, židle, provázkem označené prostory, aby 

byli co nejblíže u pochodujících a  mohli je svým 

nadšením provázet do cíle. Ten byl z obou stran 

lemován tribunami pro čestné hosty a podle slov 

našich účastníků se atmosféra podobala jiho-

americkému karnevalu!!! Z našich pěti účastníků 

dokončili pochod čtyři. Jejich fotografi e se starost-

kou vyšla v místním tisku v Mooku.“ 

Anna Šnýdlová

UPOZORNĚNÍ
Příspěvky, které budou redak-
ci doručeny jako anonymní, ne-
lze podle schválených pravidel  
uveřejňovat.

redakce PO
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JARNÍ POZDR AV Z KNIHOVNY
Milí příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, zrovna dnes, kdy píšu tento příspěvek, je 
první jarní den. A světe div se – za okny to tak i vypadá. Po nijaké zimě se nám snad 
vydaří alespoň to jaro. I když aprílovému dubnu se zřejmě nevyhneme. Nevadí, za 
deštivého počasí můžete sáhnout po dobré knize, stejně tak za krásného slunečného 
dne se můžete vydat do divadla, na pěkný fi lm či do muzea. To vše nabízí KZM 
Přibyslav.

Během března – měsíce čtenářů, jsme si to v knihovně, 

doufám, moc pěkně užili. Hlavně s  dětmi, jak z  MŠ, 

tak se staršími ze ZŠ, které se za námi přišly podívat. 

Jednak se děti dozvěděly obecné informace o tom, 

jak to v knihovně chodí, jak se mohou stát čtenáři, jak 

se chováme ke knihám, jak snadno najdeme v regálu 

knihu, kterou hledáme apod. Jednak jsme si zkusili ve 

skupince společně vyluštit soutěžní kvíz „nanečisto“. 

Kdo se totiž chtěl zařadit do slosování, musel se sta-

vit do knihovny ještě sám a kvíz vyluštit bez pomoci 

ostatních. 

* První březnovou středu jsme se tradičně v knihov-

ně setkali s maminkami z KVC Harmonie a s  jejich 

ratolestmi. Na programu byla výroba karnevalové 

škrabošky – krásné výtvory jsou k vidění nalepené 

na okně dětského oddělení knihovny. V  dubnu se 

setkáme hned 2. 4. opět od 8:30 hod. Vzhledem 

k blížícím se velikonočním svátkům si děti obkreslí 

a vymalují obrázky zvířátek spojených s Velikonoce-

mi a jarem vůbec. 

* O den později, ve čtvrtek, u nás byly druháci, děti 

z mateřinky a po nich ještě školáci z páté třídy. S ka-

ždými jsme si popovídali o chodu knihovny trochu 

jinak, přiměřeně věku. Na programu byl i zmiňova-

ný soutěžní kvíz.

* O týden později byly jarní prázdniny, takže to u nás 

bylo trochu klidnější, děti opět dorazily až po nich. 

A  to hned od pondělka – celý týden, kromě úterý, 

nás navštěvovala jednotlivá oddělení školní dru-

žiny. Ve středu 19. 3. jsme u nás s  radostí přivítali 

postupně všechny třídy místních prvňáčků. Děti 

z 1. B dokonce donesly i krásné obrázky určené do 

naší soutěže „Nakresli obálku své oblíbené knihy“. 

O den později se k nám zastavily děti z mateřinky 

– povídali jsme si o Krtečkovi, o kterém si zrovna 

s paní učitelkami četly. 

 Za celý měsíc se nám sešlo několik vyplněných sou-

těžních kvízů i krásných obrázků knižních obálek. 

Jak bylo avizováno – vylosovaní šťastlivci se mohou 

těšit na ceny. Vzhledem k tomu, že soutěže probíha-

ly po celý měsíc březen, vyhodnocování proběhne 

až začátkem dubna. Proto se jména výherců do-

zvíme až později. Výsledky budou samozřejmě na 

plakátech u nás v knihovně, dozvíte se je i na našem 

webu a zmíněny budou i v  květnovém občasníku, 

aby si děti nezapomněly své ceny vyzvednout. 

* V sobotu 15. března jste také měli možnost zúčastnit 

se Slavnostního plesu ZUŠ – výtěžek plesu půjde na 

koupi nového pianina. Děkujeme. 

* Hlavní dubnovou událostí je premiéra divadelního 

představení s názvem „Babička v trenkách“, které 

nastudoval divadelní soubor Furiant pod vedením 

paní Anny Šauerové. První představení je napláno-

váno na pátek 4. dubna od 19:00, další v sobotu 
5. dubna od 18:00 hod., na další se můžete těšit 

o týden později opět v pátek 11. dubna od 19:00 
hod. a  poslední jarní představení bude v  sobotu 
12. dubna od 18:00 hod. Kdo by tato jarní předsta-

vení nestihnul, ať nezoufá – tento kus bude k vidění 

ještě na podzim v rámci Divadelní Přibyslavi.

* 7. dubna v 11.00 hod. zahájíme výstavu Lidová ar-

chitektura Kraje Vysočina ve výstavní síni u Kurfürs-

tova domu, na kterou vás srdečně zveme. 

* Poslední dubnovou sobotu, 26. 4., se můžete těšit 

na Filmový klub. Opět na vás čeká zajímavý fi lmový 

 snímek a kapela. 

Závěrem mi dovolte zmínit knižní novinky. 

Radost vám jistě udělají detektivky od švédské au-

torky Asy Larssonové – „Prolitá krev“ a „Než pomine 

tvůj hněv“, další z  tohoto žánru je „Volání kukačky“ 

od Roberta Galbraitha (mnoho z  vás jistě ví, že pod 

tímto pseudonymem se skrývá J. K. Rowling), vypůjčit 

si můžete nově také dvě knihy od Khaleda Hosseini-

ho – „Tisíce planoucích sluncí“ a „Lovec draků“ – děj 

obou se odehrává v  Afghánistánu. Novinkou je také 

kniha „Na útěku“ od Mahtob Mahmoodyové, dce-

ry autorky románu „Bez dcerky neodejdu“. Mnoho 

z vás jistě také čeká na 1Q84 Knihu 3 od Haruki Mu-

rakamiho – již je k dispozici. Od tohoto autora máme 

i nejnovější „Spánek“. Ti z vás, kteří si zamilovali humor 

Patricka Taylora, budou potěšeni již sedmou knihou o 

jeho svérázném doktorovi „Doktore, to je ale kotrme-

lec!“. Z beletrie toho na vás čeká ještě mnohem více.

I v naučné literatuře máme něco nového. Kdo zhltnul 

jedním dechem slavné „Žítkovské bohyně“, si možná 

rád vypůjčí i „Žítkovské čarování“ od Jiřího Jilíka. Další 

je „Vlastní životopis“ Agathy Christie a když už jsme 

u těch životopisů – zajímavé čtení bude jistě i „Walde-

mar a Olga“ od Olgy Matuškové. 

Pro malé čtenáře máme „Prdlé pohádky“ od kolektivu deseti 

autorů, pro starší „Tajnou zahradu“ od Frances Hodgsono-

vé-Burnettové nebo trilogii od Kerstin Gierové – „Rudá jako 

rubín“, „Modrá jako safír“ a „Zelená jako smaragd“. 

Věřím, že každý si vybere tu svou knihu a stráví s ní 

pár hezkých chvil.

Nejen já, ale i všichni zaměstnanci KZMP, vám přeje-

me krásné prožití velikonočních svátků a příjemný celý 

měsíc duben.

Markéta Gögeová
knihovnice

Etická výchova 
v Přibyslavi
Milí sousedé,

před dvěma lety jsem podobný článek již psala. 

Článek však zapadl jako mnoho jiných. Avšak silná 

potřeba žádat JI ve své škole mě nutí se opakovat.

Opatřením bývalé ministryně školství PhDr. 

Miroslavy Kopicové ze dne 16. prosince 2009 byl 

do Rámcového vzdělávacího programu pro  zá-

kladní vzdělávání vložen nový doplňující vzdělávací 

obor s názvem Etická výchova (Etv).  Toto opatření 

nabylo účinnosti dne 1. září 2010. 
Kraje Vysočina (a tedy i přibyslavské školy) se 

toto opatření netklo. Nenašel se žádný osvícený ře-

ditel, který by cílenou výuku etické výchovy na své 

škole zavedl. Podle výpisu na webových stránkách 

Etického fóra patří náš kraj mezi 4 poslední v  re-

publice – pouze 4 školy v  K raji Vysočina učí EtV. 

