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PŘIBYSLAVSKÝ 
KALEIDOSKOP
aneb události 
měsíce dubna v obraze

a –  „červenokřižáčci“ na akci Čistá řeka Sázava;
b – taneční soutěž pro děti a mládež Přibyslavský 

pantofl íček;
c – momentka – poděkování Iloně Loužecké;

f –  Budování inženýrských sítí pro nové parcely
g –  Dvanáctiboj Junior – závodníci 3. disciplíny, 

kterou byla cyklistika
d,e  – zahájení výstavy Lidová architektura Kraje 

Vysočina – nedoceněná a opomíjená 
(ukončení výstavy 3. května)

Masopustní veselí z České Jablonné
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Události v našem městě
      
 Pracovníci města

Dne 25. března 2014 naše řady navždy opustila paní Jarmila 
Málková. Poděkování a smuteční oznámení najdete na 

jiném místě Přibyslavského občasníku.
Novou zaměstnankyní města je od 1. dubna 

Ing.  Ivana Hladíková, zařazena v  odboru správy 
a  údržby, kterou tímto vítám a přeji, ať se jí v  práci 
pro město daří. Zastupuje pracovnici, která je na 

rodičovské dovolené. Zároveň od stejného dne je 
opětovně zaměstnáno pět pracovníků na veřejně 

prospěšné práce, kteří nám budou pomáhat s  údržbou 
města. I je rád vítám v práci.

Základní škola Přibyslav
Na stavbě třetí etapy je vztyčený jeřáb a to 
znamená, že stavba se hnula a roste nahoru. 
Malou komplikaci způsobila objevená kaverna 
ve skále v  místě, kde se stýká budova A (má 
sloupy do náměstí) s  novou stavbou budovy 
B (bývalý KORD). Jednalo se o malý prostor, 
vytesaný do skály, který byl zaplavený vodou 
o velikosti cca 15 m3. Prostor byl prozkoumán 

archeologem a jeskynním potápěčem. Povrchová voda se do objeveného prostoru 
dostala po  zbourání budovy KORD. Původní základy zbourané budovy byly výše 
než základy nově budovaného pavilonu, a proto se dříve na tento prostor nepřišlo. 
Průzkumem se prokázalo, že šlo o uměle vyhloubený sklep pod jednou z hospodářských 
budov, které musely v nedávné minulosti ustoupit postupné výstavbě školy. Uvítáme 
svědectví pamětníků, kteří ještě žijí a na tento sklep si pamatují. Prostor po průzkumu 
byl vyplněný betonem a je nyní součástí terénu pod novou základovou deskou. Soutěž 
na 4. etapu je ukončena. Kontrola ze strany poskytovatele dotace trvala neuvěřitelně 
dlouho. Po podpisu smlouvy o dílo začíná i fi rma Unistav, a. s. Brno modernizovat 
nejstarší části školy, vystavěné v předminulém a v minulém století, a to budovy C (do 
náměstí) a budovy D (ke sportovní hale).

Vítání občánků a valné hromady
Dne 29. března se na zámku v Přibyslavi konalo již druhé vítání 
občánků. V  měsíci dubnu se uskutečnily tři valné hromady. 
Dne 10. dubna Svazku obecních lesů Přibyslav a Svazku obcí 
Přibyslavska, obě na přibyslavské radnici, dne 15. dubna místní 
akční skupiny Havlíčkův kraj, obecně prospěšné společnosti 
ve Škrdlovicích.

Historický most 
v Ronově nad Sázavou
Omítka na mostu se drolí a opadává. To je fakt, a každý 
návštěvník se o tom může přesvědčit. Bylo vyvoláno 
reklamační řízení za účasti investora, dodavatele 
a památkářek. Reklamace byla plně uznána a omítka 
bude opravena. Nejprve se začne na vnitřních 
parapetech mostu, budou úplně očištěny a nově 
provedeno několik zkoušek. Příčina tkví, s  největší 
pravděpodobností, ve špatném pojivu, dodaném 
certifi kovaným zahraničním výrobcem. Město opravu 
nehradí, jde plně za dodavatelem, který bude vadný 

dodaný materiál dále reklamovat. Provoz bude omezen jen minimálně.

Cena města Přibyslav
Ceny města Přibyslav za rok 2013 budou uděleny na slavnostním 
koncertu, který pořádá Základní umělecká škola J. V. Stamice, pobočka 
Přibyslav dne 10.  května  2014, v  18:00 hod. v  Kulturním domě 
v Přibyslavi. Nenechte si ujít tuto historickou událost města Přibyslav.

Volby do Evropského parlamentu
Zvu všechny oprávněné voliče k  volbám do EP, které se 
uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014 v  obvyklých 
volebních místnostech a časech na radnici města Přibyslav.

Přeji krásné prožití měsíce května.

Mgr. Bc. Jan Štefáček
 starosta

Vyplatily se soutěže na výběr 
dodavatele energií?
V roce 2011 rozhodla rada města, že uskuteční výběrová řízení na dodavatele energií, 
tedy přesněji řečeno na dodavatele elektrické energie a zemního plynu. Od roku 2012 
město Přibyslav nakupuje energie po řádném výběru dodavatele.  V letech 2012 a 2013 
město vybíralo dodavatele obálkovou metodou, pro roky 2014 a 2015 jsme vybrali mož-
nost nákupu přes komoditní burzu, kde probíhá výběr aukcí.

Dříve než zde okomentuji výstupy, které jsme po závěrečném vyúčtování připravili za 
roky 2012 a 2013, je třeba popsat, co je předmětem těchto výpočtů.

Ceny energií se totiž skládají z několika složek, které mohou ovlivnit  výslednou cenu.  
Část těchto složek je totiž stanovena a regulována státem a je u všech dodavatelů shod-
ná, část ceny energií lze ovlivnit soutěží. V případě elektrické energie je poměr těchto 
složek cca 50% neovlivnitelná, jež zahrnuje například distribuci, měsíční plat za příkon, 
podporu na výkup z  obnovitelných zdrojů a další. Druhou polovinu pak tvoří platba 
za silovou elektřinu, kterou můžeme vysoutěžit a ovlivnit.  V případě zemního plynu je 
poměr regulované a neregulované složky příznivější, kdy regulovaná složka tvoří cca 
20 – 30 % z celkové ceny. Zjednodušeně řečeno, v případě elektrické energie soutěžíme 
tedy cca 50 % z celkové ceny a druhou polovinu stanovuje stát, v případě plynu cca 75 % 
ceny a zbytek stanovuje stát. Složky stanovené státem jsou u všech dodavatelů shodné 
a nemá smysl se jimi zabývat za účelem výpočtu srovnání cen, přesto, že ovlivňují po-
měrně zásadně cenu pro odběratele.

Až do konce roku 2011 město Přibyslav odebíralo energie od svých stálých, historic-
kých dodavatelů. Pro srovnání cen tedy využíváme hodnot, které měli tito dodavatelé 
v  sazbách, které využívalo město Přibyslav až do roku 2011 (v tabulce uvedeno jako 
„cena nesoutěžní 2012“). V následující tabulce můžete najít výpočet částky, kterou by 
město Přibyslav a jeho organizace v roce 2012 uspořily, kdyby byla všechna odběrná 
místa zásobena vysoutěženou energií. 

Sazba Spotřeba 

2012 MWh

Vysoutěžená 

cena 2012

Cena 

nesoutěžní 

2012

úspora

/1 MWh

úspora celkem

C01d - C02d 124,508 1497 1821 324 40340,592

C25 d VT 146,5476 1740 2055 315 46162,494

C 25 d NT 121,3439 1053 1291 238 28879,8482

C45d VT 7,8716 1687 1959 272 2141,0752

C45d NT 69,3301 1367 1723 356 24681,5156

C62d 259,98 1187 1207 20 5199,6

Plyn 1968 729 1112 383 753744

CELKEM 2697,5812       901149,125

Jelikož tomu tak nebylo úplně ve všech případech (MŠ Tyršova – plyn, KZMP – 
el. energie) a jelikož bychom měli od uspořené částky odečíst náklady spojené s výbě-
rem dodavatelů, které pro rok 2012 činily 38.000 Kč, je skutečný rozdíl mezi skutečně 
zaplacenou částkou za energie a částkou, kterou bychom zaplatili za energie, pokud 
bychom  pokračovali v odběrech bez výběrového řízení,  843.000 Kč. Toto je tedy částka 
uspořená za konkrétní odběr v roce 2012.

Abyste měli srovnání, jaký trend byl ve vývoji cen, přikládám tabulku, ze které je zřej-
mé, za kolik město Přibyslav nakupovalo v roce 2011 a za kolik by nakupovalo energie 
v případě, že by pokračovalo ve způsobu nákupu z let minulých.

Sazba Nesoutěžená 
cena 2011 
(Kč/MWh)

Vysoutěžená cena
 2012/nesoutěžená 
(Kč/MWh)

Vysoutěžená cena 
2013/nesoutěžená 
(Kč/MWh)

Vysoutěžená cena 
2014–2015/
nesoutěžená 
2014 (Kč/MWh)

C01d 1671 1497/1821 1332/1722 1094/1464

C02d 1671 1497/1821 1332/1722 1100/1464

C25 d VT 1907 1740/2055 1388/1942 1200/1651

C 25 d NT 1153 1053/1291 1009/1236 900/1051

C45d VT 1816 1687/1959 1611/1854 1300/1576

C45d NT 1578 1367/1723 1062/1634 900/1389

C62d 1108 1187/1207 1062/1145 840/973

Plyn 808 / 1112 dvě 
sazby v roce

729/1112 723/991 715/?

 
Jelikož je cena energií velmi nestabilní a v průběhu roku nevyzpytatelná, naskýtá se 

i otázka, zda by nebylo pro město a jeho organizace nejlepší nakupovat energie průběž-
ně, a tak se snažit vyhnout tomu, že vstoupí na trh s energiemi v nevhodný okamžik. Ale 
to už je otázka pro budoucí radní a budoucí zastupitele.

Martin Kamarád
místostarosta
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Z Městského úřadu Přibyslav
S účinností od 1. dubna 2014 vykonává funkci sociálního 
pracovníka MÚ Přibyslav vedoucí Pečovatelské služby 
Přibyslav Bc. Karel Březina. Sociální pracovník na úrovni 
našeho MÚ provádí sociální šetření, sociálně právní po-
radenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost 
v sociální oblasti, depistážní činnost, poskytování krizové 
pomoci a zjišťuje potřeby obyvatel obce v oblasti soci-
álních služeb. Úřední hodiny sociálního pracovníka jsou 
vždy ve středu od 9:00 do 12:00 v  místnosti č. 106 na 
městském úřadě (tel. 569 430 816). Mimo tuto dobu je 
možno kontaktovat Bc. Karla Březinu na tel 569 482 128 
v domě s pečovatelskou službou, v ulici Tržiště. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor životního prostředí
!Opakované upozornění na volné pobíhání psů!
V minulém čísle občasníku jsme občany upozorňovali na 
volně pobíhající psy. Situace se částečně zlepšila, ovšem 
stále ještě po Přibyslavi běhají volně psi, kteří mohou být 
nebezpeční zejména malým dětem. Odbor životního 
prostředí bude tyto psy odchytávat a po jejich identifi kaci 
požadovat po majiteli psa náhradu za odchyt a umístění 
do útulku. 

* Svoz komunálního odpadu
Opakované sdělení. 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 po-
čítat s vývozem od časných ranních hodin. Svozová fi rma 
může mít nové zaměstnance nebo není možné z  pro-
vozních důvodů dodržet hodinu vývozu, na kterou jsou 
občané zvyklí. Ve smlouvě, kterou má město Přibyslav se 
svozovou fi rmou a v rozpisu jízd, není hodina vývozu ko-
munálního odpadu stanovena.

* Poděkování
Odbor životního prostředí chce touto cestou poděkovat 
Jednotce sboru dobrovolných hasičů Přibyslav, která 
v náročných podmínkách pokácela dva modříny v Utíně. 
Tyto stromy odmítly kácet všechny fi rmy, které OŽP oslo-
vil, odmítli je kácet i pracovníci KSÚS. Stromy rostly na 
velice nevhodném místě mezi rodinným domem a komu-
nikací. JSDH Přibyslav náročný a téměř neřešitelný úkol 
zvládla, i když pravděpodobně musela čelit nepřízni řidi-
čů, kteří nechtěli využít objízdnou trasu a v místě kácení 
se zdrželi. Ještě jednou děkuji za příkladnou spolupráci. 

* Požadavky místních částí k odboru životního prostředí
 Odbor životního prostředí uvítá, pokud se občané míst-
ních částí se svými požadavky na odbor životního pro-
středí budou obracet přímo na vedoucí odboru. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP 

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 3 2014 po roz-
počtovém opatření č. 2 ve výši Kč 64.226.651,20 a výdaje 
Kč 75.573.230,98.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu měs-
ta k 31. 3. 2014:

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 64 226 651 26 198 954 40,8

1. daňové 51 300 000 23 454 253 45,7

2. nedaňové 1 401 956 574 229 41,0

3. kapitálové 583 692 511 768 87,7

4. přijaté dotace 10 941 003 1 658 704 15,2

VÝDAJE 75 573 231 29 177 665 38,6

1. běžné 41 733 546 15 121 801 36,2

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na 
rok 2014 výnosy ve výši 20.024.035 Kč a náklady ve výši 
11.970.900 Kč. 