Smutnější bilance už je jen v Plzeňském kraji (1 ško-

la) a Karlovarském (2). V Pardubickém jsou na tom 

stejně. Smutně? 

K osvěžení paměti vsuvku: Co je etická výchova? 

Jednoduše řečeno předmět, který na základě vlast-

ních prožitků dětí (díky hrám, zamyšlení nad příbě-

hy, diskuzím, žádné moralizování od tabule…) učí 

zlaté pravidlo mezilidských vztahů: „Co nechceš, 

aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim!“ a pozitivně 

„Co chceš, aby ti druzí dělali, dělej ty jim!“. A my 

přece všichni chceme, aby z  našich dětí vyrostli 

poctiví a slušní lidé a takoví byli, protože to chtějí, 

protože je samotné to těší – tj. první důvod proč 

žádat EtV.

Situace znalí mohou argumentovat tím, že ZŠ Při-

byslav má osobnostní a sociální výchovu, jejíž ná-

plň je v mnoha bodech shodná s výchovou etickou, 

zařazenou ve svém školním vzdělávacím programu 

jako průřezové téma a že se tedy „etická“ výchova 

na škole učí. Nebojím se říct: „Neučí.“ Na správnou 

komunikaci, umění naslouchat a vést dialog, být to-

lerantní a respektující názory či odlišnosti druhých, 

umět správně ocenit sebe i druhé, být tvořivý jak 

v práci, tak i ve vztazích, naučit se spolupracovat, 

zamyslet se nad sebou a svým životem… na to není 

v  matematice či českém jazyce nebo pracovním 

vyučování čas (možná se nějaký najde ve Výchově 

ke zdraví v 6. a 7. ročníku (?). A čas (a prostor) je 

právě to, co mravní výchova potřebuje nejvíce. 

Základem mravní výchovy je rodina, co je dobré 

a co je zlé, nás všechny učila naše maminka a tatí-

nek – určitě si také říkali, že vychovat z dítěte dob-

rého člověka je obrovská dřina. Ano, v rodině musí 

taková výchova začít, ale nemusí v  ní nutně také 

skončit. Navazovat by měla, ba musí, škola. (Nej-

lépe je začít v mateřské školce a plynule pokračovat 

na ZŠ, již od prvního stupně.) Děti ve škole tráví 

většinu času, velkou část života. Prostředí školy děti 

formuje, učitelé a spolužáci jsou dětem vzory, ať už 

pozitivními nebo negativními… A to je další důvod 

proč žádat EtV – chceme, aby atmosféra školy byla 

přijímající, respektující, otevřená, tolerantní, aby 

vyučující měli u dětí autoritu, která však nevyplý-

vá pouze z  jejich moci-postavení, ale z  přirozené 
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Dobrovolnické centrum v regionu 
Havlíčkův Brod a Chotěboř, 
FOKUS Vysočina

Co je nového v našem centru?
Zima je pomalu u konce a s jistotou se nám přibližují 
jarní měsíce. Jaro s  sebou vždy přináší něco nového 
a to se bez pochyby týká i našeho centra. 

Úvodem považuji za důležité zmínit, že na přelomu 
ledna a února odešla koordinátorka dobrovolníků 
Bc.  Michaela Miřátská, DiS. Michaela odjela praco-
vat do zahraničí a jako zástup nastoupila nová ko-
ordinátorka – Iveta Krčálová, DiS. Slečně Miřátské 
přejeme hodně štěstí, úspěchů a příjemných zážitků 
při získávání zahraničních zkušeností!

V  rámci zhodnocení uplynulého roku 2013 bych 
ráda uvedla, že v jeho průběhu v našich přijímajících 
organizacích působilo 57 dobrovolníků, kteří celkem 
vykázali 2900 dobrovolnických hodin. Za tyto velmi 
pozitivní statistiky všem dobrovolníkům děkujeme 
a těšíme se na spolupráci v dalších letech.

Během loňského roku se uskutečnilo mnoho různo-
rodých aktivit, ať už se jedná o Národní potravinovou 
sbírku, přednášky na školách i pro veřejnost, kurz prv-
ní pomoci pro naše dobrovolníky, pravidelná super-
vizní setkání a spousty dalších. Ani letos tomu nebude 
jinak. Kromě získávání nových dobrovolníků budeme 
ty stávající vzdělávat, motivovat, odměňovat,  supervi-
dovat a zapojovat do jednorázových akcí.

Také bychom rádi rozšířili počet přijímajících 
organizací, kam naši dobrovolníci mohou docházet. 
Již nyní máme několik nabídek na spolupráci, takže se 
během roku můžete těšit na nové možnosti „dobro-
volničení“.

Máte chuť pomáhat?
Máte chuť a zájem věnovat část svého volného času 
někomu, kdo vaši pomoc potřebuje? Zajímá vás prá-
ce s duševně nemocnými, chcete pracovat se seniory, 
věnovat se dětem nebo pomáhat při jednorázových 
akcích? Máte vlastní nápad, který byste rádi reali-
zovali? Neváhejte nás kontaktovat a přidat se mezi 
„obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

touhy dětí vzhlížet k  dobrým příkladům – „my ho 

nebo ji milujeme, protože je to super učitel(ka), 

i  když nás někdy „zpucuje“!“ „Tonda je bezva ka-

marád, vždycky pomůže a nikdy se nepere.“ Sami 

učitelé a vychovatelé (z 80-90%) na otázku, jaká je 

nejdůležitější úloha školy, odpovídají, že na prvním 

místě je výchova charakteru, pak teprve zprostřed-

kování vědomostí. Co víc ještě psát?

Něco přece… pochvala patří do výchovného 

stylu etické výchovy, a proto musí po „kritice“ 

rozhodně následovat a děkuji Bohu, že mám co 

chválit. V posledních měsících se v Přibyslavi děje 

povzbudivé a chvályhodné množství akcí, které se 

nesou přesně v  duchu etické výchovy. Jsou to jak 

už uskutečněná sbírka pro o.s. Trojka, tak nyní pro-

bíhající akce Sbírej víčka pro Kubíčka a dále také 

zorganizování benefi čního divadelního představení 

činoherního divadla z  Ústí nad Labem Pan Theo-

dor Mundstock (režie a hlavní a jediná role Jaroslav 

Achab Haidler), jehož výtěžek bude použit na ná-

kup prvního ze stolpersteinů – kamene zmizelých. 

Všem, kteří se na těchto akcích podíleli, patří velká 

pochvala a velký dík. Dobrý vzor je pro děti nejlepší 

učebnicí.  Žádejte (etickou výchovu) ve své škole!

Mgr. Ludmila Kachlíková

Pokračování z předchozí strany

Čas děkování 
neskončil
Dne 22. 2. 2014 se v naší přibyslavské Sokolovně 

po roční pauze konal oblíbený a báječný benefi č-

ní koncert hudební skupiny a bezva bandy VOSA 

ROCK.

Vosa nám zahrála, aby potěšila své příznivce 

a aby z dobrého srdce zanechala výtěžek ze vstup-

ného spolku Trojka, který peníze použije na provoz 

svozového auta. 

Tímto naší kamarádce VOSE srdečně děkujeme 

a děkujeme také pořadatelům a jejich úžasným po-

mocníkům z řad mladých hasičů a hasiček z Malé 

Losenice.

Díky, díky, díky.

Za spolek Trojka Hana Doležalová, Jiřina Ma-
toušková a Lída Kachlíková

Další informace a aktuality najdete na našem webu 
(www.fokusvysocina.cz, → dobrovolnictví  → příslušný 
region) nebo na facebooku dobrovolnického centra.

Za dobrovolnické centrum
Iveta Krčálová, DiS.,

koordinátorka dobrovolníků

Aktuální poptávka po dobrovolnících
Hledáme dobrovolníky do domovů pro seni-

ory v Havlíčkově Brodě pro individuální kon-
takt se seniory a tvorbu skupinových aktivit.

Hledáme dobrovolníka do Domova pro se-
niory Reynkova, který by doučoval klientku 
francouzský jazyk.

Sháníme dobrovolníky, kteří by organizovali 
skupinovou činnost s uživateli Pečovatelské 
služby v Přibyslavi.