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek hospodářské čin-
nosti města k 31. 3. 2014 jsou uvedeny v následující tabulce: 

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 498 877 145 439 353 439

Skládka 2 849 848 1 412 804 1 437 044

Sportovní 
zařízení

200 674 0 200 674

Správa majetku 531 139 358 363 172 777

Kabelová televize 1 077 930 422 142 655 789

Všeobecná správa 15 834 9 581 6 254

Pronájmy 55 648 0 55 648
Celkem 5 229 951 2 348 328 2 881 623

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby
* Zelená úsporám
Od 1. dubna letošního roku začal Státní fond životního pro-
středí přijímat žádosti v  programu Nová zelená úsporám. 
Jedná se o program vyhlášený Ministerstvem životního 
prostředí. Program se zaměřuje zejména na zateplování 
rodinných domů, výměnu oken a dveří, výstavbu tzv. „pa-
sivních domů“ a výměnu starých neekologických kotlů za 
nové úsporné kotle na biomasu, plyn, tepelná čerpadla 
a  instalaci solárních panelů. Na podporu úspor energie 
je k dispozici letos prozatím 1,9 mld. korun. Tyto peníze 
umožní realizovat úsporná opatření pro rodinné a v příštích 
letech i pro bytové domy. Majitelé rodinných domů mo-
hou získat až 55% podporu na zateplení rodinného domu. 
Na nové ekologické zdroje mohou dostat dokonce 75% 
dotaci. Čím víc způsobů úspory energií žadatel provede, tím 
vyšší podporu získá. Zároveň může dosáhnout i na jedno-
rázový fi nanční bonus, a to kombinací vybraných opatření. 
Nově lze získat také příspěvek na pořízení solárních systémů 
pro rodinné domy. Finance získají opatření, která byla zahá-
jena po 1. 1. 2013. Ukončení programu bude buď vyčerpá-
ním alokace, nebo nejpozději 31. října 2014 ve 12  hodin. 
Došlo k  drobným procesním úpravám a upřesněním na 
základě vyhodnocení procesů programu Zelená úsporám 
v minulých letech. Vyhověno bylo také velkému zájmu 
o podporu instalace solárních termických systémů, tohoto 
opatření mohou využít i vlastníci rozestavěných rodinných 
domů. Program Nová zelená úsporám je nastaven pro ob-
dobí 2014–2020 a plynule navazuje na program Nová zele-
ná úsporám 2013. Veškeré informace najdete na webových 
stránkách: www.novazelenausporam.cz, dotazy můžete 
řešit přes bezplatnou Zelenou linku 800 260 500 v po až pá 
7:30–16:00 nebo e-mailem na: info@sfzp.cz. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci dubnu byly služby PS poskytovány bez jakéhokoli 
omezení. 

Počátkem měsíce jsme se museli vyrovnat se ztrátou ko-
legyně paní Jarmily Málkové. Její smrt všechny zaměstnance 
PS Přibyslav hluboce zasáhla.

O víkendu dne 11. a 12. dubna proběhla veřejná sbírka 
ošacení, kterou pořádalo město Přibyslav společně s  Dia-
konií Broumov za pomoci MS ČČK Přibyslav. I přes stálé 
umístění kontejneru na ošacení u sportovní haly se sešlo 
poměrně velké množství darovaných věcí. Všem dárcům 
a  dobrovolníkům, kteří pomáhali se zajištěním služeb ve 
Starém špitále, z celého srdce děkujeme. 

Ostatní tradiční akce probíhaly jako v předešlých měsících.
Bc. Karel Březina

vedoucí PS

Odbor správy a údržby
Měsíc duben byl především ve znamení úklidu města a pro-
řezávání dřevin (v součinnosti s odborem životního prostře-
dí). Jako každoročně proběhl úklid pod tradičním názvem 
„hromádková akce“. V následujícím měsíci bude proveden 
úklid komunikací i v přilehlých obcích města Přibyslav. Všem 
občanům, kteří se podíleli a podílí i během roku na údržbě 
veřejných ploch města, mnohokrát děkujeme. 

Naši občané určitě zaregistrovali, že se na úklidu měs-
ta od měsíce dubna opět podílí pracovníci, které město 
zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací. Díky vlíd-
nému počasí jsme mohli zahájit natěračské práce, byla 
provedena obnova nátěru plakátovacích ploch ve městě, 
informační tabule naučné stezky a mobiliáře města – lavi-
ček. V době psaní příspěvku se provádí oprava omítek ve 
sklepních prostorech domu pečovatelské služby. 

Pracovníci místního hospodářství provedli vyčištění ka-
nalizačních vpustí v naší správě, v  součinnosti se společ-
ností VAK Havlíčkův Brod a.s. Bylo provedeno vyčištění 
kanalizačních šachet u domu s  pečovatelskou službou 
č. p. 239 a 240, dále v ulici Ronovská, Malinského a Ra-
šínova. Na základě našeho požadavku bude provedena 
společností VAK deratizace sklepních prostor v budovách 
ve správě města Přibyslav a deratizace v obcích (návnady 
do kanalizačních šachet). O termínu provedení deratizace 
budou občané informováni na plakátovacích plochách. 

V součinnosti s  OŽP byla zahájena oprava propustku 
pod budovou čekárny (podél silnice) v obci Utín. Na zákla-
dě výběrového řízení probíhají stavební práce v kulturním 
domě v obci Hřiště. Z důvodu nevyhovujícího stavu elekt-
roměrné skříně v domě č. p. 41, Přibyslav, byla provedena 
obměna skříně, kterou realizovala odborná fi rma. 

V oblasti bytové správy – byly přiděleny čtyři byty 
v  domě s  pečovatelskou službou, a to v  DPS č. p. 254, 
240 a dva byty v DPS č. p. 251, jeden městský byt v domě 
č. p. 486, ulice Příkopy. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Kontejnery na bioodpady 
(kompostovatelný odpad)
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí v měsí-
ci na určené stanoviště a budou tak v Přibyslavi rozesta-
věny po dobu tří týdnů v měsíci.

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Pondělí 
12.05.

gen. Luži Pondělí 
19.05.

Tržiště Pondělí 
26.05.

Cihlářská

Úterý 
13.05.

Bezručova Úterý 
20.05.

Jiráskova Úterý 
27.05.

Česká

Středa 
14.05.

Hesovská Středa 
21.05.

Vyšehrad Středa 
28.05.

Nerudova

Čtvrtek 
15.05.

Pecháčkova Čtvrtek 
22.05.

Příkopy Čtvrtek 
29.05.

Niklfeldova

Pátek 
16.05.

Žižkova Pátek 
23.05.

Na 
Vyhlídce

Pátek 
30.05.

U 
Koupaliště

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

Zahrádkářská kolonie u ACA 2. 5. – 4. 5.
Dvorek 5. 5. – 6. 5.
Uhry 7. 5.  - 8. 5.
Poříčí 9. 5. -11. 5
Utín 31. 5. - 1. 6.
Česká Jablonná 2. 6. - 3. 6.
Dolní Jablonná 4. 6. – 5. 6.
Poříčí 6. 6. - 8. 6.

S  dalšími požadavky na umístění kontejnerů na biood-
pady se obraťte na odbor životního prostředí Městského 
úřadu Přibyslav. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP
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Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím 
volby do EP a stanovil jejich konání na pátek 

23. května 2014 v  době od 14:00 do 22:00 hod 
a  sobotu 24. května v  době od 8:00 do 14:00 hod. 
Volební místnosti všech tří přibyslavských volebních 
okrsků se nacházejí v budově radnice. 

Právo volit na území ČR do EP má každý občan ČR, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a občan 
jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 

45 dnů přihlášen k  trvalému nebo přechodnému 
pobytu na území ČR a podal do 13. dubna 2014 žádost o 
zápis do seznamu voličů.

Přímými překážkami ve výkonu volebního práva jsou 
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu (např. karanténa) a zbavení 
způsobilosti k  právním úkonům. Nepřímou překážkou 
ve výkonu volebního práva je, když volební komise 
voliči neumožní hlasování v  případě, že neprokáže při 
příchodu do volební místnosti svoji totožnost nebo se 
neodebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 
Volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou.

Voličům, kteří se ve dnech voleb nebudou nacházet 
v  místě trvalého pobytu, vydá obecní úřad v  místě 
trvalého pobytu voličský průkaz, který opravňuje voliče 
hlasovat ve dnech voleb do EP v  jakémkoliv volebním 
okrsku na území ČR. Volič může požádat o vydání 
voličského průkazu obecní úřad v  místě trvalého 
bydliště nejpozději do 8. května 2014 a obecní úřad 
vydá voliči voličský průkaz nedříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 8. května 2014.

Nejpozději do 20. 5. 2014 budou voličům doručeny 
hlasovací lístky. Po příchodu do volební místnosti volič 
prokáže svoji totožnost a obdrží úřední obálku a v 
případě že si je nepřinesl, také hlasovací lístky. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do 
úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 
u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Další informace o volbách do EP najdete v tomto čísle 
PO v Oznámení o době a místě konání voleb, popř. 
na informačním letáku doručeném voličům společně 
s hlasovacími lístky.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Volby do Evropského parlamentu (EP) – informace pro voliče

Centrum pro 
zdravotně postižené 
Kraje Vysočina. 
o.p.s. Havlíčkův Brod 
informuje
Posláním Centra pro zdravotně postižené Kraje 
Vysočina, o.p.s. v Havlíčkově Brodě je prostřednic-
tvím sociálního poradenství zvyšovat informova-
nost osob se zdravotním postižením, podporovat 
jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim 
ke zvýšení či udržení kvality života. 

Jsme registrovaná služba dle zákona č.108/ 2006 
Sb. sociální poradenství, která zahrnuje základní 
a odborné sociální poradenství – její součástí je 
půjčovna kompenzačních a rehabilitačních po-
můcek.

Rozšíření půjčovny kompenzačních a rehabili-

tačních pomůcek 

Rozšířili jsme půjčovnu kompenzačních pomůcek 
o nové přírůstky. Pořídili jsme schodolez a toaletní 
křeslo. Schodolez jsme doposud neměli v naší na-
bídce půjčovny, věřím, že o něj bude velký zájem 
z řad klientů. Dále u nás zapůjčíte invalidní vozíky, 
toaletní křesla, sedačku do vany, různé druhy cho-
dítek, nástavce na WC, židličky do sprchy, skládací 
hůl a rehabilitační dětský kočárek. Na základě se-
psané Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky 
vám tuto zapůjčíme. Cena za zapůjčení pomůcky se 
pohybuje od 3–15 Kč za den podle pořizovací ceny 
(např.: chodítko – 3 Kč/den, invalidní vozík 5 Kč/
den, schodolez 15 Kč/den). 

Poskytneme vám i informace o možnostech po-
řízení vlastní pomůcky, pomůžeme vám zprostřed-
kovat objednání či její opravu.

Osvětové besedy – pozvánka na besedu „Dávky 

pro osoby se zdravotním postižením, diskrimina-

ce OZP a jak se jí bránit – 16. 4. 2014

Město Havlíčkův Brod a Centrum pro zdravotně 
postižené Kraje Vysočina, o.p.s. pořádají bese-
du z  cyklu „Spoluobčané s  handicapem“ v  rámci 
projektu „Implementace a vyhodnocování Střed-
nědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve 
městě Havlíčkův Brod. Název besedy je Dávky pro 
osoby se zdravotním postižením, diskriminace 
OZP a jak se jí bránit. Přednáší JUDr. Jan Hutař 
z  Národní rady osob se zdravotním postižením 
v ČR.  Beseda se konala ve středu 16. dubna 2014 
od 15:00 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově 
Brodě. 

Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina, o.p.s., pracoviště Havlíčkův Brod, ve-
doucí CZP: Mgr. Alena Škarková, Dobrovského 
2915, Havlíčkův Brod, tel.: 569  427  614, e-mail: 
czphbrod@volny.cz
Návštěvní hodiny: Po, St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 
17:00, Út, Čt: 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:30, Pá: 8:00 
– 11:30, úterý a pátek dopoledne – terén, objedna-
ní klienti

Mgr. Alena Škarková



Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

69/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zhotovitele zakázky „Nová nájezdová celoocelová mostní váha 12 x 3 m o váživosti 50 tun“ fi rmu KB Stavební s. r. o., Jam-
borova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 29208181 s nabídkovou cenou 618.915 Kč včetně DPH a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a zhotovitelem. Cena díla je 618.915 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Přemysl Tonar
                            Mgr. Ludmila Řezníčková
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

70/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje nákup kamery JVC GY – HM750 HD Camcorder with Canon 14x4.4 Lens od společnosti Globalmedia  Level 27, PWC Tower, 188 
Quay Street Auckland, 1010 NOVÝ ZÉLAND za cenu 93.500 Kč bez cla a DPH. 
Odpovědnost:  Martin Kamarád
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

71/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na stavební zakázku malého rozsahu na opravu ohradní zdi kostela v Přibyslavi – 1. etapa.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 04/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

72/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na poskytnutí investičního úvěru na Rekonstrukci a dostavbu ZŠ Přibyslav – 3. etapy a Modernizaci a rozšíření ZŠ Přibyslav 
– 4. etapy Českou spořitelnu, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

73/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje přijmout návrh společnosti EKOINPROS spol. s r. o., Svitavská 46, 614 00 Brno, IČ 00547522 na zpracování realizačního projektu 
rekultivace skládky Ronov nad Sázavou, prodloužení výtlaku a zasakování infi ltračních vod, technický a autorský dozor při provádění výstavby rekultivace skládky 
a provedení výběrového řízení na dodavatele stavby rekultivace skládky v celkové ceně 319.000 Kč bez DPH. 
Odpovědnost:  Mgr. Ludmila Řezníčková
                             Přemysl Tonar
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

74/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 2 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: 04/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

75/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. 305/2014-SML  k  tíži pozemků ve vlastnictví Povodí Vltavy  parc. č. 252/3, 107/2 a 129/2 v k. ú. 
Ronov nad Sázavou mezi státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
                           Mgr. Jan Štefáček
Termín: 04/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

76/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Přibyslav panu Kamilu Petrovi, Nový svět 98, Vysoká, 580 01 Havlíčkův 
Brod. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 3. 4. 2014 do 31. 10. 2014.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: od 3. 4. 2014 do 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

77/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem pozemku parc. č. 521/23 o výměře 283 m2 v k. ú. Česká Jablonná panu Františku Novotnému, Tyršova 234, 582 22 Přibyslav. 
Cena pronájmu je 283 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 04/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

78/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje bezúplatný pronájem prostranství v ulici Bechyňovo náměstí, Přibyslav parc. č. 1647/1 pro stavební fi rmu Unistav, a. s., Příkop 6, 604 
33 Brno v termínu od 8. 3. 2014 do doby předání staveniště pro umístění stavebních buněk a stavebního materiálu pro stavbu „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav 
– IV. etapa“.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 04/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

79/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje Kulturnímu zařízení města Přibyslav převod fi nančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 62.637 Kč a souhlasí 
s nákupem koncertního pianina ve výši 280.000 Kč.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kulturní 
zařízení

80/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s přijetím 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce na dobu od 1. května 2014 do 30. září 2014.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
                            Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

81/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje přemístění elektroměrového rozvaděče, vybudování zděného pilíře a vybudování vodoměrné šachty pro napájení ocelokolny 
a pro potřeby akcí, pořádaných v areálu pod zámkem.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

82/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje realizaci prodloužení vrchního vedení veřejného osvětlení a instalaci 6 kusů nových svítidel v místní části Poříčí – dvůr.
Odpovědnost: Ing. Bc. Ludmila Benešová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

83/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 4.800 Kč Junáku – svazu skautů a skautek, středisko Goliath Přibyslav, Husova 210, 582 22 Přibyslav, 
IČO 15058450 na úhradu nákladů spojených s pořádáním Okresního kola Závodu vlčat a světlušek.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

84/2014 RM Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 32/2014 RM ze dne 5. 3. 2014.
Termín: 2. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

85/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 33. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 23. 4. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 23. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 2. 4. 2014
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 23. 4. 2014
27/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 23. 4. 2014.

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

28/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje na návrh Výboru pro Cenu města Přibyslav (CMP) v souladu s § 84 odst. (2), písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) udělit CMP za rok 2013 za oblast kultury paní Evě Bechyňové, Bechyňovo náměstí 37, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Výbory

29/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje na návrh Výboru pro Cenu města Přibyslav (CMP) v souladu s § 84 odst. (2), písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) udělit CMP za rok 2013 za oblast sportu panu Zdeňku Šejstalovi, Nerudova 623, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

30/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje plnou moc pro starostu města Přibyslav Mgr. Jana Štefáčka, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) v platném znění, k zastupování města Přibyslav na valné hromadě Vodovodů a kanalizací, a. s. Havlíčkův Brod, k výkonu všech práv akcionáře, spojených 
s akciemi společnosti, které jsou k rozhodnému dni valných hromad v držení města Přibyslav a k zastupování města Přibyslav v dozorčí radě společnosti.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zastupování

31/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Českou spořitelnou, a. s., 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 o přijetí úvěru ve výši 60.000.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2014
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 2.

Výběrové řízení

32/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 325/5 o výměře 457 m2 v k. ú. Utín od pana Ladislava Vykoukala, U Lesa 681, 582 22 Přibyslav 
a paní Jitky Vykoukalové, U Lesa 681, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 27.420 Kč. Náklady spojené s koupí, kromě daně z nabytí nemovitých věcí, hradí město 
Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Vypořádání

33/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 325/10 o výměře 609 m2 v k. ú. Utín od pana Zdeňka Hladíka, Sázavská 437, 580 01 Havlíčkův 
Brod a paní Marie Hladíkové, Sázavská 437, 580 01 Havlíčkův Brod za kupní cenu 36.540 Kč. Náklady spojené s koupí, kromě daně z nabytí nemovitých věcí, hradí 
město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

34/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 202/2014, pozemku parc. č. 2061 v k. ú. Přibyslav, mezi Českou republikou 
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Převod

35/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 132/6 o výměře 23 m2 v k. ú. Hřiště a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po 
dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

36/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z  rozpočtu města Přibyslav na  akci obnovy kulturní památky, která je  zařazena do  Programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2014 za město Přibyslav, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Název kulturní památky je Kostel sv. Jana Křtitele s věží v Přibyslavi, 
parc. č. st. 206, rejstříkové číslo kulturní památky je 28889/6-311, vlastníkem je Římskokatolická farnost, Kostelní 267, Přibyslav. V roce 2014 se jedná o opravu 
hradební zdi – 1. části. Ohradní zeď je součástí uvedené kulturní památky. Je na pozemku parc. č. 123, který je ve vlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Spoluúčast města Přibyslav je minimálně ve výši 200.000 Kč (50%).
Příspěvek z Programu je maximálně ve výši 200.000 Kč (50%).
Rozsah obnovy kulturní památky v roce 2014 je ve výši 400.000 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Regenerace

37/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy Přibyslav vydané dne 21. 11. 2001.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Mgr. Petr Adam
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 4.

Základní škola

38/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav ukládá Odboru hospodářsko-správnímu Městského úřadu Přibyslav aktualizovat smlouvu o  výpůjčce mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Základní školou Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČ 70944938.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
                            Mgr. Petr Adam
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

39/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 3/2014 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2014.
Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 3/2014
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 23. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

40/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje celoroční hospodaření města a  závěrečný účet města Přibyslav za rok 2013 včetně zprávy o  výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2013, dle příloh k jednání, bez výhrad.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 23. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Závěrečný účet

41/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky město Přibyslav za účetní období roku 2013 v  rozsahu povinných výkazů, dle příloh 
k jednání, bez výhrad.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 23. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Účetní závěrka
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PODĚKOVÁNÍ PANÍ JARMILE MÁLKOVÉ
Dne 26. března 2014 jsme ve vstupní hale radnice města Přibyslav  oznámili smutnou zprávu, 
že zemřela paní Jarmila Málková, bývalá vedoucí Odboru sociální péče Městského úřadu 
Přibyslav a referentka sociální práce. Na budově radnice, jako projev smutku, zavlál černý  
prapor. V osobě paní Jarmily jsme náhle ztratili milou, pracovitou, schopnou a obětavou 
pracovnici města, odbornici, kolegyni a dobrého člověka, který vždy myslel na potřebné 
a  slabé a  pomáhal jim. Byla úspěšná v  řešení sociálních problémů, věnovala se terénní 
práci a její znalosti lidí a prostředí byly obdivuhodné a tím velmi potřebné pro správné 

rozhodování. Dlouhodobě byla aktivní členkou Komise sociální a zdravotní Rady města 
Přibyslav. Mnoho času věnovala našim seniorům, aktivně se zapojila do práce klubu POHODA. 

Byla dlouhodobou členkou Junáka, kde se věnovala mládeži. Za svůj život tak mnoho vykonala 
pro město, pro jeho části i pro společnost a nesmazatelně se zapsala do historie města Přibyslavi. 

Vzpomínáme s vděčností na naši paní Jarmilu Málkovou. Jejího odchodu upřímně želíme.
Děkuji Jarmile za vykonanou práci pro město Přibyslav jménem svým, jménem všech zastupitelů a zaměstnanců města. 
Rodině zesnulé společně vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest její památce. Jan Štefáček
starosta

V Z P O M Í N K A

Ke konci března nás navždy 
opustila naše milá kolegyně 

J A R M I L A  M Á L K O V Á . 

Dělala práci, kterou nelze dělat 
dobře, pokud ji neděláte rádi. 
A na jejím přístupu bylo vidět, 
že má svoji práci i lidi, se kterými 
pracuje, ráda. To, že vás má 
někdo rád, nepoznáte podle 
toho, že vám „maže med kolem 
pusy“, ale podle toho, že vám umí 
říct třeba i nepříjemnou pravdu. 
Jarmila uměla říct i  nepříjemné 
věci, které byly  součástí 
jejího povolání, navíc i milým 
způsobem.  Není tedy divu, 
že za námi na městský úřad na ni 
přišel vzpomenout a poděkovat 
nejeden z  jejíc h klientů. Jarmilo, 
díky.
                                                                                     

Martin Kamarád 
místostarosta



Školní družina / Škola 

Zprávy ze školy
Co se stalo v březnu

S výjimkou týdenních jarních prázdnin v polovině měsíce 
nedopřál ani březen oddychu mozkovým závitům našich 
žáků. Vedle běžné výuky děti absolvovaly řadu vědomost-
ních soutěží a olympiád. Za pozornost jistě stojí výsledek 
Anety Körberové ze 7. A v  okresním kole olympiády 
v  anglickém jazyce. V  konkurenci 19 soutěžících zde 
v  kategorii pro 7. a 8. třídy ZŠ a gymnázia obsadila 
výborné 3. místo jako nejlepší soutěžící ze základních 
škol. Velmi dobře si vedli v okrskovém kole v Havlíčkově 
Brodě recitátoři, z nichž tři postoupili do kola okresního 
v  Ledči nad Sázavou. Dva žáci postoupili do krajského 
kola soutěže Poznej Vysočinu. Výsledky zatím nejsou 
známy.

Dne 1. března spoluúčinkoval pěvecký kroužek školní 
družiny na Jarním koncertě ZUŠ. Celý březen pokračo-
valy kurzy plavání druhých a třetích tříd. Dne 21. břez-
na jsme uspořádali pro osmé a deváté třídy přednášky 
MUDr. Klimovičové o dospívání, patologických závislos-
tech apod.  

Od 18. do 23. března vyjela třída 7. B na lyžařský vý-
cvikový kurz do Pece pod Sněžkou. V dalším týdnu ji zde 
měla vystřídat 7. A, ale pro nepříznivé sněhové podmínky 
byl kurz přeložen na prosinec.

Dne 10. března se naše škola vyvěšením vlajky připojila 
k  akci „Vlajka pro Tibet“. V  týdnu, který předcházel, se 
žáci v různých předmětech dozvídali o historii a současné 
situaci Tibetu, starší zhlédli fi lm Sedm let v Tibetu a výsta-

Zajištění vzdělávání 
ke konci školního roku
V souvislosti s rekonstrukcí Základní školy Přibyslav a ve 
snaze umožnit realizaci přestavby s co možná nejmenším 
dopadem na průběh školního roku, připravila škola ve 
spolupráci s  dodavatelskou firmou následující řešení: 
Výuka bude probíhat standardně do pátku 6. června 
2014, přičemž už od poloviny března je uvolněn 
a vyklizen objekt školy mezi historickou budovou a halou. 
I přesto, že zatím nebyly započaty žádné stavební úpravy 
s  ohledem na poněkud liknavější přístup kontrolních 
orgánů (v této situaci zosobněných úřadem regionální 
rady NUTS Jihovýchod), je třeba vše připravit, aby byl 
dodržen harmonogram přestavby. Proto škola učiní vše 
 potřebné, aby uvolnila a vyklidila historickou budovu 
školy a tím umožnila včasné zahájení rekonstrukce. 
Datum uvolnění objektu bylo stanoveno na pondělí 
9. června 2014.

V  průběhu měsíce června bude upraven rozvrh 
pouze u druhého stupně základní školy, prvního 
stupně se změny výuky netýkají. V  týdnu 9.–13. června 
budou probíhat výlety šestého a sedmého ročníku, 
popř. budou organizovány vzdělávací akce vedoucí 
k  poznání Přibyslavi a okolí. Osmý a devátý ročník 
absolvuje tzv. projektový týden. Následující týden se role 
prohodí, tzn. šestý a sedmý ročník absolvuje projektový 
týden a osmý a devátý výlety. V  pondělí 23. června 
předáme vysvědčení všem žákům druhého stupně. Ve 
dnech 24.–27. června bude žákům druhého stupně 
uděleno ředitelské volno. Tímto řešením je umožněno 
zhotoviteli stavby zahájit přestavbu historické budovy 
de facto o měsíc dříve, aniž bychom museli sahat 
k řešení směnné výuky. Rodičům žáků předem děkuji za 
pochopení a za podporu.

Mgr. Petr Adam
ředitel ZŠ

va dětských výtvarných a literárních prací, které při této 
příležitosti vznikly, ozdobila chodby školní budovy.

Ve středu 12. března uspořádala škola den otevřených 
dveří pro veřejnost. Během dne jsme přivítali na tři stovky 
návštěvníků, kteří si s velkým zájmem prohlédli nové škol-
ní prostory. Někteří individuálně, většina však dala před-
nost společným prohlídkám s odborným výkladem pana 
starosty Mgr. Bc. J. Štefáčka a ředitele školy Mgr.  Petra 
Adama.

Dne 20. března nás navštívil poslanec Evropského 
parlamentu Ivo Strejček. Po jeho jednání se starostou 
města a po prohlídce školy byl při dvouhodinové besedě 
k dispozici žákům devátých tříd. Ti plně využili možnosti 
získat informace o fungování Evropské unie a kladli panu 
poslanci zasvěcené dotazy, které svědčily o tom, že tato 
problematika není ani takto mladým lidem lhostejná.

Dvě velká poděkování: První paní Heilandové za bese-
du o tom, jak žijí a s jakými problémy se potýkají slabo-
zrací a nevidomí lidé. Druhé poděkování je paní Loužec-
ké za uspořádání kurzů první pomoci pro žáky osmého 
ročníku. Tyto kurzy organizuje již řadu let a mládež se jich 
účastní s velkým zájmem.

Všem čtenářům přeji prožití krásných jarních dnů ve 
zdraví a v radosti.

Pavel Linka
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10. ročník 
Přibyslavského 
pantoflíčku
Letošní jubilejní 10. ročník se konal v sobotu 5. dubna, 
tak jako každoročně, ve Sportovní hale v Přibyslavi.

Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. Každá 
kategorie byla rozdělena na šest tanečních formací: 
moderní, street dance, scénický tanec, volný tanec, 
mažoretky a aerobik.

Do poroty zasedli: Marie Musilová – zakladatelka 
této taneční soutěže – předsedkyně poroty, Mgr. Petr 
Adam – ředitel ZŠ Přibyslav, Zdeněk Matějka – 
ředitel Sportovního zařízení města Přibyslav, Květa 
Stanzelová – bývalá lektorka mažoretek, Martina 
Maloušková – mistryně světa v  aerobiku, Lucie 
Janáčková – Miss Podoubraví 2006.

Celé taneční klání nám sponzorovali: město 
Přibyslav, TPK - Pribina Přibyslav, Lahůdky František 
Pátek, Cukrárna Fontána – Váš sladký svět s. r. o. 
Přibyslav, VOŠ  grafická Jihlava.

Přibyslavský pantoflíček ozvučila jako již tradičně 
firma Step ze Žďá ru nad 
Sázavou a moderoval 
Ing. J. Najman z  Mo dlíkova.

Diplomy pro vítězná 
místa i účastnické listy 
nám navrhla studentka 
VOŠ grafické Jihlava Klára 

Zerzánková, prezentaci z  historie Přibyslavského 
pantoflíčku vytvořil žák naší školy – Šimon Kunc.

O občerstvení pro účinkující a doprovod se 
postarali Sportovci Žižkovo Pole, zdravotnický dozor 
zajistila paní Ilona Loužecká – ředitelka OS ČČK 
Havlíčkův Brod.

Soutěže se zúčastnilo 87 tanečních souborů. 
V 1.  kategorii 32, ve 2. kategorii 25, ve 3. kategorii 
21 a ve 4. kategorii 9 souborů. Přijeli k  nám tanečníci 
z okolních měst a obcí – Žďár nad Sázavou, Havlíčkův 
Brod, Velká Losenice,  Šlapanov, Polnička, Chotěboř, ale 
i ze vzdálenějších míst – Ostrava, Studénka, Chrudim, 
Heřmanův Městec, Čáslav, Pelhřimov, Hlinsko, Ronov 
nad Doubravou. V hale se shromáždilo přes 800 dětí.

Za ŠD a ŠK Přibyslav startovalo 7 tanečních 
skupin. V tak velké konkurenci jsme se neztratili 
a děti vybojovaly dvě první místa – Berušky paní 
vychovatelky Marie Temlové a Aerobic team paní 
učitelky Petry Bártové. Třetí místo potom putovalo 
skupině Forever paní učitelky Petry Bártové. Dětem 
i  vedoucím patří velký dík za vzornou reprezentaci 
naší školy a držíme jim palce na dalších soutěžích, 
kterých se zúčastní.

Absolutním vítězem Přibyslavského pantoflíčku se 
stal tým ze ZUŠ Jana Amose Komenského Studénka 
s  vystoupením Boj o čas (4. kategorie). Získal od 
poroty 124 bodů. Nejvíce bylo možno dostat 126 bodů.