Hledáme dobrovolníky pro různorodou indi-
viduální či skupinovou činnost s klienty s du-
ševním onemocněním ve středisku FOKUSu 
Vysočina, Havlíčkův Brod.

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod uví-
tá dobrovolníky k organizování skupinových 
aktivit pro klienty.

Únorová supervize pro začínající dobrovolníky

Graf znázorňující rozmístění dobrovolníků v jednotlivých organizacích
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Reakce na zprávy 
z radnice - pošta Přibyslav 
Přečetl jsem si pozorně zprávy z radnice a také my 
z  Ronova musíme podpořit článek pana starosty 
Mgr.  Jana Štefáčka, který občany informuje 
o  tlaku České pošty na zkrácení pracovní doby na 
přibyslavské poště. Ze zpráv na Nově se dozvídáme 
o prapodivných snahách vedení České pošty zvýšit 
objem hospodářského výsledku tzv. doplňkovými 
tržbami, prodejem cigaret a věcí, které naprosto 
nepřísluší do obchodní činnosti České pošty, kde 
je jistě co zdokonalovat, aby její služby dosáhly 
dokonalosti. Několikrát se mi stalo, že doručovaný 
balík byl dodán adresátovi naprosto rozmočený, 
pomačkaný a obsah – přístroje, zničený. Místo toho 
si pan generální ředitel a jeho nejbližší pracovníci 
zvyšují příjem tržbami z  doplňkového prodeje a  to 
vše na úkor již tak dost vytížených pracovnic na 
poštovních pobočkách. A aby to nebylo všechno, ještě 
našel další způsob, jak  snížit jejich nepatrné mzdy 
krácením délky pracovní doby, za kterou je jim pošta 
jako zaměstnancům povinna zaplatit. Nedopusťme to 
alespoň v našem městečku,  ženy na naší poště pracují 
spolehlivě a poctivě, práce zde mají jistě dost. 

Důležité je,  že pracovní doba je v Přibyslavi velmi 
dobře nastavena, není možno ji zkrátit, protože 
tuto poštu využívají i lidé ze vzdálenějších součástí 
Přibyslavi jako je třeba náš Ronov, 2 km vzdálený 
a někdy je to taktak, stihnout poštu. Kdyby zde 
bylo více poboček, jistě by bylo na místě uvažovat 
o ekonomickém řešení, které provází všechny 
hospodářské subjekty v České republice. Máme však 
jen tu naši jedinou, nepusťme k ní dlouhé všetečné 
prsty jejich pana generálního ředitele a podpořme 
i radnici, která má rovněž zájem zachovat občanům 
dosavadní pracovní dobu. 

 Jan Tauš,  Ronov n/Sáz.
 

Reaguji na článek místostarosty pana 
Martina Kamaráda – Válka, která nemů-
že mít vítěze.
Pan J. Pelikán
Je mi už hodně let, abych mohl srovnávat, kritizovat 
a  navrhovat, či opatrně doporučovat. Celý život 
se člověk učí a ani, když už nadchází jeho poslední 
hodinka, nemůže říci „vím už vše“. Nestačím se proto 
divit skutečnosti, že mezi zastupiteli krásného městečka 
Přibyslav se najde člověk, který si neváží své funkce 
zastupitele, kam ho jistě zvolili lidé, kteří doufali, že 
jim, a dohromady všem, bude pomáhat, mohou se 
na něj spolehnout a bude přínosem pro pár tisíc lidí, 
kteří  zde žijí. Musí přece ve svém věku již vědět, že 
nejsme Praha ani Brno, kde co se dojedná, také se pro 
obyvatele povede. Čím menší městečko či vesnice, o to 
pevněji musí zastupitelé a funkcionáři, občané, táhnout 

BEZLEPKOVĚ 
V PŘIBYSLAVI!
Dovolte mi podělit se s vámi o radosti, které zažívám 

v našem malém městečku. 

Před třemi lety jsem dostala příležitost blíže se se-

známit s nemocí celiakie, která byla diagnostikována 

jednomu mému synovi. Na tuto celoživotní nemoc 

existuje jediný lék - přísné dodržování bezlepkové di-

ety, tj. vyloučení obilovin obsahujících lepek (pšenice, 

žito, ječmen, oves) ze stravy.

Nechci zde popisovat své kuchařské bezlepkové 

pokusy, které často dopadaly bídně. Nechci ani vzbu-

zovat lítost nad nemocnými celiakií, existuje mnoho 

jiných horších chorob, které nelze léčit. Pokud však 

máte nemocné dítě, je přirozené, že mu chcete po-

skytnout nejlepší péči, která je možná. Proto se sna-

žíme zajistit dětem celiakům vhodné podmínky pro 

dodržování diety jak doma, tak v institucích, které na-

vštěvují, aby je zde jejich dieta neomezovala a mohly 

se plně věnovat všem aktivitám jako ostatní děti.

To je důvod, proč jsem před třemi lety oslovila v Ma-

teřské škole v Přibyslavi vedoucí jídelny paní Krčovou, 

zda by mohla zajistit pro mého syna bezlepkovou die-

tu. Po dohodě s tehdejší ředitelkou M. Pospíchalovou 

začali v MŠ připravovat pro jedno dítě bezlepkové 

svačinky a obědy. Bylo by onehdy velice jednoduché 

říci „Ne, nejsme povinni vám zajistit dietu. To dělat ne-

budeme.“ Mimochodem ze zkušeností jiných rodičů 

celiaků vím, že takový přístup není neobvyklý. Tímto 

chci poděkovat nejen paní Krčové, ale i kuchařkám 

v MŠ, které velice ochotně připravují jídla v současné 

době i pro mého druhého syna s celiakií.

Mezitím se starší syn stal průkopníkem bezlepkové-

ho stravování i v jídelně Základní školy v Přibyslavi. Je 

až s podivem, jak ochotně vedoucí školní jídelny paní 

J. Rasochová a kuchařky přistupují k  vaření bezlep-

kových pokrmů, přestože mají na starosti přípravu 

stovek jídel jak pro děti, tak pro veřejnost. V součas-

nosti umožňují čtyřem dětem s  bezlepkovou dietou 

obědvat ve školní jídelně. I vám chci poděkovat na 

stránkách Přibyslavského občasníku!

Jako kuchařka musím také zmínit přibyslavský ob-

chod Zdravé výživy paní Novákové, kde si mohu vy-

brat ze široké nabídky bezlepkových surovin a výrob-

ků. Nemusím dojíždět do specializovaných obchodů 

do větších měst. Mám po ruce i takto úzkoprofi lové 

zboží, a to i v době, kdy ostatní živnostníci v  našem 

městečku zavírají své obchůdky. 

A tak jsem pyšná na to, když na Celostátním setkání 

celiaků, které se koná každoročně na jaře v  Emauz-

ském klášteře v Praze, mohu říci:“ Jsem ráda, že byd-

lím v Přibyslavi – ve městě, kde se mojí rodině i s celia-

kií žije velmi dobře!“

Jana Kamarádová

Špatný hospodář 
Město by měli spravovat rozumní lidé. Rozumní 
lidé by měli jít příkladem.  Je rozumné vzít si půjčku, 
postavit něco a až následně pro to hledat uplatnění? 
Samozřejmě že není. A proč? Protože Přibyslav 
nespravují rozumní lidé.

Těchto několik krátkých úvodních vět se někomu 
může zdát jako vykřikování prázdných frází bez 
argumentů. Ale tak tomu opravdu není.  Domnívám 
se, že město by měla spravovat elita. Lidé, kteří mají 
zkušenosti, v  životě něco dokázali svojí vlastní prací 
a především jsou féroví, rovní, čestní a ctí desatero. 

Přibyslav poslední dekádu rozhazovala, kde mohla. 
Přes nadstandardní příjmy do městské kasy, které 
přinášela prosperující skládka, nedokázala našetřit 
peníze na přestavbu základní školy a na tuto akci si 
musela půjčit. Už to samo o sobě je obrovský problém. 
Ještě větší problém je ale fakt, že Přibyslav zaplatila 
obrovské peníze za něco, pro co nemá nutně využití. 
Vezměme si jako příklad saunu. Starosta města, Jan 
Štefáček, řekl, že  „sauna bude sloužit, stejně jako 
tělocvična, nejen žákům základní školy, ale také při-
byslavské veřejnosti. Ovšem až poté, co bude otevření 
sauny vyřešeno z hlediska provozní doby i z hlediska 
fi nančního". 