Celá akce proběhla bez problémů. To svědčí 
o  profesionálním přístupu všech, kteří ji zajišťovali. 
Chtěla bych poděkovat všem vychovatelkám ze školní 

družiny, řediteli ZŠ Mgr. Petru Adamovi, kolegyním 
učitelkám – paní učitelce Zdeně Neumannové 
a Monice Linkové, manželům Laudátovým 
a  pracovníkům sportovní haly  za pomoc. Se všemi 
byla pro mě radost spolupracovat.

Hana Janáčková
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Přibyslav



Škola

Příprava knihy k dějinám 
přibyslavského školství

Vážení čtenáři, určitě jste zaregistrovali v posledních měsících v souvislosti 
s  přestavbou a dostavbou základní školy i informaci o záměru připravit 
publikaci, která by stručně seznámila s  historií školství na Přibyslavsku. 
Kniha by měla vyjít k příležitosti realizace kompletní přestavby a dostavby 
areálu Základní školy Přibyslav. Jedná se o největší investiční akci města 
v  posledních několika desetiletích, pokud kdy byla investice města 
v přepočtu na obyvatele větší.

Rádi bychom knihu pojali důstojně a nic při její přípravě nepodcenili. 
V současné době již mapujeme archivní materiály dostupné v okresním 
archivu. Úvodem publikace chceme čtenáře provést stručným exkurzem 
historií školství na Přibyslavsku od pokoutních škol, přes farní, městské 
až po tu dnešní základní. Dále bychom rádi sestavili přehled všech 
dosavadních ředitelů resp. řídících učitelů včetně stručných medailonků 
k  jejich osobám případně i včetně podobenek. Stěžejní částí publikace 
budou seznamy všech pedagogů, absolventů a samozřejmě i školníků. 
Nemůžeme zaručit, že se nám podaří dát ucelený přehled, nicméně se 
pokusíme zajistit, aby těch bílých míst bylo co nejméně.

Obracím se proto i na Vás, na čtenáře, absolventy, příznivce, pamětníky 
– nejen obyvatele Přibyslavi s  následující výzvou: Máte-li k  dispozici 
zajímavou vzpomínku (na učitele, na školní událost), fotografii ze života 
školy, fotografie pedagogického sboru, budov, tabla, pohlednice, filmové 
záznamy, stará vysvědčení, propouštěcí listy, různé protokoly… zkrátka 
cokoli, co nám může doplnit a rozšířit naše informace a materiály, prosím o 
jejich poskytnutí. Je samozřejmé, že vše bude v případě zapůjčení vráceno 
nepoškozené a neznehodnocené. Čím více informací a dokumentů 
budeme mít k dispozici, tím krásnější publikace může vzniknout. V případě 
zájmu nás v našem úsilí podpořit, kontaktujte nás prosím na následujících 
kontaktech: Petr ADAM, mobil: 755 558 221, pevná linka: 569 484 802, 
mail: reditel@zspribyslav.cz, popř. korespondenčně: Základní škola 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, 582 22 Přibyslav.

Předem děkuji za vaši podporu a těším se na v aše náměty, vzpomínky, rady.
Mgr. Petr Adam

ředitel ZŠ

Padesátileté 
výročí školního 

stravování
Krátce po 2. světové válce začaly

 vznikat školní jídelny s cílem zlepšit výživu 
a zdravotní stav dětí a mladých lidí. Vznikaly 
nejprve jako dobrovolná zařízení z iniciativy 

škol, obcí a rodičů. S rostoucí zaměstnaností 
žen se školní stravování postupně rozšiřovalo 

a v roce 1953 se dočkalo prvé legislativní úpravy, 
když zajištěním školního stravování bylo pověřeno 

Ministerstvo školství a osvěty. V  návaznosti na toto 
pověření vychází první vyhláška o školním stravování, jsou stanoveny 

odpovědné orgány, výše nákladů na potraviny i výše úhrady za stravování. Rodiče hradí 
pouze náklady na potraviny. Vytvořené předpisy určovaly jen základní právní a ekonomická 
pravidla činnosti školních jídelen bez zřetele na fyziologické a jiné potřeby dětí a mládeže.

V roce 1963 vyšla vyhláška o školním stravování, ve které bylo pevně stanoveno, že strava 
podávána ve školním stravování má uhradit dítěti takovou dávku energie a živin, která mu 
v odpovídajícím čase náleží. Tato výživová doporučení sestavená pediatry a odborníky na výživu 
jsou platná dodnes. Tedy můžeme říct, že v  tomto roce byly vytvořeny základy první výživové 
normy. Dalším krokem bylo, že se jídelny staly součástí škol a školských zařízení.

V letošním školním roce se po celé České republice koná nespočet akcí směřujících k podpoře 
školního stravování a rovněž i ke vzpomínce, jak to bylo na počátku a kde je to dnes. Proto jsme 
se rozhodli uspořádat malé posezení a zavzpomínání na zajištění služby školního stravování kdysi 
a v současnosti. Posezení, které proběhne ve čtvrtek 

2 2. května 2014 od 17.00 hod v prostorách školní jídelny, bude doplněno o malou výstavu k výše 
zmíněnému tématu (vchod do jídelny vchodem pro cizí strávníky).

Pro představu (zdroj: www.msmt.cz): V roce 1953 bylo v ČR registrováno necelých 3500 
školních jídelen, v roce 2013 je jich 8125. V roce 1953 se ve školních jídelnách stravovalo kolem 
300 tisíc strávníků, v roce 2013 je jich 1 milion 650 tisíc.

Mgr. Petr Adam
ředitel ZŠ

Žáci přibyslavské školy na akci Čistá řeka Sázava
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Maminky z KVC Harmonie se také zapojily v akci Čistá řeka Sázava
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a – Čistá řeka Sázava;  b – na schůzce červenokřižáčků; c – děti na návštěvě při dni učitelů (28. 3. 2014)  

Místní skupina 
Českého červeného kříže v Přibyslavi
Přehled uplynulých akcí

v měsíci dubnu:
V  pátek 11. 4. jsme se jako mnoho dalších organizací 
a spolků připojili k akci Čistá řeka Sázava, abychom naše 
okolí uklidili od odpadků. Protože jsme se zpátky vraceli 
po cyklostezce, trochu jsme poklidili i tam. 

V pátek 11. 4. a v sobotu 12. 4. probíhala sbírka pro 
Diakonii Broumov, kterou pořádala Sociální komise pů-
sobící při městě Přibyslav. S  organizací sbírky vypomá-
haly i naše členky paní Marie Musilová, paní Monika Lin-
ková a slečna Anna Doubková, kterým tímto děkujeme.

V  sobotu 19. 4. proběhla schůzka Červenokřižáčků 
v Domě pečovatelské služby Přibyslav, kde jsme s dětmi 
připravovali program a přáníčka na besídku u příležitosti 
Dne matek. 

V pátek 25. 4. se jako každý měsíc uskutečnil pravidelný 
monitoring BMI, glykemického indexu a krevního tlaku.

Na květen připravujeme:
Ve čtvrtek 1. 5. probíhá 1. máj na přibyslavském letišti. 
Náš zdravotní stánek bude opět k  dispozici dospělým 
i  dětským zájemcům. Můžete si nechat orientačně pře-

měřit krevní tlak, BMI, vyzkoušet si na modelech kardio-
pulmonální resuscitaci nebo opilecké brýle simulující 
stav po požití alkoholu nebo omamných látek. Pro děti 
máme připraveny omalovánky a kvízy se zdravotní a do-
pravní tematikou.

V sobotu 3. 5. máme v plánu výpomoc místnímu skaut-
skému středisku při soutěži – připravíme pro ně stano-
viště zdravovědy.

Ve středu 7. 5. proběhne besídka ke Dni matek ve vel-
kém sále radnice města Přibyslav. Přijďte se tedy podívat, 
co pro vás Červenokřižáčci nachystali.

V sobotu 17. 5. budeme pomáhat KVC Harmonii na 
dopravním dopoledni – připravujeme zdravotní stánek 
a vypomůžeme také na stanovištích.

V pátek 30. 5. proběhne opět pravidelný monitoring 
BMI, glykemického indexu a krevního tlaku v Domě pe-
čovatelské služby města Přibyslav. Nadále vítáme všech-
ny zájemce o měření zdarma!

Za MS ČČK Přibyslav
Kristýna Loužecká 

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

a

b

c

Ahoj holčičky a kluci, maminky a tatínkové, 
babičky a dědové…
Je jaro, venku už je hezky a to je také znát v našem divadélku. Už se vám za námi, loutkami, moc nechce. A tak je čas, aby nás 
naši dospěláci uložili pěkně do pytlíků, pověsili na háčky a my si tam pospaly zase až do září, kdy se spolu, jak doufám, zase 
uvidíme. Pohádka „Ostrov splněných přání“ byla pro tuto sezonu poslední a já vám chci za nás, loutky, a určitě i za ty, kteří nás 
na těch špagátkách vodí, moc poděkovat, že jste pomáhali osvobodit princeznu, jindy zase zahnat čerty nebo draka, příště zase 
přelstít zlého čaroděje, prostě, že jste za námi chodili. Chci vám popřát hezké slunečné léto a budeme se moc a moc těšit zase 
na podzim.
Ahoj, ahoj, nazdárek, zdraví vás Kašpárek  Ivana Holá
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Vážení a milí spoluobčané, předposlední květnový pátek (tj. 23. 5. 2014) se v Přibyslavi 
uskuteční další ročník celorepublikového projektu Noc kostelů, jehož ústřední myšlen-
kou je umožnit zájemcům seznámit se s  křesťanstvím, představit nejrůznější sakrální 
stavby pomocí programů, ve kterých může každý návštěvník nelézt zajímavé a poučné 
informace. Jedná se tedy o jedinečné propojení života farnosti a občanského soužití. Kos-
tel, modlitebna, kaple jsou místem setkávání nás všech!

Letošní ročník Noci kostelů 2014 je pořádán ve spolupráci s Galerií výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě, KZM Přibyslav a Římskokatolickou farností Přibyslav, navazuje již na 
dva minulé zdařilé ročníky. V minulém roce vystoupil se svou přednáškou o historických 
zajímavostech našeho kostela s ukázkou dobových pramenů Bc. Aleš Veselý (Galerie 
výtvarného umění Havlíčkův Brod). Začátek letošního ročníku Noci kostelů je stanoven 
na 20. hodinu ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi a zahájí ho hu-
debním vystoupením děti a mládež z místní farnosti. O půl hodiny později (ve 20:30) 
bude zahájena výstava archiválií týkající se historie města, kterou svým slovem provede 
PhDr. Ladislav Macek (ředitel SOkA v Havlíčkově Brodě). Po skončení tohoto bloku lze 
zhruba od 21:30 absolvovat noční výstup na gotickou dominantu města – přibyslav-
skou věž, ze které se nabízí jedinečný pohled na město Přibyslav a okolí. Průvodcovská 
služba z řad místních skautů Vás stručně a poutavě seznámí s historií této věže, bude Vám 
též představeno i několik zajímavostí souvisejících se starobylou věží. Noční výstup na 
věž bude umožněn až do 24 hodin.

Veškeré zevrubné informace naleznete na stránkách přibyslavské římskokatolické farnosti 
(www.farnostpribyslav.cz) či na webu projektu Noc kostelů 2014 (www.nockostelu.cz).
Věříme, že Vás nabídka programu zaujme, a že hojnou účastí navážeme na úspěšný 
minulý ročník. 

Na shledanou s Vámi se těší 
Bc. Martin Ležák s organizačním týmem

Duben a včely
Každý z nás se po zimě těší na jaro. 
Někdo to má spojené s  březnovou 
rovnodenností a letním časem, ně-
kdo s  příchodem teplého období. 
Jak to brát po letošní teplé zimě a 
teplém březnu? Pro včelaře je jedním 
z ukazatelů rozkvět třešní. Ale jak srov-
návat roky jako letošní, když rozkvetly 
k 7. dubnu a v loňském roce až k 27. dubnu. 
A jak na to mají reagovat včely, pro ně po ne-
příznivé, teplé zimě? Mají raději stále chladné počasí jen s občasným 
proletem. A co je čeká nyní, když víme, že ochlazení musí přijít a ještě 
v květnu bývá chladné, větrné, někdy velmi deštivé počasí. Pak jich při 
letu za potravou cestou mnoho hyne. Přitom musí zesílit a vyměnit loň-
ské včely za nové.

Na některé nepříznivé roky včelaři vzpomínají celý život i s  dodat-
kem, že tehdy nezamazali ani medomet. Když to sledujeme dlouho-
době, jsme spokojeni, snad velmi spokojeni s  lety před rokem 2011. 
Rok 2012 bereme většinou za špatný a loňský rok ještě za horší. 
Co máme letos očekávat? Výsledek budeme znát zase až koncem čer-
vence. Naštěstí máme včelstva zdravá a k větším ztrátám zatím u včel-
stev nedošlo. Stejně jsou na tom i zahrádkáři. V roce 2012 stačil jeden 
mrazík 18. května a bylo po úrodě. Těžko se uspokojit tím, že se řekne: 
„Příroda ví, co dělá!“

K 15. 9. 2013 jsme zazimovali 556 včelstev – o 112 víc než před pěti 
roky, u 74 včelařů (tehdy u 58 včelařů). Těší nás zájem o včelaření i mezi 
mladšími občany, a že pracuje včelařský kroužek dětí s panem učitelem 

P. Linkou. Děkujeme všem, kteří  s  námi spolupracují a fandí nám. 
Chovat včely je také služba společnosti. Včelař má v  hodnotě medu 
z této záliby jen 10 – 20 %. Zbytek je opylovací činnost.

Přiznejme si, že se příroda kolem nás dost změnila. Jsou velká pole 
se stejnou zemědělskou kulturou. Už neznáme plevel na polích a roz-
kvetlé louky. Děkujme tomu, že jsme v údolí Sázavy a že jsou tu lesy. 
Tam se včely dost obejdou. Také každá vysázená a odrostlá líska, jíva, 
vrba, javor, lípa a ovocný strom je pro včely důležitý! To je třeba vysvět-
lit a zdůraznit i dětem.

Ing. Bohuslav Hašek
ZO ČSV Přibyslav

Kostel Narození sv. Jana Křtitele s  přibyslavskou věží

Výroční členská schůze včelařů v hostinci v Dobré (26.1.2013) 

Včelařská expozice při výstavě ovoce a zeleniny (20. 10. 2013)
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Český 
rybářský 
svaz 
bilancuje
Dne 22. února jsme se sešli na 
schůzi v počtu 90 členů, kde jsme 
hodnotili práci a výsledky za rok 2013. Tato schůze byla 
zároveň schůzí volební, protože uběhly 4 roky a skončil 
mandát současného výboru i revizní komise.