Co nám těchto několik vět říká? První část nás 
má uchlácholit, že sauna bude hojně využívána 
jak žáky, tak přibyslavskou veřejností. Podstatná 
je ale druhá část. Město zadalo postavit něco, 
o čem dopředu nevědělo, jakým způsobem to 
bude využívat. Kdyby o zmiňované sauně mělo 
být transparentně rozhodováno, mělo být již před 
samotným začátkem stavby rozhodnuto, jaká bude 
provozní doba i spočítány všechny finanční záležitosti 
jako cena celkového provozu, cena vstupného a doba 
návratnosti. Aby nedošlo k mýlce. Problémem není, že 
se postavila sauna. Problémem je, že se nejdříve něco 
nakoupí (postaví) a až následně se přemýšlí, jakým 
způsobem se to bude využívat. Příkladů takového 
jednání je mnoho. Skútrem pro tvorbu běžeckých 
stop počínaje, Starým špitálem konče. 

Kdyby tuto saunu stavěla soukromá osoba, toto 
všechno by si dopředu selským rozumem spočítala, 
protože by dávala nemalé peníze ze svého. Jinak 
řečeno, chovala by se jako dobrý hospodář. 
Čtenář může posoudit, jak to vypadá, když se platí 
z „obecního“. Slovy pana starosty: nejdříve si půjčíme, 
poté postavíme a nakonec začneme počítat.  Už víte, 
proč si myslím, že Přibyslav nespravují rozumní lidé? 

Jakub Vlček

Provozní doba České pošty 
v Přibyslavi
Díky petiční akci občanů a aktivnímu přístupu vedení 
našeho města se vyjednáváním s vedením České pošty 
(ČP) podařilo v  Přibyslavi uhájit sobotní provoz. Ale-
spoň zatím. To je dobrá zpráva a patří se poděkovat 
všem, kdo se o to jakkoli zasloužili. Otázkou po této 
(nejen naší) zkušenosti ovšem nadále zůstává, co sledu-
je ČP vlastněná státem omezováním poštovních služeb 
svých poboček na venkově a v malých městech?

Neprotiřečí si naši vládní politici, když od nich na 
jedné straně tak často slyšíme, jak je nesmírně důleži-
té podporovat rozvoj venkova pomocí různých dotací 
a grantů a na straně druhé nedělají NIC proti tomu, že 
státem vlastněný podnik ruší a omezuje své služby ob-
čanům žijícím na venkově? 

Poštovní a zásilkové služby jsou pro kvalitu života 
a  rozvoj venkova stejně důležité jako např. dobré do-
pravní spojení, dostupná škola, školka nebo lékař.  Je 
k  zamyšlení, zda by nebylo užitečnější mnohé „po-
třebné“ dotace venkovu a zemědělcům výrazně ome-
zit, nebo přímo zrušit a místo toho podpořit základní 
občanskou vybavenost malých obcí a měst např. právě 
zachováním služeb neziskových poboček ČP. 

Pokud vláda skutečně usiluje o zlepšení kvality života 
na venkově, měla by začít vidět venkov a malá města 
očima těch, kteří tam trvale žijí a ne optikou jejich ob-
časných návštěvníků (a konzumentů) z velkých měst.

 Milan Kachlík
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Znáte dobře své sousedy?
Vlastníme rodinný dům na větším pozemku v Přibyslavi 

v Pecháčkově ulici. Od sousedova pozemku byl ten 

náš léta oddělen nízkým plotem. V  loňském roce nás 

soused požádal o odklizení dřeva, které jsme měli 

složené podél plotu s  tím, že bude stavět plot nový. 

Vyhověli jsme mu. Starý plot byl tehdy odstraněn, ale 

nový po dlouhou dobu postaven nebyl. Místo plotu 

byly zabetonovány sloupky a to přitom ještě z  naší 

strany pozemku. Vstup na naši zahradu byl tím pádem 

zcela volný a toho začalo být i zneužíváno. Sousedi 

si bez zábran naši zahradu obhlíželi, většinou v  naší 

nepřítomnosti, ale vídali jsme je, i když jsme byli doma. 

Už tohle jejich chování bylo neslušné a zarážející. Ale 

to byl jen začátek!  Najednou začaly mizet různé věci, 

které jsme měli na naší zahradě uložené. Napřed 

hadice na vodu, pak dřevěný špalek, dlouhé dřevěné 

koryto, ve kterém jsem pěstovala túje, dále betonové 

desky a obrubníky a jiné. „Přemístěné“ věci u sousedů 

nejsou, všechno bylo odvezeno jinam, ale myslím, že 

ne daleko. Pokud byl mezi zahradami ten starý plůtek, 

jasně určoval, co je naše a nikdy se nic neztrácelo. 

Nemíním sousedy žalovat, ani se s nimi soudit, ale je to 

moc smutné a k neuvěření. Tak vám chci tímto vzkázat: 

Dávejte si pozor na svoje sousedy a to i na ty, od kterých 

byste takové odsouzeníhodné chování nikdy nečekali.

M. Králová 

ZAHRADA 2014
Blíží se konec dubna a s tím i každoroční výstava ZA-
HRADA v Havlíčkově Brodě. Letos to bude ve dnech 
25.–27.4. již 21. ročník. V tyto dny  prostory Kulturní-
ho domu Ostrov v Havlíčkově Brodě přemění pořada-
tel akce – fi rma GEONOVA s.r.o., ve výstaviště s téměř 
180 expozicemi.

Výstava bude zahájená v pátek v 9.00 hodin a to opro-
ti minulým rokům netradičně, přímo na výstavišti před 
branou u mlýna. Tuto změnu návštěvníci již zažili v le-
tech minulých, kdy probíhala rekonstrukce Havlíčkova 
náměstí. V letošním roce je uzavřena komunikace v ulici 
na Žižkově a tak návštěvníci přijdou o výstup mažore-
tek a slavnostní průvod, nepřijdou však o každoroční 
vystoupení Havlíčkobrodské dechovky, která zahraje 
přímo na výstavišti. Po krátkých slavnostních projevech 
a po přestřižení pásky si již budou moci návštěvníci 
vybírat z různorodé nabídky zboží od známých i no-
vých vystavovatelů. Jako každý rok tu najdou bohatou 
nabídku sazenic, semen, květin, dřevin, okrasných rost-
lin. Ani letos nebude na výstavě chybět Luděk Groh ze 
zahrádkářské poradny z Teplice nad Metují, který vám 
bude u svého stánku umístěného na balkoně ochotně 
odpovídat na vaše dotazy týkající se tématu chorob 
a škůdců na zahradě. Prodávat se bude jistě i zahradní 
nábytek, zahradní a lesní mechanizace, krby, skleníky 
ale i žebříky nebo doplňkový sortimen jako je keramika, 
dřevěné hračky, potřeby pro domácnost, přírodní léčivé 
produkty. Na své si jistě přijdou i kutilové, kteří si budou 
moci vybrat nářadí, popř. přímo si domluvit s některými 
řemeslníky  drobné opravy nebo i větší rekonstrukce. 

Návštěvníci si také rádi posedí s občerstvením u pó-
dia, kde bude po celou dobu výstavy nepřetržitě pro-
bíhat kulturní program. V pátek na improvizovaném 
pódiu vystoupí Havlíčkobrodská dechovka, odpoledne 
pak další dechová kapela a to Rebelka. Na sobotní do-
poledne pořadatelé pozvali dnes již legendární kapelu 
hrající už 44 let bluegrass a country, která si říká Poutní-
ci.  Dále vystoupí folklorní soubor Kalamajka a sobotní 
program ukončí opět vyhledávané vystoupení swingo-
vého a jazzového Polenského BIG-BANDU. Pro děti je 
na nedělní dopoledne připraveno vystoupení se soutě-
žemi písničkáře Pavla Lutnera, kterého později vystřídá 
populární jihočeská, hasičská  kapela Božejáci. 

U pódia bude opět výstavní vysílací centrum mediál-
ního sponzora výstavy ČRo Region Vysočina. Bude pro 
děti připravovat soutěže a také pro ně zajistilo na celé tři 
dny možnost využití nafukovacího hradu.

Neodmyslitelnou součástí výstavy ZAHRADA jsou také 
doprovodné soutěže o hodnotné ceny, odměnění každé-
ho 500. návštěvníka drobným dárkem a tradiční ohňo-
stroj. Ten samozřejmě nebude chybět ani letos. Podívat 
se na něj mohou zájemci v sobotu 26. dubna z nábřeží 
řeky Sázavy proti hotelu Sluce okolo 21.00 hod.

Připomínáme, že výstava ZAHRADA 2014 začíná 
v pátek 25. dubna v 9.00 hod. a navštívit ji můžete až  
do neděle 27. dubna do 16.00 hod. V Kulturním domě 
Ostrov v Havlíčkově Brodě. Parkování bude na dobu 
trvání výstavy nově umožněno na středové ploše Ha-
vlíčkova náměstí, opět na přilehlých ulicích na Žižkově, 
ovšem tam se letos návštěvníci dostanou pouze po 
obchvatu, protože ulice Žižkova bude v době výstavy 
uzavřena pro rekonstrukci. Dále je možné parkovat na 
záchytném parkovišti naproti hotelu Slunce (bývalé 
autobusové nádraží) a je možné využít i parkoviště ve-
dle koupaliště v ulici Chotěbořské, popř. u obchodního 
domu Kaufl and.

Všechny novinky se můžete dozvědět na www.zlaty-
ceskyrucicky.cz kde budou i přehledné mapky s parko-
vacími možnostmi.

Jana Koubková, Josef Kubát
 

za jeden provaz, aby náš hlas byl v České republice 
a tam, kde se rozdělují a přidělují peníze, slyšet. Jak 
potom vedení města, pan starosta a místostarosta má 
na klíčových jednáních mít pevný hlas a možnost si 
dupnout nohou, chce-li pro město získat dotace, peníze 
navíc, peníze pro potřebné záležitosti, pro mládež, 
důchodce a všechny lidi? Kdokoliv z nadřízených může 
prohlásit, „dejte si nejprve věci, které nejsou v pořádku 
do pořádku, a  potom můžete něco žádat“. Jednání 
pana Pelikána je jistě velmi nestandardní, vybočuje 
z normálních principů a lidských vztahů dobře pracující 
společnosti a je ho možné chápat jako občanskou 
neposlušnost, nedůstojnost a narušování soužití, to vše 
navíc v jeho funkci zastupitele. Bylo by proto dobré zvážit, 
zda toto jednání, které ve výsledku postihuje všechny 
obyvatele našeho města, není již výtržností, narušováním 
občanského soužití a napadáním všech od radnice až 
po posledního človíčka. Musí přece vědět, že existuje 
základní fyzikální zákon, který se jmenuje akce – reakce, 
kdy se musí zjistit, zda jeho podněty jsou nebo nejsou 
opodstatněné a jak se zdá, opravdu jen zatěžují radnici 
a nakonec nás všechny neodůvodněnými stížnostmi 
a podněty, na jejichž vyřízení je zapotřebí především to, 
čeho máme všichni nejméně, a to je čas. 

Neznám osobně pana Pelikána, ale informace 
pana místostarosty adresované obyvatelům Přibyslavi 
jistě nejsou výmyslem. Je proto na radnici, jak chce 
dále s  panem Pelikánem spolupracovat, zda zvolí 
a pojmenuje jeho činy jako přestupky, či ho r ada města 
odvolá z funkce zastupitele.

Ale byli bychom rádi, my obyčejní občané, abychom 
nemuseli číst, že radnice se nemůže věnovat našim 
problémům jen proto, že nějaký občan, který nabyl 
dojmu, že je málo důležitý, obtěžuje celé město.

Pamatuji si dobře totalitní dobu, padesátá léta, 
šedesátá i sedmdesátá, těchto udavačů, šťouralů, se 
tehdy rodilo hodně, někteří však přežili dodnes. 

 Jan Tauš,  Ronov n/Sáz.
        

Pokračování z předchozí strany

Hlína ruce – foto z keramické dílny paní Březkové dr. Ivo Havlík 
novinář a fotograf
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P O Z O R 
na neověřený alkohol!
Upozorňujeme občany na skutečnost, že v Kraji 

Vysočina se objevil první případ otravy metylal-

koholem. Kriminalisté šetří od 23. února případ 

otravy metylalkoholem, ke kterému došlo v obci 

na Žďársku. 

V souvislosti s vyšetřovaným případem tedy 

znovu apelujeme na širokou veřejnost, aby lidé 

v žádném případě nekonzumovali podezřelý 

rozlévaný alkohol, který získali z neověřených 

zdrojů ani žádný alkohol, který je opatřen etike-

tami výrobce Likérka Drak. Pokud mají lidé tento 

neověřený alkohol i z  jiných zdrojů ještě doma, 

měli by ho raději zlikvidovat. 

Důsledná kontrola správného označení a ori-

ginálnosti láhve je stále aktuální. Kupujte alkohol 

jen z ověřených zdrojů a jen tam, kde si můžete 

původ alkoholu spolehlivě ověřit. Nekupujte 

alkohol rozlévaný a nesprávně označený. Pár 

minut, které věnujete právě této kontrole, vám 

může zachránit život.

Z doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR 

vyplývá, že za nebezpečné lahve alkoholu lze 

považovat:

– s obsahem etanolu od 20 % objemu včetně 
a výše, které byly vyrobeny v období od 1. led-
na do 27. listo padu 2012

– neoznačené
– které nebyly zakoupeny v běžné obchodní síti
– u nichž je podezření, že by se mohlo jednat 

o padělky lihovin

Pokud máte podezřelý alkohol doma a nechcete 

jej zlikvidovat, můžete si ho nechat otestovat na 

přítomnost metylalkoholu na odborných praco-

vištích Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 

K provedení testu stačí 1 dcl alkoholu. Cena tes-

tu je 500 korun včetně DPH. Bližší informace lze 

zjistit na internetových stránkách www.zuova.cz.

Adresy pracovišť Zdravotního ústavu se sídlem 

v Ostravě v rámci Kraje Vysočina

Pracoviště Adresa Telefon
Jihlava Vrchlického 57 567 574 770

Havlíčkův Brod Štáfl ova 2003 569 408 911

Třebíč Bráfova 31 568 840 380

Pelhřimov Slovanského 
bratrství 710

565 355 440

Žďár nad Sázavou Tyršova 3 566 502 861

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

Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky

Lašský Tuzemák

Tuzemák

Tuzemák

Švestková vodka Hrušková vodka

Vodka Frederik Meruňka

Vodka Lunar Albánská borovička

Spirytus rektifikowanyŠvestková vodka
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 MÍČOVÝ VÍCEBOJ – VÝSLEDKY

MUŽI Košíková Florbal Kopaná CELKEM

Příjmení Jméno počet 
opakování

počet 
opakování

počet 
opakování

součet 
bodů

celkově 
body

pořadí

Zach Vladimír 6 8 5 19 100,00 1

Dolák Vladimír 3 6 9 18 94,74 2

Němec Dobroslav 2 6 8 16 84,21 3 - 4

Loužecký st. Petr 3 6 7 16 84,21 3 - 4

Háněl Tomáš 3 4 8 15 78,95 5 - 6

Holcman František 3 8 4 15 78,95 5 - 6

Večeřa Jiří 3 7 4 14 73,68 7

Plachta Marek 4 4 5 13 68,42 8

Vábek Jaroslav 1 9 2 12 63,16 9 - 11

Němec Jan 2 3 7 12 63,16 9 - 11

Matějka Zdeněk 3 5 4 12 63,16 9 - 11

Moštěk Josef 2 5 4 11 57,89 12

Kvarda František 1 5 4 10 52,63 13

Háněl ml. Tomáš 5 3 1 9 47,37 14 - 15

Matějka Luboš 1 5 3 9 47,37 14 - 15

Kvarda Petr 1 2 2 5 26,32 16 - 17

Kvarda Martin 2 2 1 5 26,32 16 - 17

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ – MÍČOVÝ VÍCEBOJ
V neděli 16. března 2014 jsme absolvovali míčový víceboj – náhradní disciplinu za 

běh na lyžích, který se z důvodu nedostatku sněhu letos opět nekonal. Míčový více-

boj se odehrával ve sportovní hale a soutěžilo se ve třech disciplinách – střelba na 

koš, střelba na fl orbalovou branku a střelba do terčů na fotbalovou branku (ženy 

hod míčem). Soutěže se účastnilo celkem 27 závodníků a dosažené výkony byly 

o něco lepší než v loňském roce. Dalšími disciplínami dvanáctiboje budou v neděli 

30. března 2014 v  9:00 hod silový trojboj v  přibyslavské sokolovně a 13. dubna 

2014 v 9:00 hod přespolní běh na dopravním hřišti.