Hlavním bodem bylo čtení zprávy o hospodaření za 
minulé období. Tu přednesl a rok 2013 vyhodnotil pan 
M. Krča.  Členové celkem nachytali 2 709 ks ryb o váze 
5  337 kg. Z  toho bylo chyceno 1  936 kaprů o  váze 
4 291 kg. Průměr na 1 kus 2,22 kg. Dále 96 štik, 28 línů, 
11 candátů, 202 pstruhů. Dále 3 úhoře, 18 cejnů, 8 tloušťů, 
6 lipanů a 12  amurů. Ostatních ulovených ryb bylo 61 ks. 
Zpráva hospodáře kladla důraz i na údržbu rybochovné-
ho zařízení, údržbu sportovních rybníků a v neposlední 
řadě na dodržování rybářského řádu.

 Ze zprávy jednatele vyplynulo, že místní organi-
zace má k  1. 1. 2014 151 dospělých členů, 2 členy ve 
věku 16–18 let a 20 dětí ve dvou rybářských kroužcích. 
Můžeme se pochlubit i 19 členy starších 65 let. Nejstar-
šími a stále aktivními členy jsou pánové František Janek 
a Bohumil Kettner, kteří v  letošním roce oslaví 83 let. 
V  lednu tohoto roku zemřel pan František Kocourek – 
jeho památka byla uctěna minutou ticha.

Dále proběhly i volby nového výboru a revizní komise. 
Dlouholetý předseda pan Václav Němeček již do vedení 
naší organizace nekandidoval a na jeho místo byl zvolen 
pan Miloš Pařil. Zvolený výbor má celkem 

9 členů. Revizní komise má členy tři. 
Panu Václavu Němečkovi bylo poděkováno za jeho 

dvacetiletou práci ve funkci předsedy a jeho obětavá prá-
ce byla oceněna i nadřízeným orgánem udělením oceně-
ní „Za významnou pomoc a práci pro rybářství.“

Dále byly předány pamětní listy u příležitosti význam-
ných životních jubileí. V roce 2014 oslaví:
* 50 let – Ivo Močuba, Jaromír Sedlák, Josef Sobotka
* 60 let – Jiří Juřena z Havlíčkova Brodu,
* 80 let – Antonín Zvolánek

Pamětní list za 25 let členství v  ČRS obdržel pan Jiří 
Bartošík a Karel Herger.

V diskusi vystoupilo 5 našich členů. Jejich příspěvky se 
týkaly rybaření. Pan starosta Mgr. Jan Štefáček, který byl 
čestným hostem na naší schůzi, poděkoval všem rybá-
řům za jejich práci pro město i pro přírodu.

Závěrem byl schválen rozpočet na rok 2014 a usne-
sení. Schůzi ukončil pan V. Němeček, který popřál všem 
hodně zdraví, spokojenosti a hezké chvíle strávené 
u vody. 

za MO ČRS Přibyslav – V. Liška, jednatel

V  sobotu 22. března proběhl v  Utíně druhý ročník 
pexesového turnaje. Program byl připraven podobně 
jako v  loňském roce: krátké přivítání s  tanečním 
vystoupením, pexesový turnaj ve třech věkových 
kategoriích a závěrečné divadelní představení pro 
všechny návštěvníky.

Program doslova odstartoval Zumba tým z Havlíčkova 
Brodu pod vedením trenérky Milady Líbalové. Předvedli 
nám, co to znamená dětská zumba, pohyb kombinující 
prvky sportovního aerobiku a latinskoamerického tance. 
Ačkoliv tým chlapců a dívek ve věku 5–11 let funguje asi 
tři roky, je již na soutěžích úspěšný.  Pokud se vám jejich 
vystoupení líbilo, a chtěli byste se stát členem takového 
týmu, vězte, že trénují v Havlíčkově  Brodě ve Fanaticu 
v budově AZ centra, každé úterý.

Oproti prvnímu ročníku lze ten druhý charakterizovat 
neočekávanými změnami, zejména v  programu. Jen pár 
hodin před začátkem jsme se dozvěděli, že herci divadla 
DeFackto Mimo nemohou pro nemoc přijet. Nechtěli 
jsme děti připravit o divadelní představení, i  když jsme 
se všichni na Velkou hasičskou pohádku moc těšili. 
Nakonec se nám podařilo získat pro náš odpolední 
program divadélko Paravánek. Jde o divadélko dvou 
herců – Kateřiny Rakovčíkové a Pavla Putny, přičemž 
první zmíněnou můžete znát z  brněnského divadla 
Na provázku, anebo z  televize (dospělí nejspíše 
z Četnických humoresek a děti z některého dílu Zpívánek). 
Divadelní představení pro děti bylo zachráněno, a co více, 
děti se náramně bavily, a to nejen proto, že herci oživili 
s pomocí plošných loutek Hrubínovy pohádky ze Špalíčku, 
které děti dobře znají (o Palečkovi, o Budulínkovi … však vy 
je všechny znáte také), ale i proto, že se děti staly součástí 
představení. Děti spolu s herci zpívaly a hrály na rozličné 
nástroje přímo na podiu.

V průběhu odpoledne si mohli hrát děti i dospělí pro 
rozptýlení i jiné hry než pexeso, a to „na slepou bábu“, 
„židličkovanou“ a další, při nichž se děti více hýbou 
a vyváží tak „hrbení se“ nad pexesem. Díky nevšednímu 
přístupu a rekvizitám paní Dany Čejkové z Keřkova si to 
užívaly všechny děti.  Avšak i přes naši snahu tři hráči 
ze hry odstoupili. V  jednom případě šlo o emotivní 
nezvládnutí prohry, to jsme zažili asi všichni u sebe nebo 
svých spoluhráčů, v  druhém případě šlo už o nechuť  
tříleté hráčky hrát tolik her a v třetím případě nám hráčka 
usnula přímo během jedné hry. A nutno říci, že nešlo 

Výroční členská schůze MO ČRS Přibyslav 
dne 22. února v hotelu HP pojišťovna

o kategorii nad patnáct let, ti byli naopak svěží a bojovali 
do posledního dechu.

Celkem se turnaje zúčastnilo více než 80 hráčů, což 
je asi o třetinu více než loni. Nejmladšími hráči byly 
tříleté děti a nejstaršímu hráči k šedesáti. Hráči byli 
veskrze z  okolních obcí, zejména z Přibyslavi, Dlouhé 
Vsi, Stříbrných Hor, Keřkova, ale i z Havlíčkova Brodu, 
Jihlavy a Ostravy. 

Hrálo se v  Kulturním domě v  Utíně, který ochotně 
poskytl místní sbor dobrovolných hasičů. Každý 
hráč se nejprve účastnil tří her s  náhodně vybranými 
protihráči ve své kategorii a čtyři nejlepší hráči z každé 
kategorie postupovali do finále. V  nejmladší kategorii 
ve věku 0–6  let zvítězil Martínek Tušla z  Přibyslavi, 
který během celé soutěže získal 34 dvojic obrázků 
z  celkem 48 možných a odnesl si tak hlavní cenu pro 
tuto kategorii: rodinnou vstupenku do Vodního ráje 
v  Jihlavě. V  kategorii 7–15  let našla nejvíce shodných 
kartiček Anežka Bőhmová z Havlíčkova Brodu – celkem 
64 z 96 možných a  vyhrála poukázku na hodinovou 
vyjížďku na koni. Cenu pro kategorii nad patnáct let, 
vyhlídkový let nad Přibyslavskem, získala paní Radka 
Havlíková z Přibyslavi s celkovým počtem 64 bodů z 96 
možných. Všem výhercům ještě jednou gratulujeme! 
Ti, co nevyhráli, však získali také ceny útěchy, které 
nám  poskytli sponzoři, kteří našemu počinu fandí. Jsme 
moc rádi a děkujeme za všechny příspěvky sponzorů, 
domníváme se, že jde vlastně o projev pochopení 
a  podpory nás, že místní podnikatelé dobře vědí, kolik 
času a energie je potřeba k uspořádání takové akce.

Celou akci by nebylo možné uspořádat bez přispění 
těchto sponzorů: Aeroklub Přibyslav, rodiny Matějů ze 
Stříbrných Hor, Vodní ráj v Jihlavě, Levné knihy Beránek 
z Havlíčkova Brodu, Drogerie Havlíčkův Brod, Dárkové 
zboží Přibyslav, Lékárna Přibyslav, Coop Centrum 
Přibyslav, Pavel Michl a Pavel Kunstár z Utína, Cukrárna 
Šidlák Havlíčkův Brod, Restaurace u Kubínů Přibyslav, 
Restaurace Veronika Přibyslav, Restaurace U Žižky 
Přibyslav a Cukrárna Fontána – Váš sladký svět s.r.o. 
Přibyslav. Zvláštní dík patří městu Přibyslav, které nás 
podporuje nejen finančně a místnímu sboru hasičů za 
zapůjčení Kulturního domu v Utíně, kde turnaj probíhal 
a Mateřské školce ve Stříbrných Horách za zapůjčení 
hracích stolů pro nejmladší hráče. 

Srdečně se těšíme na vás na jaře  roku 2015!
Eva Kučerová

Pexesový turnaj 
v Utíně podruhé
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KZMP

KVĚTNOV Ý POZDR AV NEJEN 
Z KNIHOVNY
Milí příznivci Kulturního  zařízení města Přibyslav, návštěvníci knihovny, doufám, že 
jste v poklidu prožili a dobře si užili nejvýznamnější svátky jara – Velikonoce – a jste 
tedy trochu odpočatí a připraveni na další porci nejen kulturních akcí, ale i dobrého 
čtiva.

Úvodem si připomeneme ještě měsíc duben. Hned 
na jeho začátku jsme vyhodnotili dětské březnové 
soutěže, jak výtvarnou, tak vědomostní, aby netrpěliví 
zúčastnění již věděli, jak dopadli. Vědomostní kvíz 
s  názvem „Znáš hlavní hrdiny známých knih? Před-
veď se!“ byl vypracován ve dvou kategoriích – pro děti 
z prvního a z druhého stupně. Z každé této kategorie 
jsme losovali tři výherce. Celkem se tedy na zajímavé 
ceny může těšit hned šest dětí. Z prvního stupně se 
na nejvyšší příčce umístila Klára Ledvinková z 5. A, 
na druhém místě je Jakub Kunstar, také z  5. tří-
dy a bronz získal Marek Růžek z  3. B. A šťastlivci 
z druhého stupně: na prvním místě se umístila Aneta 
Körberová ze 7. A, na druhé příčce Veronika Guro-
vá také ze 7. A, na třetím místě skončila Anna Ve-
selá z 6. B. Všem výhercům moc a moc gratulujeme 
a kdo si ještě nevyzvedl v knihovně své ceny, nechť se 
dostaví – ceny tu na něj stále čekají. 

V rámci výtvarné soutěže „Nakresli obálku své oblí-
bené knihy“ se nám v knihovně sešlo mnoho krásných 
výtvarných děl. Děti se velmi snažily a svými výtvory 
nám úžasně vyzdobily dětské oddělení, děkujeme. Ze 
všech obrázků jsme vybrali tři, které nejlépe splnily 
zadání a celkově se povedly. V  této soutěži se tak 
na prvním místě umístila Julie Durčáková ze  4.  A, 
na druhém Klára Ledvinková z  5. A, třetí příčku 
obsadila Katka Sedmíková z  2. A. Slečnám moc 
gratulujeme a  své ceny si mohou vyzvednout opět 
u nás v knihovně. 

První dubnovou středu jsme tu tentokrát nepřivítali 
maminky s  dětmi z  Harmonie, ale těšíme se na ně 
7.  května v  tradičním čase. Vyrobíme si srdíčkový 
zápich do květináče pro maminky k jejich květnovému 
svátku.

V pátek 4. dubna jsme tu měli nejmenší návštěvníky 
z   přibyslavské MŠ. Popovídali jsme si trochu 
o knihovně obecně, ale více o pohádkách a také jsme 
si jednu velikonoční přečetli.

V  dalším týdnu nás ve čtvrtek navštívila Kuřátka 
z  MŠ Bezručova – povídali jsme si o světadílech, 
děti se trošku seznámily s  mapou. Poté si tradičně 
prohlédly knížky a hrály si. O den později jsme přivítali 
v knihovně děti z oddělení Rybičky.

Ve čtvrtek 24. 4. nás navštívily dokonce děti 
z  MŠ Nové Dvory, řekli jsme si obecné informace 
o knihovně, o knížkách a děti si také pohrály. 

V  pátek 4. 4. proběhla premiéra divadelního 
představení Babička v  trenkách v  podání místního 
ochotnického spolku Furiant pod vedením Anny 
Šauerové, o den později byla repríza, stejně tak 
v pátek 11. 4. a sobotu 12. 4. Představení bylo z většiny 
vyprodané. Doufáme, že vy, co jste na představení 
dorazili, jste prožili příjemný večer a dobře se bavili. 
Děkujeme za vaši návštěvu a výbornou kulisu. Na další 

reprízu představení se můžete těšit na podzim v rámci 
přehlídky divadelních souborů Divadelní Přibyslav 
o druhém říjnovém víkendu.

V  pondělí 7. dubna proběhla v  městském muzeu 
také vernisáž výstavy Lidová architektura Kraje 
Vysočina. Zúčastnily se jí děti z  místní ZŠ, úvodní 
slovo pronesla paní Zdeňka Valnerová, ředitelka 
KZMP, a paní Ing. arch. Olga Čermáková z Krajského 
úřadu Kraje Vysočina. 

V  květnu se můžete těšit na Slavnostní koncert 
ZUŠ. Bude se konat v  sobotu 10. května od 18:00 
v  kulturním domě. Na koncertu bude představeno 
veřejnosti nové pianino Petrof a budou předány Ceny 
města Přibyslav. Všichni jste srdečně zváni.

O týden později, v  sobotu 17. května nás 
čekají tradiční Hudební slavnosti. Tentokrát 
v  přibyslavském kulturním domě vystoupí kapela 
Žalman a spol. „Předskokany“ jim budou dělat 
děti z  místní MŠ. Ve vestibulu kulturního domu 
také budete moci zhlédnout výstavu výtvarných 
prací KVC Harmonie a MŠ Přibyslav. Začátek je 
naplánován na 19:00 hod. Přijďte svojí návštěvou 
podpořit nejen známé umělce, ale hlavně naše 
začínající malé hvězdy.

Na závěr se vás opět pokusím trochu nalákat do 
knihovny na knižní novinky.