Ing. Josef Moštěk

MUŽI Kuželky Míčový víceboj Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí
Zach Vladimír 96,97 2 100,00 1 196,97 1
Dolák Vladimír 100,00 1 94,74 2 194,74 2
Večeřa Jiří 87,88 4 73,68 7 161,56 3
Vábek Jaroslav 95,96 3 63,16 9 - 11 159,12 4
Loužecký  Petr 65,66 14 84,21 3 - 4 149,87 5
Plachta Marek 77,78 6 68,42 8 146,20 6
Holcman František 65,66 13 78,95 5 - 6 144,61 7
Háněl Tomáš 56,57 17 78,95 5 - 6 135,52 8
Moštěk Josef 75,76 8 57,89 12 133,65 9
Němec Jan 68,69 12 63,16 9 - 11 131,85 10
Matějka Zdeněk 49,49 19 63,16 9 - 11 112,65 11
Němec Dobroslav 0,00 0 84,21 3 - 4 84,21 12
Vykoukal Ladislav 81,82 5 0,00 0 81,82 13
Meloun Jakub 76,77 7 0,00 0 76,77 14
Henzl Pavel 74,75 9 0,00 0 74,75 15
Šrámek Roman 71,72 10 0,00 0 71,72 16
Šubrt Petr 70,71 11 0,00 0 70,71 17
Moštěk Petr 58,59 15 0,00 0 58,59 18
Kasal Jakub 57,58 16 0,00 0 57,58 19
Kasal Roman 56,57 18 0,00 0 56,57 20
Kvarda František 0,00 0 52,63 13 52,63 21
Háněl ml. Tomáš 0,00 0 47,37 14 - 15 47,37 22
Matějka Luboš 0,00 0 47,37 14 - 15 47,37 23
Melichar Zbyněk 44,44 20 0,00 0 44,44 24
Vrba Ivan 33,33 21 0,00 0 33,33 25
Kvarda Petr 0,00 0 26,32 16 - 17 26,32 26
Kvarda Martin 0,00 0 26,32 16 - 17 26,32 27

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí
Šubrtová Lucie 66,30 6 100,00 1 - 3 166,30 1
Kvardová Markéta 65,22 7 100,00 1 - 3 165,22 2
Hanělová Žaneta 69,57 5 84,21 5 153,78 3
Lazárková Veronika 89,13 3 63,16 7 - 8 152,29 4
Němcová Pavla 51,09 10 78,95 6 130,04 5
Mošťková Miroslava 56,52 9 57,89 9 114,41 6
Melicharová Věra 100,00 1 0,00 0 100,00 7
Tresová Alena 0,00 0 100,00 1 - 3 100,00 8
Matýsková Irena 32,61 13 63,16 7 - 8 95,77 9
Nečasová Hana 95,65 2 0,00 0 95,65 10
Moravcová Gabriela 42,39 12 52,63 10 95,02 11
Šubrtová Eliška 0,00 0 89,47 4 89,47 12
Stehlíková Růžena 76,09 4 0,00 0 76,09 13
Sedláková Lenka 60,87 8 0,00 0 60,87 14
Mošťková Radka 45,65 11 0,00 0 45,65 15

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Body 
celkem

Pořadí

Zach, 
Lazárková

186,10 163,16 349,26 1

Hánělovi 126,14 163,16 289,30 2
Večeřa, 
Moravcová

130,27 126,31 256,58 3

Mošťkovi 132,28 115,78 248,06 4
Meloun, 
Nečasová

172,42 0,00 172,42 5

Kvardovi 0,00 152,63 152,63 6
Šubrtovi 137,01 0,00 137,01 7

ŽENY Košíková Florbal Házená CELKEM

Příjmení Jméno počet 
opakování

počet 
opakování

počet 
opakování

součet 
bodů

celkově 
body

pořadí

Tresová Alena 5 6 8 19 100,00 1 - 3
Šubrtová Lucie 2 9 8 19 100,00 1 - 3
Kvardová Markéta 5 4 10 19 100,00 1 - 3

Šubrtová Eliška 5 6 6 17 89,47 4

Hánělová Žaneta 3 5 8 16 84,21 5
Němcová Pavla 4 1 10 15 78,95 6
Lazárková Veronika 2 3 7 12 63,16 7 - 8
Matýsková Irena 1 6 5 12 63,16 7 - 8
Mošťková Miroslava 1 3 7 11 57,89 9

Moravcová Gabriela 1 1 8 10 52,63 10

DVOJICE
Příjmení body pořadí
Zach, 
Lazárková

163,16 1 - 2

Hánělovi 163,16 1 - 2

Kvardovi 152,63 3

Večeřa, 
Moravcová

127,31 4

Mošťkovi 115,78 5

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 – CELKOVÉ 
VÝSLEDKY PO DVOU DISCIPLINÁCH



Výsledky:

KATEGORIE: NEJMLADŠÍ DĚTI
Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body 

celkem
1. Vojkůvka Tomáš 2008 1 8 8 17

2. Havlíčková Denisa 2009 0 7 5 12

2. Loužecká Amálie 2008 1 7 4 12

4. Řehořka David 2008 0 6 3 09

5. Fikar Pavel 2010 1 5 2 08

6. Šrámek Matěj 2009 0 3 3 06

7. Durčák Antonín 2009 2 2 1 05

8. Flekal Marek 2010 0 2 1 03

KATEGORIE: DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body 

celkem
1. Havlíčková Tereza 2003 6 6 6 18

2. Loužecká Terezie 2003 5 4 6 15

3. Loužecká Viktorie 2003 4 5 5 14

4. Durčáková Julie 2004 2 3 5 10

5. Šrámková Lucie 2006 1 1 3 05

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body 

celkem
1. Fikarová Kateřina 1999 7 9 9 25

2. Körberová Aneta 2001 3 9 2 14

2. Čeloudová Nela 2000 1 7 6 14

4. Fikarová Anna 2002 2 8 3 13

5. Stehlíková Natálie 2002 1 7 4 12

5. Bencová Barbora 2001 2 4 6 12

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body 

celkem
1. Loužecký Filip 2003 2 2 7 11

2. Flekal Jakub 2006 1 5 2 08

2. Körber Pavel 2005 4 1 3 08

4. Havlíček Radek 2006 2 1 3 06

KATEGORIE: CHLAPCI – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body 

celkem
1. Němec Jakub 2002 4 3 7 14

2. Loužecký Richard 2001 3 4 6 13

Těšíme se při další disciplině, kterou bude CYKLISTIKA 20. dubna 2014.
Petr a Kristýna Loužeckých
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DVANÁCTIBOJ JUNIOR 2. DISCIPLINA 
– MÍČOVÝ VÍCEBOJ –  9. 3. 2014
Této discipliny se zúčastnilo 25 závodníků. Nejpočetnější 
kategorií byla kategorie NEJMLADŠÍ DĚTI. Nejvíce bodů 
– 25 získala Kateřina Fikarová v kategorii DÍVKY STARŠÍ, 
která tímto obhájila loňské vítězství. Ostatní kategorie byly 
mnohem vyrovnanější.

ROZLOSOVÁNÍ  SK PŘIBYSLAV  – JARO  2014
JARO  2014 A-ČKO  
DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd  
30.3.2014 NEDĚLE Venku 10:15 VELKÁ BÍTEŠ A 8:15  
6.4.2014 NEDĚLE Doma 15:30 ŽIROVNICE A  
13.4.2014 NEDĚLE Venku 10:30 SAPELI POLNÁ A 9:00  
20.4.2014 NEDĚLE Doma 16:00 ČÁSLAVICE A  
26.4.2014 SOBOTA Venku 16:00 NÁMĚŠŤ A 14:00  
1.5.2014 ČTVRTEK Doma 16:30 ŽDÍREC A  
4.5.2014 NEDĚLE Doma 16:30 OKŘÍŠKY A
11.5.2014 NEDĚLE Doma 16:30 JEMNICKO A
18.5.2014 NEDĚLE Venku 16:30 HUMPOLEC A 14:30  
25.5.2014 NEDĚLE Doma 16:30 PACOV A  
28.5.2014 STŘEDA Venku 17:30 MOR.BUDĚJOVICE A 15:15  
1.6.2014 NEDĚLE Venku 16:30 SVĚTLÁ A 14:30  
8.6.2014 NEDĚLE Doma 16:30 HAVL.BROD A  
15.6.2014 NEDĚLE Venku 16:30 CHOTĚBOŘ A 15:00  
JARO  2014 B-ČKO  
DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd  
30.3.2014 NEDĚLE doma 15:00 LIPNICE B  
6.4.2014  neděle venku 15:30 JEŘIŠNO B 13:45  
13.4.2014 neděle doma 15:30 DLOUHÁ VES B  
19.4.2014 sobota venku 16:00 STARÉ RANSKO B 14:30  
27.4.2014 neděle doma 16:00 ŠLAPÁNOV B  
3.5.2014 sobota venku 16:30 SVĚTLÁ B B 14:45  
10.5.2014 sobota  venku 16:30 DOLNÍ MĚSTO B 15:00

18.5.2014 neděle doma 16:30 LÍPA B B
24.5.2014 sobota  venku 16:30 ROZSOCHATEC B 15:00  
1.6.2014 neděle doma 16:30 OKROUHLICE B  
8.6.2014 neděle venku 16:30 CHOTĚBOŘ B B 15:00  
15.6.2014 neděle doma 16:30 ŽDÍREC B B  
21.6.2014 sobota venku 16:30 VESELÝ ŽĎÁR B 15:00  
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Pozvánka na jarní 
boje mužstev 
TJ Sativa 
Keřkov
A mužstvo se bude snažit 

vylepšit svoji osmou pozici a 

umístit se v konečné tabulce 

co nejvýše. Na třetí místo 

týmu chybí pouze tři body 

a  většinu zápasů na jaře se-

hraje doma, kde na podzim utrpěl Keřkov pouze 

jedinou porážku proti silné Leštině B. Dosáhnout 

třetího místa je tak cílem vedení klubu.

Zveme vás také na atraktivní zápasy B týmu, ve 

kterých padá hodně branek. Na podzim 39 branek 

v 9 zápasech (je pravdou, že 28 jich z toho bylo do naší 

sítě). Určitě je v možnostech týmu tuto bilanci vylep-

šit a získat více bodů než na podzim (6 za dvě výhry).

V neposlední řadě se přijďte podívat na zápasy 

mladších žáků, kteří hrají svou první sezonu a svými 

výkony rozhodně nedělají žádnou ostudu. Z osmi 

zápasů dokázali dvakrát zvítězit a pouze horší skóre 

je dělí od hezkého šestého místa. Na jaře žáci ode-

hrají šest zápasů do své tabulky a poté se v nad-

stavbové části střetnou s týmy ze druhé skupiny 

o celkové umístění v okresní soutěži, kde je 16 týmů 

rozděleno do dvou skupin.

Nadále také platí to, že máte-li dítě ve věku 6-12 let, 

které má rádo sport a pohyb, můžete jej bez problé-

mů umístit do našeho družstva. Vítány jsou i dívky 

a od rodičů dětí nevybíráme žádné příspěvky. Hlá-

sit se můžete na telefonu 602 115 167, popřípadě 

se kdykoliv přijít podívat na trénink, který se koná 

každou středu od 16.3 0.

Za TJ Sativa Keřkov

Milan Zvolánek

Pohled B Keřkov 29.03. 15:00 SO

Keřkov Golčův 
Jeníkov

05.04. 15:30 SO

Keřkov Tis B 12.04. 15:30 SO

Vepřová Keřkov B 13.04. 15:30 NE

Keřkov B Víska 19.04. 16:00 SO

Herálec žácí Keřkov žáci 20.04. 09:30 NE

Štoky B Keřkov 20.04. 10:00 NE

Keřkov Hněvkovice 26.04. 16:00 SO

Keřkov žáci Pohled žáci 27.04. 09:30 NE

Lučice B Keřkov B 27.04. 16:00 NE

Sobíňov Keřkov 03.05. 16:30 SO

Keřkov žáci Úsobí žáci 04.05. 09:30 NE

Keřkov B Úsobí 04.05. 16:30 NE

Mírovka žáci Keřkov žáci 10.05. 10:00 SO

Chotěboř C Keřkov B 10:05. 16:30 SO

Keřkov Herálec B 11.05. 16:30 NE

Keřkov B Libice n. D. 17.05. 16:30 SO

Keřkov žáci Česká Bělá 
žáci

18.05. 09:30 NE

Nová Ves u Sv. Keřkov 18.05. 16:30 NE

Dlouhá Ves 
žáci

Keřkov žáci 24.05. 10:00 SO

Maleč Keřkov B 24.05. 16:30 SO

Keřkov Věžnice B 25.05. 16:30 NE

Havl. Borová B Keřkov 31.05. 16:30 SO

Keřkov B Dlouhá Ves B 01.06. 16:30 NE

Keřkov žáci nadstavbová 
část

podle soupeře

Keřkov Mírovka B 07.06. 16:30 SO

Rozsochatec B Keřkov B 08.06. 16:30 NE

Keřkov žáci nadstavbová 
část

podle soupeře

Leština B Keřkov 15.06. 10:00 NE

Keřkov žáci nadstavbová 
část

podle soupeře

Keřkov Česká Bělá 21.06. 16:30 SO

Keřkov žáci nadstavbová 
část

podle soupeře

SZMP informuje
Sportovní hala

Ve sportovní hale se blíží ukončení 

další sezony. Během ní byla hala 

poměrně hodně využívána. V době 

školních prázdnin jsme provedli 

potřebnou údržbu. Po dlouhé době 

se podařilo zprovoznit všechna zářiv-

ková tělesa nad palubovkou. Byla podána 

žádost o  grant na odstranění poškozeného zdiva 

v šatnách. 

Sportovní areál
Sportovní areál je stále možno využívat 

po dohodě se zaměstnanci SZMP, 

včetně vstupu na atletickou dráhu. 

Ve sportovním areálu došlo k úpra-

vě ochranných sítí. Dále se dokon-

čilo položení dlažby okolo laviček. 

S příchodem jara dojde k natření a opravě 

lezecké stěny, k   úpravě ochranných sítí, zajištění 

branek a drobné údržbě.

Cyklostezka
Cyklostezka se několikrát i v průběhu 

zimy uklízela, a tak byla celou dobu 

v provozu. Lyžařské stopy tuto zimu 

nebylo možno projíždět a udržovat.

Koupaliště
Celková návštěvnost byla v loňském 

roce nejvyšší, v porovnání s ostatní-

mi sezónami. V srpnu na koupališti 

proběhlo dobře navštívené odpoled-

ne plné her, které se bude konat i letos. 

Došlo ke změnám v ceníku. Permanentka na 

celou sezonu zlevnila z  1.300,- Kč na 1.100,- Kč. 

Dochází ke slevám pro seniory, po předložení „Se-

nior pasu“, který lze získat po dovršení 55 let věku. 

Info získáte na www.seniorpasy a nebo na 543 210 

790, popřípadě na adrese Senior pasy, Mendlovo 

nám.1a, 603 00 Brno. Nyní se postupně chystáme 

na přivítání další sezony.

Dětská hřiště
Na dětském hřišti v  Ronovské ulici je po výměně 

poškozených lan vše v pořádku. Na dět-

ském hřišti u haly je třeba provést 

několik nezbytných oprav a nátěrů 

na některých sestavách a je třeba 

v letošním roce počítat s částečným 

omezením, z  důvodu rekonstrukce 

zadní části školy.