Z  beletrie pro dospělé by vás mohla potěšit nová 
kniha od slovenské autorky Táni Keleové-Vasilkové 
„Lék na smutek“. Jinou oblíbenou autorkou je Magda 
Váňová – od ní tu máme nejnovější román „Babí léto“. 
Dalším českým autorem je Josef Fousek, od něj se 
můžete těšit na „Deník starého muže“. Máme tu pro 
vás i nejnovější knihu Barbary Woodové „Had a hůl“, 
od Julie Garwoodové román „Čarovný princ“ nebo 
např. „Motýlí ostrov“ od německé autorky Coriny 
Bomannové. Sci-fi žánr tu zastupuje kniha „Původ“ 
od J. T. Brannana. A ještě něco z detektivního žánru 
– např. „Pořád se dívá“ od oblíbené autorky Chevy 
Stevensové nebo „Spřízněni krví“ od Felixe Francise – 
syna slavného Dicka Francise. 

Na děti a mládež čekají nové knihy od Meg 
Cabotové – „V kůži supermodelky“, „Jmenuju se Nikki“ 
a „Na útěku“. Další trilogií je „Sto tajných dvířek“, 
„Pampeliškový oheň“ a „Kaštanový král“ od Nathana 
D. Wilsona.

Věřím, že si zase najdete tu svou, oblíbenou. Budu 
se těšit.

Krásný máj vám přejí všichni zaměstnanci KZM 
Přibyslav.

Markéta Gögeová
knihovnice

Houpačka 
aneb 
Letní jazzové 
lelkování
Milí čtenáři, srdečně Vás 
zveme na letošní Houpač-
ku. Ta proběhne v  sobotu 
31. května na farní zahradě 
v obvyklém čase. 

První koncert, abyste se správně jazzově naladili, 
odehraje dixielandový orchestr z Humpolce. Tou 
dobou už se Vaše děti mohou těšit na divadelní 
představení s kouzelníkem Eňo Ňůňo a jeho hravou 
magií. Z něj odejdou dobře naladěny na výtvarnou 
dílnu, kde si budou moci postavit své vlastní loutky. 
Slovenští hudebníci z PaCoRa trio v obsazení housle, 
cimbál, kontrabas Vám předvedou, jak se dá velmi 
živě zkombinovat lidová hudba s jazzem a world 
music. Jak se večer bude dostávat do rytmu, přijde 
Vám vhod trochu latin sko-americké hudby. Sambu, 
bossa novu, rumbu a jazz propojuje zpěvačka Zeurítia 
s kapelou, která vystoupí vzápětí. Jestliže nebudete 
tančit už v průběhu jejího vystoupení, pak Vás určitě 
na parket dostane legendární DJ Liquid A, který Vás 
z něj nepustí až do rána.

Houpačkou Vás bude provázet nejen hudba, 
festivalovou atmosféru budou dotvářet stánky 
s řemeslnými výrobky, jídlem a pitím. Pro to správné 
lelkování a piknikování Vám budou k dispozici deky 
a paraplata, nafukovací míče také rádi zapůjčíme. 

Těšíme se na Vás a ve 14.43 na viděnou na 
Houpačce!

Kuba Šnýdl a Slávek Tecl

ZE ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
KRAJE VYSOČINA
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 Ostatní

Kdy a kde se 
žádost podává?
Nejdříve čtyři měsíce 
před požadovaným 
dnem přiznání sta-
robního důchodu může 
budoucí důchodce osobně 
sepsat žádost o důchod, a to na 
okresní (v Praze Pražské, v  Brně Městské) správě 
sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle 
místa jeho trvalého pobytu. Za ty, kteří vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podat 
žádost o důchod, mohou s  jejich souhlasem a na 
základě potvrzení lékaře o  jejich zdravotním stavu 
podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

Jaké doklady vzít s sebou?
Při podávání žádosti o  starobní důchod se 
předkládá zejména:

občanský průkaz, u  cizinců pas či povolení 
k pobytu,
doklady o  studiu, popřípadě učení 
(i nedokončeném),
muži předkládají doklady o  výkonu vojenské 
služby,
doklady prokazující výchovu dětí nebo péči 
o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky 
narození, popř. rozhodnutí o době a rozsahu 
péče),
doklady o dobách pojištění nebo náhradních 
dobách, které nejsou uvedeny v  informa-
tivním osobním listu důchodového pojištění.

Důležitá informace – Jak letos žádat o starobní důchod?

Lidé, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu 
pojištění alespoň 30 let, mohou podat žádost o starobní důchod.
Rozhodnutí, zda odejít do starobního důchodu, záleží na vůli každého. Jedná se 
o jeho právo volby a nikoliv povinnost. Za loňský rok bylo podáno více než 101 000 
žádostí o starobní důchod. Vyřízení žádosti o starobní důchod trvalo v roce 2013 
v průměru 31 dnů.

Kalkulačky). Stačí do ní doplnit datum narození, 
údaj, zda jde o  muže, či ženu, a u  žen také 
počet vychovaných dětí. Kalkulačka spočítá 
rovněž i  datum, od něhož je nejdříve možné 

požádat o předčasný starobní důchod.

Doby pojištění evidované ČSSZ
Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) 
je možné požádat o  zaslání informativního 
osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). 
Tento list obsahuje přehled dob důchodového 
pojištění, popřípadě náhradních dob pojištění, 
a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů 
a vyloučených dob. ČSSZ jej zasílá do 90 dnů od 
doručení žádosti. Ta musí obsahovat rodné číslo 
žadatele, jméno a příjmení (rodné příjmení) 
a adresu, na kterou bude IOLDP zaslán. Tiskopis 
žádosti, který je možno k tomuto účelu použít, je 
k dispozici na webových stránkách ČSSZ. Žádost 
se zasílá buď písemně na adresu ČSSZ, odbor 
správy údajové základny, Křížová 25, 225  08 
Praha 5, nebo elektronicky prostřednictvím 
e-podatelny (podepsaná zaručeným elektron-
ickým podpisem) nebo datové schránky. O  in-
formativní list je možné požádat také on-line 
prostřednictvím ePortálu ČSSZ na adrese epor-
tal.cssz.cz.

Možnost ověřit si včas evidovanou dobu 
pojištění využívá stále více lidí. ČSSZ v roce 2013 
zaslala informativní list 125  262 klientům, tj. 
o téměř 20 procent více než v roce 2012.

Pokud občan požaduje důchod vyplácet na 
účet u  peněžního ústavu, předkládá k  žádosti 
o důchod vyplněný a bankou potvrzený tiskopis 
žádosti o  zařízení výplaty důchodu poukazem 
na účet – majitel účtu nebo žádosti o  zařízení 
výplaty důchodu poukazem na účet manžela 
(manželky). Tyto tiskopisy jsou k  dispozici na 
webových stránkách ČSSZ.

Délka vyřízení žádosti
ČSSZ rozhoduje o přiznání důchodu ve lhůtě do 
90 dnů od podání žádosti. Délka vyřízení závisí na 
tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady. 
Je-li nárok na důchod prokázán, poskytuje ČSSZ 
žadateli před vydáním rozhodnutí o  důchodu 
zálohu. Pokud klient nesouhlasí s  rozhodnutím 
o přiznání důchodu, může podat písemné námit-
ky do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Námitky přijímá ČSSZ nebo kterákoliv OSSZ. 
Podání námitek je řádný opravný prostředek ve 
správním řízení a jeho absolvování je nezbytným 
předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat 
soud v případě uplatnění správní žaloby.

Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
ČSSZ může klient písemně požádat o  změnu 
data přiznání důchodu nebo jeho výplaty. 
V  praxi se může jednat např. o  situace, kdy 
žadatel o  starobní důchod z  obdrženého ro-
zhodnutí zjistil, že mu do získání dalšího roku 
pojištění chybí několik dnů. V tomto případě má 
žadatel možnost ve třicetidenní lhůtě požádat 
ČSSZ o  posunutí data přiznání starobního 
důchodu tak, aby mu byl zhodnocen i další rok 
pojištění.

Věková kalkulačka
Pomocí tzv. věkové kalkulačky si snadno zjistíte, 
jaký je váš důchodový věk, kdy ho dosáhnete 
a  jakou musíte získat dobu pojištění. Tato 
praktická kalkulačka je dostupná na webových 
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
na adrese www.mpsv.cz (Důchodové pojištění – 

Poštou, nebo na účet?
Důchod se vyplácí v  hotovosti prostřednictvím 
České pošty. Tato služba je zpoplatněná. Za 
každou splátku důchodu zaplatí klient 21  Kč. 
Další možností je výplata důchodu bezhotovost-
ním převodem na bankovní účet. Formu výplaty 
si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel.

Nechte si poradit!
Více informací o důchodovém pojištění získáte na 
webu ČSSZ na adrese www.cssz.cz (Důchodové 
pojištění), při osobní návštěvě OSSZ, klientského 
centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ 
nebo prostřednictvím call centra pro důchodové 
pojištění na tel. 257 062 860.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16. 4. 2014
použité informace: http://www.mpsv.cz/cs/17786

Bc. Karel Březina
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Ostatní / Reakce / Komentáře

O odvaze měnit věci II 

V posledním čísle Přibyslavského občasníku 
v  úvodním článku O odvaze měnit věci, předal 
autor, pan Martin Kamarád, čtenářům překrás-
ný článek o horolezci, který překonal sám sebe 
a  ukázal všem lidem, co člověk dokáže, chce-li 
změnit něco, co se mu nelíbí, co vidí jinak a co 
chce předat všem ostatním. Každé slovo v tom-
to článku hovoří o člověku z řady jiných kolem 
nás, kteří se nebojí měnit zajetý životní styl, řád 
společnosti a kteří dokáží maximálním nasazením 
sil téměř nemožné. Konečný výsledek mnohdy 
dokáže rychle změnit dosavadní zažité hodnoty, 
místo toho, aby k  posunu hodnot došlo klasic-
kým a dlouholetým vývojem společnosti. Lidstvo 
se bohužel vyznačuje jednou základní vlastností 
a tou je, že se neponaučí ze svých chyb a stále je 
opakuje. Je to bohužel brzda, která všechny sta-
huje stále zpět, nutí do nových a stále se znovu 
opakujících střetů, bojů a incidentů, válek.  Tlak 
společnosti, zejména v dnešní době krize, nutí 
lidi, aby se zdrželi slov, zbytečných činů, aby se 
báli možného útisku ze strany spoluobyvatel, 
institucí, společnosti a jejích represívních orgá-
nů. Toto vše zatlačuje lidi do ofsajdu, nutí je mlčet, 
přehlížet špatné věci ve svém okolí, ve škole, měs-
tě, ve státě a nakonec i ve světě. Z lidí se stávají 
pasívní členové komunity, která směřuje jako stát 
někam a je závislá na tom, co a kdo se dostane do 
jejího vedení a jak bude řídit dále vše, co složité 
lidské společenství obsahuje a potřebuje. Ale ve 
skutečnosti je to vše jen a jen o lidech, o jejich 
osobní a občanské statečnosti, o tom, zda za něco 
stojí, nebo jsou jen pasívní jedinci, kterým je vše 
jedno a v podstatě se bojí stále něčeho a někoho. 
Bohužel drobné lidské boje se odehrávají denně, 
a tak lze opravdu přemýšlet jako horolezec v člán-
ku pana Kamaráda, zda to, co člověk dělá, má 
vůbec smysl, zda se do toho měl vůbec pouštět, 
zda mu to stálo za to, stejně jako horolezec, který 
ve chvílích beznaděje, v situaci, do které se dostal 
a je obtížené ji řešit, přemýšlí, zda jeho činnost, 
koníček a výkony, mají vůbec smysl. 

V posledním čísle jsem reagoval na článek 
o  panu Pelikánovi, kterého neznám a který činí 
jako zastupitel řadu obtíží vedení města Přibyslav, 
kdy čas, který by funkcionáři mohli věnovat ob-
čanům, se musí vynakládat na řešení problémů, 
které tento člověk znovu a znovu městu vytýká, 
předhazuje a žádá nesmyslná prošetřování. I když 
pana Pelikána neznám, musel jsem reagovat jako 
obyvatel města, kterému není vše jedno tak, jak 
mi srdce velí, to je souhlasit s názorem autora 
článku, že takovíto lidé nejsou přínosem a jejich 
škody na lidech, občanech, které vytvářejí, by se 
měly eliminovat. Mám k tomu řadu  důvodů, vždy 
jsem byl v prvních řadách lidí, kteří neseděli ne-
činně se složenýma rukama v klíně a chtěli pro 
ostatní učinit jen vše nejlepší. Poznal jsem ve své 
životě, jsem ročník 1949, lidi dobré, lidi zbytečné 
a také lidi nebezpečné, kteří své okolí jen ohrožo-
vali a kteří to dělali rádi, protože nic neuměli, jen 
se chtěli zviditelnit na úkor všech. Bohužel, čas-
to jsem, jak to bývá, také sklidil nevoli, výhrůžky 
a nadávky. Ale o tom to je, nebát se říci svůj názor, 
nenechat si ho pro sebe a za tím vším si stát. Jen 
tak můžeme vychovat k občanské nebojácnosti 
své děti, naučit se je reagovat na dění ve svém 
okolí a zejména to, co všem nyní v této době chy-
bí, naučit se znát svou hodnotu. Také za svůj člá-
nek jsem byl navštíven přímo panem Pelikánem, 

Dobrovolnické centrum v regionu 
Havlíčkův Brod a Chotěboř, 
FOKUS Vysočina

Dobrovolníci mužského rodu

Dobrovolník. Je velmi zajímavé, že slovo dobrovolník 
se nejčastěji používá právě v mužském tvaru. 
Když se však podíváme do statistik, zjistíme, že ve 
skutečnosti se za tímto pojmem skrývá více než 80 % 
žen, tedy dobrovolnic. V našem dobrovolnickém 
centru v  současné době vykonává dlouhodobou 
dobrovolnickou činnost šest dobrovolníků mužů. 
Proč se v  této oblasti angažují spíše ženy? Jak muže 
k  dobrovolnictví motivovat? Odpovědi hledáme jen 
těžko. Pro inspiraci jsme se zeptali našich mužských 
dobrovolníků, jak dobrovolnictví vnímají, jak se o něm 
dozvěděli a co je k pomoci druhým motivuje.

Z  jednotlivých rozhovorů je patrné, že o možnosti 
dobrovolnictví se každý dozvěděl úplně jinak. 
Dobrovolník Aleš říká: „Kde jsem o dobrovolnictví 
slyšel poprvé, už ani nevím – je to pěkně dlouho. 
Vzpomínám si, že jsem si nejspíš všimnul letáčku 
u lékařky.“ Dobrovolníka Martina přivedla k myšlence 
dobrovolnictví kamarádka.