Zdeněk Matějka SZMP
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Nabízíme k pronájmu byt v Přibyslavi 1+kk, 43m2 .   Tel. 724 011 838
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Nabízím vedení a zpracování daňové 
evidence, mezd, DPH, daňová přiznání,

přehledy pro zdravotní pojišťovnu a zprávu 
soc. zabezpečení externě s případným 

docházením do  firmy pro OSVČ.
Cena:  dohodou s klientem – levně

 tel. 606462332
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PRODEJ SECOND 
HANDU

v Přibyslavi ve Starém 
špitále

uskuteční se dne:
středa 16. 4. 2014

od 10.00 do 15.30 hod.
cena

dámské a pánské    50,- Kč/ ks
kojenecké a dětské 30,- Kč/ ks

JARNÍ ZBOŽÍ

MĚSTO PŘIBYSLAV
a

Občanské sdružení
Diakonie Broumov
ve spolupráci s
MS ČČK PŘIBYSLAV

VYHLAŠUJE

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
VĚCI, KTERÉ SBÍRÁME: 
 Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

 Obuv – veškerou nepoškozenou

 Hračky – nepoškozené a kompletní

 Peří, péřové přikrývky a polštáře

 Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

BUDOVA STARÉHO ŠPITÁLU, UL. VYŠEHRAD (u věže), PŘIBYSLAV

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem

„Havlíčkobrodské
 hokejové legendy“

Povídání zejména o minulosti, 
přítomnosti a snad i budoucnosti 
hokeje nejen v Havlíčkově Brodě 
s Jiřím a Jaroslavem Holíkovými, 
Janem Suchým a s redaktorem 

Aloisem Svobodou.

Beseda se bude konat v sobotu 
5. dubna 2014 od 17.00 hod. 

ve Skaut klubu v Horní ulici.

Akci pořádá Okrašlovací spolek 
BUDOUCNOST.

Vstupné dobrovolné.

PÁTEK 11. DUBNA 
15.00 – 18.00 hodin

SOBOTA 12. DUBNA 
8.00 – 12.00 hodin
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Povinné očkování psů
proti vzteklině

Očkování psů v místních částech proběhne v sobotu  
19. dubna 2014

  8.00 -   8.30 hodin Keřkov
  8.30 -   8.45 hodin Dobrá
  8.45 -   9.00 hodin Hřiště
  9.00 -   9.30 hodin Ronov nad Sázavou
  9.30 -   9.45 hodin Poříčí
  10.00 - 10.30 hodin Olešenka
  10.30 -  11.00 hodin Česká Jablonná
  11.00 -   11.30 hodin Dolní Jablonná
  1 1.30 -   11.45 hodin Dvorek
  11.45 -   12.00 hodin Uhry
           12.00 -  12.15 hodin Utín

Očkovací průkaz a 100,00 Kč (jeden pes) si vezměte 
s sebou.
Upozorňujeme majitele psů, že místní poplatek
za psa je splatný do 31. března 2014!

Očkování psů proti vzteklině 
v Přibyslavi se 

bude konat v sobotu  dne 26. dubna 2014

 od 9.oo do 10.oo hod. u zadního vchodu radnice.

Očkovací průkaz a 100,00 Kč (jeden pes) si vezměte 
s sebou.

Upozorňujeme majitele psů, že místní poplatek
za psa je splatný do 31. března 2014!!!
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duben 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. dubna 2014 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům  KZM Přibyslav
- od 1. dubna 2014 Sbírej víčka pro Kubíčka město-viz plakát  ČČK, KVC Harmonie, další
- 2. dubna 2014 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům  KVC Harmonie, KZMP
- 3. dubna 2014 ve 15.00 h. Ukázka jarního řezu ovocných stromů školní zahrada  MO ČSZ, ZŠ Přibyslav
- 3. dubna 2014 v 18.00 h. Babička v trenkách/divadlo Kulturní dům  DS Furiant, KZM Přibyslav
- 4. dubna 2014 v 19.00 h. Premiéra - Babička v trenkách/divadlo Kulturní dům  DS Furiant, KZM Přibyslav
- 5. dubna 2014 v 9.30 h. Přibyslavský pantofl íček Sportovní hala  ŠD a ŠK, ZŠ, SZM Přibyslav
- 5. dubna 2014  Fotbal: Keřkov – dle rozpisu Hřiště Keřkov  TJ Sativa Keřkov
- 5. dubna 2014 v 18.00 h. Repríza - Babička v trenkách/divadlo Kulturní dům  DS Furiant, KZM Přibyslav
- 6. dubna 2014 v 15.30 h. Fotbal - Přibyslav A Hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- 6. dubna 2014 v 17.00 h. Moravské pašije Farní stodola  Teátr Víti Marčíka
- od 7. dubna 2014 Přistavování kontejnerů na bioodpad viz rozpis  Městský úřad Přibyslav
- 7. dubna 2014 v 11.00 h. Lidová architektura kraje Vysočina – vernisáž Kurfürstův dům  KZM Přibyslav 
- 9. dubna 2014 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ Mateřská škola  MŠ Přibyslav
- 11. dubna 2014  Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava Město Přibyslav  ČČK Přibyslav
- 11. dubna 2014 v 15.00 h. Sbírka ošacení Starý špitál  Město Přibyslav, ostatní
- 11. dubna 2014 v 19.00 h. Repríza - Babička v trenkách/divadlo Kulturní dům  DS Furiant, KZM Přibyslav
- 12. dubna 2014 v 8.00 h. Sbírka ošacení Starý špitál  Město Přibyslav, ostatní
- 12. dubna 2014 v 18.00 h. Repríza - Babička v trenkách/divadlo Kulturní dům  DS Furiant, KZM Přibyslav
- 13. dubna 2014 v 9.00 h. Dvanáctiboj-přespolní běh Ronovská ul. – hřiště  ZSM Přibyslav
- 13. dubna 2014 v 15.30 h. Fotbal - Přibyslav B Hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- 17. dubna 2014 Velikonoční prázdniny ZŠ Přibyslav  ZŠ Přibyslav
- 17. dubna 2014 v 18.00 h. Zelený čtvrtek – mše svatá Farní kostel  Římskokat. farnost Přibyslav
- 18. dubna 2014 Velikonoční prázdniny ZŠ Přibyslav  ZŠ Přibyslav
- 18. dubna v 18.00 h. Velký pátek - Velkopáteční obřady Farní kostel  Římskokat. farnost Přibyslav
- 19. dubna 2014 Schůzka Červenokřižáčků (pro přihlášené) DPS Přibyslav  ČČK Přibyslav
- 19. dubna 2014 od 8.00 h. Očkování psů proti vzteklině - dle rozpisu Místní části  Mě Ú Přibyslav 
- 19. dubna 2014 ve 20.00 h. Bílá sobota – Velikonoční vigilie Farní kostel  Římskokat. farnost Přibyslav 
- 20. dubna 2014 v 8.00; 9.30 h. Boží hod – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Farní kostel  Římskokat. farnost Přibyslav
- 20. dubna 2014 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – cyklistika  Silnice u Jabl.nádrže  SZM Přibyslav
- 20. dubna 2014 v 16.00 h. Fotbal - Přibyslav A Hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- 21. dubna 2014 v 8.00; 9.30 h.  Červené pondělí – mše svaté Farní kostel  Římskokat. farnost Přibyslav  
- 23. dubna 2014 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Kulturní dům  ZUŠ, KZM Přibyslav
- 26. dubna 2014 v 9.00 h. Očkování psů proti vzteklině Zadní vchod radnice  Mě Ú Přibyslav 
- 26. dubna 2014 ve 13.00 h. Konference posázavských vodníků Ostrůvek v Poříčí   Junák-střed.Goliath Přibyslav
- 26. dubna 2014 ve 14.00; 15.30 h. Ostrov splněných přání Kulturní dům  DS Přib.pimprlata, KZMP
- 26. dubna 2014 v 19.30 h. FK – Pěna dní/fi lm; Ty Syčáci/koncert Kulturní dům  FK, KZM Přibyslav
- 27. dubna 2014 v 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny přípravek Sportovní hala  SK Juvenis, SZM Přibyslav
- 27. dubna 2014 v 10.00 h. Sázavská vodní rally Řeka Sázava  2. oddíl stř. Goliath Přibyslav
- 27. dubna 2014 ve 14.00 h. Den země Školní zahrada  ZŠ Přibyslav
- 27. dubna 2014 ve 13.00 h. Harmoniky v Utíně Kulturní dům Utín  OV Utín
- 27. dubna 2014 v 16.00 h. Fotbal - Přibyslav B Hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- od 28. dubna 2014 Svoz velkoobjemového odpadu viz rozpis  Městský úřad Přibyslav
- 29. dubna 2014 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Kulturní dům  ZUŠ, KZM Přibyslav
- 30. dubna 2014 v 16.00 h. Pálení čarodějnic Srub MS v Hesově  MS Přibys

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

PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC KVĚTEN:
• Hudební slavnosti • další disciplína dvanáctiboje  • pravidelný Filmový klub

• Koncert ZUŠ, pobočka Přibyslav