Také činnosti, kterým se dobrovolníci věnují, jsou 
různorodé. Pan Zdeněk pomáhá při propagaci našeho 
centra, Aleš dochází do Denního stacionáře v Chotěboři, 
Pavel do domovů pro seniory v  Havlíčkově Brodě 
a Vítek organizuje počítačový kroužek pro duševně 
nemocné. Neméně zajímavá je i dobrovolnická cesta 
Martina. „V  roce 2008 jsem začal docházet do klubu 
Klíček v  Pelhřimově, kde se již šestým rokem věnuji 
dětem s mentálním a kombinovaným postižením. Když 
jsem se přestěhoval do Brodu, zaujala mě nabídka 
dobrovolnictví v  knihovně.“ Mimo to se ještě zapojil 
do dobrovolnické činnosti v  Domově pro seniory 
v Humpolci, kde pomáhal například s realizací Tvůrčího 
klubu pro klienty domova.

Dobrovolníků mužů sice nemáme mnoho, ale zato 
většina z  nich patří mezi dlouhodobé. Například 
pan Pavel bude příští rok slavit desetileté výročí 
spolupráce s  naším Dobrovolnickým centrem a Aleš 
pomáhá již pátým rokem. Na otázku, co je jejich 
motivací odpovídali takto:

Aleš: „Radost v očích těch, pro které to dělám…“
Pavel: „Rád věnuji svůj čas někomu jinému, nechci 

ho mít jen pro sebe, když vím, že tím mohu někomu 
pomoci.“

Ladislav: “ Mně uteče čas a ostatní z  toho mají 
užitek.“

Zdeněk: „Když člověk někomu pomáhá, pak má 
teprve pocit, že žije život naplno.“

Martin: „Radost z radosti jiných, poznávání něčeho 
nového.“

Také přijímající organizace a jejich zaměstnanci 
hodnotí činnost dobrovolníků velmi pozitivně. 
Nejen v  zařízeních, pro které je typický ženský 
pracovní kolektiv, jsou nápady a názory mužských 
dobrovolníků vřele vítány. „Dobrovolnictví není 
o tom, že plníte nějaké úkoly, ale především o tom, 
že realizujete vlastní nápady a děláte to, co vás baví.“

Děkujeme všem dobrovolníků za to, že chápou 
pomáhání jako běžnou součást života a přejeme jim 
mnoho dalších dobrovolnických let. A jak vzkázal 
Martin: „Zkuste být dobrovolníkem, třeba vás to 
chytne tak, jako mě.“

A ještě důležitá informace na závěr. V první polovině červ-
na se uskuteční slavnostní ocenění dobrovolníků v našem 
regionu – Křesadlo. Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje 
svůj čas a energii prospěšné činnosti? Nominační formulář 
i pokyny k vyplnění naleznete na našich webových strán-
kách. Termín, místo konání i program budou upřesněny.

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

a – dobrovolník Pavel s klientkami v domově pro 
seniory; b – dobrovolník Martin při duhových hrátkách 
v knihovně; c – dobrovolník Aleš s klientem ze stacionáře 

a

b

c

Pokračování na další straně
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který je stejně starý jako já a který se cítil velmi dotčen 
mým demokratickým občanským názorem, který jsem 
zveřejnil. Ubezpečil jsem jej o tom, že ho neznám a že 
si za svými řádky stojím, neboť jeho jednání, jak bylo 
popsáno panem místostarostou Kamarádem, není 
správné. Sdělil mi, že bydlím v Přibyslavi a Ronově pří-
liš krátkou dobu, než abych si mohl dovolit se k něče-
mu vyjadřovat, že ho neznám, že jeho činy vůči městu 
jsou na místě a pravdu má on. Na můj dotaz, proč 
nereagoval na článek pana Kamaráda přímo on sám, 
mi odpověděl, že  redakce Přibyslavského občasníku 
mu jeho článek a reakci neuveřejní, že mají v tomto 
směru přímý zákaz vedení města. Vyslovil jsem o tom 
pochybnosti, nicméně mne dorazil tvrzením, že jsem 
poškodil jeho občanský profi l a špatný jsem já, proto-
že ve svém domku topím pneumatikami a obtěžuji tak 
své okolí. Zřejmě se však katastrofi cky zmýlil, jelikož 
zdrojem denního černého dýmu není náš domek 
u ronovského mostu č. 23, ale nedaleko stojící by-
tovka, která se vyznačuje podobnou aureolou díky 
zřejmě špatnému spalování společného kotle. Další 
reakce pana Pelikána byla srovnatelná s vyhrožová-
ním předání mého článku advokátovi, „který si už se 
mnou poradí“, k vydání mého článku jsem zřejmě ne-
měl žádné právo, jen právo jako nedlouho zde bydlící 
občan, držet hubu, neboť pan Pelikán se svým synem 
je velmi prospěšný podnikatel ve svém okolí. Nakonec 
jsem se dozvěděl, že dokonce oceňoval a předražil 
můj domek, který stojí od roku 1848 a který jsem se 
svou paní zakoupil. Jsem za tyto jeho informace velmi 
rád, člověk zde denně potkává nové lidi, dobré, přejí-
cí, ale i nepřející a možná i špatné, získává zprávy ze 
svého okolí.  Ale je na nás, abychom se i tak všichni 
společně naučili žít, vážit si jeden druhého, dozvěděli 
se z druhých úst, jací jsme a ponaučili se a třeba se 
i polepšili. A tak stejně jako horolezec, beznadějně 
visící ve stěně na malé plošce o rozměru lidského cho-
didla přemýšlím, co je správné, zda dělat, že nic nevi-
dím, neslyším anebo vidět a mluvit a nedržet h…. Ale 
jak jsem již dříve napsal, každý člověk se do poslední 
chvíle svého života jen učí a učí. Ze zážitků z osobního 
kontaktu s panem Pelikánem jsem se však přesvědčil, 
že je správné vyslovit svůj názor, nenechat si ho pro 
sebe s vědomím, že i taková maličkost může posunout 
společnost o kousíček kupředu a že přece jen článek 
o něm z pera pana Kamaráda měl svůj opodstatněný 
základ. Dlouhou dobu pracuji jako soukromý detek-
tiv se zaměřením na ochranu lidských práv, dva roky 
jsem pracoval jako osobní detektiv ombudsmana, 
pana JUDr. Otakara Motejla, až do jeho smrti. Naučil 
jsem se od něj rozpoznat dobré i zlé,  byl to mimo-
řádný člověk. Vždy jsem pracoval pro dobré lidi, pro 
lidi, kteří potřebují pomoc, a kterou možná dokáži 
zprostředkovat. Tím se konec konců řídím dodnes 
i ve své  detektivní kanceláři jako její vedoucí a vždy 
tomu tak bude i nadále. Stojím si tak za výzvou všem 
lidem, všímejte si dobrého i zlého, nebojte se říci svůj 
názor a také si za ním stůjte, někdy se, bohužel, musí 
člověk poprat různými způsoby, aby to dokázal. Ale 
o tom to je, naučit se žít a dokázat si, že mám svou 
hodnotu na této krásné Zemi, ve své vlasti, na Vyso-
čině, kde mám své kořeny od nepaměti a já osobně 
nedaleko v Radešínské Svratce. S přáním krásného 
jara a pevného zdraví, nebojácnosti všem.

Jan Tauš

(Poznámka redakce PO: informace pana Pelikána 
o zákazu vydávání jeho příspěvků v  Přibyslavském 
občasníku není pravdivá, žádný zákaz ze strany 
města vydán nebyl, příspěvky v PO jsou zveřejňovány 
v  souladu s  Pravidly vydávání Přibyslavského 
občasníku)

Pokračování příspěvku z předchozí strany PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014
SILOVÝ TROJBOJ + PŘESPOLNÍ BĚH
V neděli 30. března se v přibyslavské sokolovně 
uskutečnila třetí disciplína letošního dvanáctibo-
je – silový trojboj. Muži soutěžili v  tlaku v  lehu 
(benchpress) se 60 % tělesné hmotnosti, shy-
bech na hrazdě a disciplíně sed-leh za 1,5 min, 
ženy v tlaku v lehu (benchpress) se 40 % tělesné 
hmotnosti, bicepsovém zdvihu s  25 % tělesné 
hmotnosti a sed-lehu za 1,5 min. Soutěže v silo-
vém trojboji se tentokrát zúčastnilo pouze 6 zá-
vodníků, kteří však podávali v průběhu jednotli-
vých částí závodu výborné výkony.

Čtvrtá disciplína letošního dvanáctiboje –
přespolní běh v délce 6 km – se konala v neděli 
13. dubna a startovali jsme tradičně na doprav-
ním hřišti v Ronovské ulici. Počasí bylo letos sku-
tečně aprílové, což však nebylo znát na dosaže-
ných časech. Loňský vítěz Roman Řezníček zdo-
lal trasu Přibyslav – Hřiště – Ronov – Přibyslav 
v  rekordním čase 23:17 min, čímž o 15 sekund 
zlepšil svůj traťový rekord z minulého roku. Příští 
disciplínou dvanáctiboje bude ve čtvrtek 8. květ-
na již 17. ročník Běhu do vrchu. Prezence 9:00 
– 9:20 u Starého špitálu, start v 9:30 u štoly. 

Abychom přilákali mezi účastníky dvanáctiboje 
další sportovce, roz-
hodli jsme se vyměnit 
disciplínu kolečkové 
brusle za atletický troj-
boj – běh na 60 m, skok 
do dálky a hod medicin-
balem. Termín konání 
zůstává stejný – neděle 
20. 7. 2014 a tato disci-
plína se bude konat na 
hřišti u sportovní haly. 

Ing. Josef Moštěk

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Řezníček Roman 23:17.0 100,00 1
Doležal Petr 26:07.0 89,15 2
Šubrt Petr 27:13.0 85,55 3
Moravec Jaroslav 27:47.0 83,80 4
Loužecký ml. Petr 28:11.0 82,61 5
Vábek st. Jaroslav 28:56.0 80,47 6
Moravec Vojtěch 29:14.0 79,65 7
Šrámek Roman 29:50.0 78,04 8
Hlavenka Vít 31:51.0 73,10 9
Plachta Marek 32:05.0 72,57 10
Dolák Vladimír 38:33.0 60,40 11

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body pořadí
Klinecká Jana 29:14.0 100,00 1
Stehlíková Růžena 29:52.0 97,88 2
Kamarádová Jana 34:14.0 85,39 3
Zpěváková Michaela 35:24.0 82,58 4
Šubrtová Eliška 36:08.0 80,90 5
Šubrtová Lucie 36:15.0 80,64 6
Sedláková Lenka 41:45.0 70,02 7

DVOJICE
Příjmení body pořadí
Šubrtovi 166,19 1

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
PŘESPOLNÍ BĚH – VÝSLEDKY

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
SILOVÝ TROJBOJ – VÝSLEDKY

Muži 

Tlak v lehu Sed-leh Shyby CELKOVĚ

Příjmení Jméno poč. 
op.

body poč. 
op.

body poč. 
op.

body souč. 
bodů

body 
celk.

pořadí

Plachta Marek 46 100,00 86 100,00 21 100,00 300,00 100,00 1

Moštěk Josef 40 86,96 80 93,02 20 95,24 275,22 91,74 2

Hlavenka Vít 39 84,78 76 88,37 16 76,19 249,35 83,12 3

Henzl Pavel 19 41,30 56 65,12 10 47,62 154,04 51,35 4

Vábek st. Jaroslav 11 23,91 43 50,00 8 38,10 112,01 37,34 5

Ženy

Tlak v lehu Sed-leh Biceps.  zdvih CELKOVĚ

Příjmení Jméno poč. 
op.

body poč. 
op.

body poč. 
op.

body souč. 
bodů

body 
celk.

pořadí

Stehlíková Růžena 20 100,00 71 100,00 17 100,00 300,00 100,00 1
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MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Plachta Marek 77,78 6 68,42 8 100,00 1 72,57 10 318,77 1
Vábek Jaroslav 95,96 3 63,16 9 - 11 37,34 5 80,47 6 276,93 2
Dolák Vladimír 100,00 1 94,74 2 0,00 0 60,40 11 255,14 3
Moštěk Josef 75,76 8 57,89 12 91,74 2 0,00 0 225,39 4
Zach Vladimír 96,97 2 100,00 1 0,00 0 0,00 0 196,97 5
Večeřa Jiří 87,88 4 73,68 7 0,00 0 0,00 0 161,56 6
Šubrt Petr 70,71 11 0,00 0 0,00 0 85,55 3 156,26 7
Hlavenka Vít 0,00 0 0,00 0 83,12 3 73,10 9 156,22 8
Loužecký st. Petr 65,66 14 84,21 3 - 4 0,00 0 0,00 0 149,87 9
Šrámek Roman 71,72 10 0,00 0 0,00 0 78,04 8 149,76 10
Holcman František 65,66 13 78,95 5 - 6 0,00 0 0,00 0 144,61 11
Háněl Tomáš 56,57 17 78,95 5 - 6 0,00 0 0,00 0 135,52 12
Němec Jan 68,69 12 63,16 9 - 11 0,00 0 0,00 0 131,85 13
Henzl Pavel 74,75 9 0,00 0 51,35 4 0,00 0 126,10 14
Matějka Zdeněk 49,49 19 63,16 9 - 11 0,00 0 0,00 0 112,65 15
Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 16
Doležal Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,12 2 89,12 17
Němec Dobroslav 0,00 0 84,21 3 - 4 0,00 0 0,00 0 84,21 18
Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 83,80 4 83,80 19
Loužecký ml. Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,61 5 82,61 20
Vykoukal Ladislav 81,82 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,82 21
Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79,65 7 79,65 22
Meloun Jakub 76,77 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76,77 23
Moštěk Petr 58,59 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 58,59 24
Kasal Jakub 57,58 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,58 25
Kasal Roman 56,57 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 56,57 26
Kvarda František 0,00 0 52,63 13 0,00 0 0,00 0 52,63 27
Háněl ml. Tomáš 0,00 0 47,37 14 - 15 0,00 0 0,00 0 47,37 28
Matějka Luboš 0,00 0 47,37 14 - 15 0,00 0 0,00 0 47,37 29
Melichar Zbyněk 44,44 20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 44,44 30
Vrba Ivan 33,33 21 0,00 0 0,00 0 0,00 0 33,33 31
Kvarda Petr 0,00 0 26,32 16 - 17 0,00 0 0,00 0 26,32 32
Kvarda Martin 0,00 0 26,32 16 - 17 0,00 0 0,00 0 26,32 33

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Stehlíková Růžena 76,09 4 0,00 0 100,00 1 97,88 2 273,97 1
Šubrtová Lucie 66,30 6 100,00 1 - 3 0,00 0 80,64 6 246,94 2
Šubrtová Eliška 0,00 0 89,47 4 0,00 0 80,9 5 170,37 3
Kvardová Markéta 65,22 7 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 165,22 4
Hanělová Žaneta 69,57 5 84,21 5 0,00 0 0,00 0 153,78 5
Lazárková Veronika 89,13 3 63,16 7 - 8 0,00 0 0,00 0 152,29 6
Sedláková Lenka 60,87 8 0,00 0 0,00 0 70,02 7 130,89 7
Němcová Pavla 51,09 10 78,95 6 0,00 0 0,00 0 130,04 8
Mošťková Miroslava 56,52 9 57,89 9 0,00 0 0,00 0 114,41 9
Melicharová Věra 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 10
Tresová Alena 0,00 0 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 100,00 11
Klinecká Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100 1 100,00 12
Matýsková Irena 32,61 13 63,16 7 - 8 0,00 0 0,00 0 95,77 13
Nečasová Hana 95,65 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,65 14
Moravcová Gabriela 42,39 12 52,63 10 0,00 0 0,00 0 95,02 15
Kamarádová Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,39 3 85,39 16
Zpěváková Michaela 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,58 4 82,58 17
Mošťková Radka 45,65 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 45,65 18

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Body 
celkem

Pořadí

Zach, Lazár-
ková

186,10 163,16 0,00 0,00 349,26 1

Šubrtovi 137,01 0,00 0,00 166,19 303,20 2
Hánělovi 126,14 163,16 0,00 0,00 289,30 3
Večeřa, 
Moravcová

130,27 126,31 0,00 0,00 256,58 4

Mošťkovi 132,28 115,78 0,00 0,00 248,06 5
Meloun, 
Nečasová

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

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

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
– CELKOVÉ VÝSLEDKY PO ČTYŘECH DISCIPLINÁCH

DVANÁCTIBOJ JUNIOR 3. DISCIPLÍNA 
– CYKLISTIKA –  20. 4.  2014
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tel.: 732 401 836

e-mail: dvanactiboj.junior.pribyslav@seznam.cz

Facebook: P ibyslavský dvanáctiboj Junior



FLORBALOVÁ 
SEZÓNA 2013/2014 
ZA NÁMI
Florbalová sezóna 2013/2014 je již za námi a přípravy 
na novou sezónu 2014/2015 jsou v  plném proudu. 
Uplynulou sezónu můžeme považovat za úspěšnou. 

Nejmenší fl orbalisté (přípravka) každým zápasem 
zlepšovali svoje výkony, nováčci rychle doháněli ná-
skok zkušenějších hráčů. Některé turnaje byly šťast-
nější, jiné méně a o napínavé zápasy nebyla nouze. 
Všichni si zahráli dle svých možností a zájmu a prohra-
né zápasy nevzdali lacino. I silnějším soupeřům jsme 
byli rovnocenným partnerem, i když se je nepovedlo 
porazit. Všichni si za snahu zaslouží pochvalu nejen 
od trenérů. 

Na hráčích kategorie elévů již bylo vidět dostatek 
umu a zkušeností z  pilného tréninku. Jejich zápasy  
byly také hodně zajímavé. Dokázali vyhrát i několik 
turnajů. Blahopřejeme.

Při zápasech mladších žáků už jde o hodně, ačko-
liv se ještě nehraje o body do dlouhodobé tabulky. 
Zápasy probíhaly ve vysokém tempu a o dramatické 
situace nebyla nouze. Byl k  vidění již velmi kvalitní 
fl orbal i v podání našich hráčů. Máme se na co těšit 
i v sezóně příští.

V  kategorii starších žáků již vše probíhá jako 
v  ostatních soutěžích, tedy i kompletní statistiky. 
Naši starší žáci byli sice na štíru s  počty hráčů, ale 
přesto se neztratili. O  kousek jim unikl postup do 
nadstavby soutěže o 1. místo. V  nadstavbě o 4. 
až 6. místo zvítězili a remizovali. Bodová matematika 
nám nebyla nakloněna a nakonec je z  toho celkové 
páté místo z  11  účastníků soutěže. Přesto i starším 
žákům patří velká gratulace k výsledkům.

Věříme, že i budoucí sezóna bude plná kvalitního a 
napínavého fl orbalu za velkého přispění našich hráčů.  
Těšíme se na viděnou ve sportovní hale. 

Děkujeme městu Přibyslav za pravidelnou podporu 
našeho sportovního klubu. Díky této pomoci se nám 
daří vytvářet sportovní podmínky pro široké spektrum 
sportovců.

V měsíci květnu 2014 slaví SK Juvenis výročí 10 LET 
FLORBALU V  PŘIBYSLAVI. Při této příležitosti 
pořádáme speciální víkend nejen pro malé i  velké 
fanoušky, ale i pro širokou veřejnost. Program bude 
složen z  exhibičních vystoupení a odpoledne pro 
děti ve spolupráci s  Cukrárnou Fontána. Další in-
formace naleznete na plakátech, letácích nebo na 
www.skjuvenis.cz. Přijďte slavit s námi a pobavit se.

Za SK Juvenis Přibyslav B. Loubek

Biketrialová sezona 
se pomalu blíží...
Po  úspěšném loňském roce se Marek Pochtiol pilně 
připravoval na sezonu letošní. Nenechal nic náhodě 
a celou zimu na sobě tvrdě pracoval. Jezdil trénovat 
do haly ve Žďáře nad Sázavou, kde se společně s jezd-
ci ÚAMK Hamry n. S. připravoval na blížící se závody.

Marka letos čekají značné změny.   Tou největší je 
to, že bude prvním rokem startovat ve vyšší kategorii 
Minime (13–15 let). Domnívá se, že v přípravě nic 
nezanedbal, a tudíž žádné obavy z tohoto přechodu 
nemá. To nakonec potvrdil i v prvním závodě letoš-
ního roku, kterým byl Zimní závod v Olomouci 1. 3. 
2014. Ve své kategorii obsadil 2. místo a jak s umístě-
ním, tak i se svým výkonem byl spokojený.

Další novou událostí v letošním roce je změna klu-
bu.  V lednu byl zaregistrován nový biketrialový klub 
– Trial klub Žižkovo Pole, za který bude Marek jezdit.

Od 12. 4. do 19. 4.   byl Marek s českou reprezen-
tací v Chorvatsku na soustředění a již 26. 4. začíná 
v  Olomouci prvním závodem seriál závodů Cyklotri-
alové hry mládeže UCI, které pokračují 17. 5. dalším 
závodem ve Žďáře nad Sázavou. Tyto závody jsou zá-
roveň nominační na Světové hry mládeže - UCI Trials 
Youth Games,   které se konají 2. 8.–3. 8. v polském 
Zawiercie (v loňském roce ve švýcarském Moudon 
obsadil 6. místo).  Letos už nebude jezdit Markův bra-
tr Adam, který ukončil svoji závodní činnost, a bude 
se trenérsky věnovat novému přírůstku do oddílu  5-ti 
leté sestře Julii.

Pochtiol Jaroslav 
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TJ SOKOL  PŘIBYSLAV 
-  VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
V  sobotu 19. dubna se ve Sportovní hale Přibyslav 
uskutečnil již 11.  ročník volejbalového turnaje smí-
šených družstev. Samotného turnaje se z  původně 
patnácti přihlášených družstev zúčastnilo jen třináct. 
Po úvodním rozlosování do základních třech skupin 
se hrálo systémem každý s každým na dva hrané sety 
do dvaceti bodů. Podle umístění v základních skupi-
nách se vytvořily nové – fi nálové skupiny, kde se hrá-
lo o konečné pořadí v  turnaji opět systémem každý 
s každým na dva hrané sety. Tentokrát jen do patnácti 
bodů. Poslední utkání se odehrávala až v pozdních 
odpoledních hodinách. 
O hladký průběh turnaje se jako v  předcházejících 
ročnících postaral pan J. Novotný.

Po celou dobu na palubovce panovala příjemná 
atmosféra. Pro všechny hráče byl zajištěn oběd v po-
době smaženého sýra a občerstvení v průběhu celého 
turnaje.

Každé družstvo obdrželo účastnický list a drobné 
ceny od sponzorů: TPK Pribina, město Přibyslav, To-
koz Žďár n/Sázavou, Ing. Libor Joukl a Kraj Vysočina. 
Všem alespoň touto cestou velice děkujeme.

A konečné pořadí týmů? 
1.  BOLÍ TO, 2. VESELÝ ŠLAPKY (obhájce loňské-

ho prvenství), 3. DOLNÍ DOBROUČ, 4. 3XSMRT, 
5. TWISTER, 6. TIEFOVY, 7. BEZDĚKOV, 8. MARNÁ 
SNAHA, 9. MILAN MÁ NAROZENINY, 10. ŽĎÁRSKÁ 
SMĚSKA, 11. FÍFA TÝM, 12. ŠUFANI, 13. ZABŘICHA-
POPADÁČI.

Dle výrazů hráčů na tvářích se i letošní turnaj vydařil 
a již nyní se těšíme na další ročník.

Za pořadatele – oddíl volejbalu žen TJ Sokol 
Přibyslav                

 M. Kasalová

ROZLOSOVÁNÍ SK PŘIBYSLAV – JARO 2014

ROZPIS TERMÍNŮ ZÁPASŮ – KEŘKOV
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ZPROSTŘEDKUJI 
NOVÉ LEVNÉ ÚRAZOVÉ 

POJIŠTĚNÍ 
PRO VAŠE DÍTĚ, NEBO RODINU. 

VYUŽIJTE NOVINKU, 
KTERÁ JE ČASOVĚ OMEZENÁ.   

MOB. 777 011 519    

PRODEJ SECOND 
HANDU

v Přibyslavi ve Starém špitále
uskuteční se dne:
středa 7. 5. 2014

od 10.00 do 15.30 hod.

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

JARNÍ ZBOŽÍ
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Inzerce 

Zemní práce
autodoprava

zemní práce traktobagrem

odvoz zeminy a jiných sypkých hmot

Kalina

zemprakalina@ seznam.cz

Jsem kandidátkou
, která v Evropském 

parlamentu bude zastupovat 
tento kraj.

Ing. Bc. Zuzana BRZOBOHATÁ

  !

p
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Sobota 10. 5. 2014 v 18.00 hod.

Slavnostní koncert
Kulturní dům Přibyslav

 

 

 

 

 

Vystoupí:

Jana Wallingerová
Michaela a Ondřej Štefáčkovi
Michal Hájek
Richard Pohl
Hana Loubková
Jan Krejčí
a žáci ZUŠ

PŘEDSTAVENÍ
NOVÉHO PIANINA PETROF

 PŘEDÁNÍ CEN
MĚSTA PŘIBYSLAV

Základní umělecká škola 

 

J. V. Stamice Havlíčkův Brod,

 

pobočka Přibyslav MĚSTO PŘIBYSLAV
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23. 5. 2014

www.viceboj.cz

25.5. 2014 od 13.00 hodin

BROD
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květen 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. května 2014 Burza knih – nákup až se 100% slevou Kurfürstův dům  KZM Přibyslav
- od 1. května 2014 Sbírej víčka pro Kubíčka město-viz plakát  ČČK, KVC Harmonie, další
- od 1. května 2014 Svoz velkoobjemového odpadu viz rozpis  Městský úřad Přibyslav
- od 1. května 2014 Pokračování fotosoutěže Přibyslav a husitství Město Přibyslav  KZM Přibyslav
- od 1. května 2014  Fotbal: Keřkov – dle rozpisu Hřiště Keřkov  TJ Sativa Keřkov
-   1. května 2014 od 13.00 h. Den otevřených dveří Letiště Přibyslav  Aeroklub Přibyslav, další
-   1. května 2014 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- do 3. května 2014 Lidová architektura kraje Vysočina/výstava Kurfürstův dům  KZM Přibyslav 
-   4. května 2014 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
-   7. května 2014 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům  KVC Harmonie, KZMP
-   7. května 2014 v 17.00 h.  Besídka ke Dni matek Velký sál radnice  ČČK Přibyslav
-   8. května 2014 v 9.00 h.  Dvanáctiboj-běh do vrchu Vyšehradská ul.,štola  ZSM Přibyslav
-   8. května 2014 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – běh do vrchu Vyšehradská ul.,štola  SZM Přibyslav
- 10. května 2014 ve 14.00 h. Koncert Slávka Klecandry Farní stodola  kapelník skupiny OBOROH
- 10. května 2014 v 18.00 h. Slavnostní koncert  Kulturní dům  ZUŠ, KZM Přibyslav
- 11. května 2014 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- 14. května 2014 od 7.00 h. Český den proti rakovině Město Přibyslav  ZŠ Přibyslav, LPR Praha
- 17. května 2014 od 9.00 h. Dětské dopravní dopoledne Dopravní hřiště  KVC Harmonie, další
- 17. května 2014 v 19.00 h. Hudební slavnosti – Žalman&spol., MŠ Kulturní dům  KZM Přibyslav 
- 18. května 2014 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- 23. května 2014 ve 14.00 h. Zahájení voleb do EP Radnice města  Mě Ú Přibyslav
- 23. května 2014 v 17.00 h. Zvířátka a loupežníci/divadlo Kulturní dům  ŠD a ŠK, KZM Přibyslav
- 23. května 2014 od 20.00 h. Noc kostelů Farní kostel  Římskokat. farnost, další
- 24. května 2014 v 8.00 h. Pokračování voleb do EP Radnice města  Mě Ú Přibyslav
- 24. května 2014 ve 13.00 h. 10 let fl orbalu a Dětský den Sportovní hala  SK Juvenis, Cukrárna Fontána
- 25. května 2014 ve 13.00 h. 10 let fl orbalu a Dětský den Náměstí, sportovní hala  Cukrárna Fontána, SK Juvenis
- 25. května 2014 od 13.00 h. Havlíčkobrodský víceboj – Inline bruslení           Cyklostezka po staré trati       Sportovní klub Sport centrum K2
- 25. května 2014 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- 27. května 2014 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům  ZUŠ, KZM Přibyslav
- 30. května 2014  Pravidelný monitoring  DPS Přibyslav  ČČK, PS Přibyslav
- 30. května 2014 od 15.00 h. Průzkum hudebnosti budova pobočky ZUŠ  ZUŠ, pobočka Přibyslav 
- 31. května 2014 ve 14.43 h. Houpačka – letní jazzové lelkování Farní zahrada  Přibyslav
-    1. června 2014 v 16.30 h. Fotbal - Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
-   1. června 2014 Kácení máje Areál v Olešence  SDH Olešenka

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 ČERVEN:
• Taneční večer • Výstava drobného zvířectva  • Přibyslavská pouť


