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PŘIBYSLAVSKÝ 
KALEIDOSKOP
aneb události 
měsíce května v obraze

a – Cena města Přibyslav,
b – držitel Ceny města Přibyslav Zdeněk Šejstal,

c – držitelka Ceny města Přibyslav Eva Bechyňová,
d – oslavy 30 let pobočky ZUŠ  v Přibyslavi – slavnostní koncert

e – oslavy 30 let pobočky ZUŠ  v Přibyslavi 
– představení nového pianina Petrov

f, g, h – zájezd přibyslavskýh občanů do města Plzně, návštěva 
meditační zahrady se sochami R. Podhrázského, 

pivovaru a dalších.
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Události v našem městě
      

Pracovníci města
Dne 31. května 2014 končí svoji pracovní misi pro město Při-

byslav pan Miroslav Štěpán. Vyučený provozním elektromon-
térem pracoval v  letech 1971–1989 ve Službách Havlíčkův 
Brod a od roku 1989 je nepřetržitě zaměstnán jako elektrikář, 
posléze na pozici vedoucího pracovní skupiny ve struktuře 

města Přibyslav. Pan Štěpán odchází do starobního důchodu. 
Spolehlivost, pracovní nasazení a  skromnost mu pomáhala při 

řešení pracovních povinností, a že jich za ty roky nebylo málo. Dobrý 
zaměstnanec, jakým je pan Štěpán, nám bude chybět. Děkuji Mirkovi za dlouhodobou 
odpovědnou a kvalitní práci pro město Přibyslav. Přeji mu, ať si důchodcovské bačkory 
dlouho užije v rodinném kruhu, s přáteli a práce, které bude dělat, ať jsou mu zába-
vou. Na uvolněné místo vedoucího pracovní skupiny byl na základě výběrového řízení 
ustanoven pan Rudolf Peřina. Novému panu vedoucímu přeji při výkonu odpovědné 
funkce vše dobré. Jako elektrikář je do pracovní skupiny zařazen, rovněž na základě 
výběrového řízení, pan Radek Havlíček, kterého vítám a přeji mu také vše dobré při 
práci pro město Přibyslav.

Čestný občan JUDr. Miroslav Řepiský
Dne 25. dubna 2014 byl na nádvoří přibyslavského zámku od-
halen pamětní sloupek tomuto významnému hasiči a našemu 
čestnému občanovi. Za tuto iniciativu děkuji řediteli Centra 
hasičského hnutí panu Jiřímu Pátkovi. Pan doktor Řepiský si 
takovou poctu in memoriam zaslouží. S úctou na něho nadále 
vzpomínáme.

Zájezd do Plzně
Jako poděkování organizátorům loňské výstavy k poctě 
nedožitých 70. narozenin akademického sochaře Roma-
na Podrázského byl zorganizován zájezd do meditační 
zahrady Památníku obětem zla v Doudlevcích. Zaměst-
nanci města doplnili cestující do počtu 18 míst, které 
měl malý autobus. V  zahradě nás přivítali pracovníci 
plzeňské římskokatolické diecéze. Po úvodním filmu, 
o  zakladateli zahrady panu Luboši Hruškovi, nám 
PhDr. Josef Chalupa velmi poutavě vyložil vznik díla jako 

celku a detailně popsal jednotlivá zastavení (sochy), které vytvořil Roman Podrázský. 
Doporučuji všem spoluobčanům, aby zahradu navštívili a toto monumentální dílo 
našeho rodáka shlédli.

Cena města Přibyslav
Ceny města Přibyslav za rok 2013 byly uděleny na slav-
nostním koncertu dne 10. května 2014. 

100 let hasičů ve Hřištích
Dne 10. května 2014 se ve Hřištích 
uskutečnila pěkná oslava 100letého 
trvání Sboru dobrovolných hasičů Hři-
ště. Po průvodu následovala mše a při 
ní byl posvěcen nový prapor sboru. Na 
praporu se poprvé objevil i nový znak 
naší místní části, který navrhl PhDr. La-
dislav Macek. K výročí, k pra poru i ke 
znaku jsme s  panem místostarostou 
hasičům i občanům Hřišť poblahopřáli a poděkovali.

Přeji krásný červen.
Mgr. Bc. Jan Štefáček

starosta

Komplikace při stavebních 
činnostech

Kromě stavby základní školy začala s novým 
jarem realizace několika dalších, drobnějších 
staveb.

V  některých lokalitách pocítíte bohužel 
komplikace, které jsou spojeny se stavebními 
pracemi.

V  Dolní Jablonné byly zahájeny stavby 
cest do Dvorka, okolo Dvořáků a cesty C4, 

jež vede mezi nemovitostmi Bencových a Musilových. Jelikož bude v  katastru Dolní 
Jablonné tato stavební činnost, fi nancovaná z prostředků Ministerstva zemědělství ČR, 
probíhat ještě na dalších čtyřech menších cestách, je nutné se po přechodnou dobu 
smířit s omezeními, která plynou ze zvýšeného pohybu techniky a z probíhajících prací. 
V  Dolní Jablonné taktéž utěšeně roste stavba „hasičárny“ a kapličky, kterou provádí 
místní Sbor dobrovolných hasičů.

Byla zahájena stavba infrastruktury v lokalitě „ K Hesovu“, kde po krátkém zastavení 
činnosti budou práce pokračovat v červnu a červenci. V blízké lokalitě Na Vyhlídce a ve 
Filipově ulici má být provedena provizorní oprava povrchů po výkopech kanalizace. 
(Je možné, že když počasí dovolí, už v době vydání PO bude hotovo.) Bohužel zde zatím 
můžeme provést jen to, co nám letošní rozpočet umožní. Věřím, že se kompletní rekon-
strukce těchto dvou ulic vejde do investičních akcí na rok 2015!

V tomto týdnu byly zveřejněny výsledky žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI), kde byla úspěšná naše žádost na výstavbu chodníku podél silnice 
I/19 v Dobré. Všem, kteří se společně se mnou na tvorbě žádosti a přípravě projektu 
podíleli, tímto děkuji, neboť bylo třeba vyhovět velmi podrobným požadavkům SFDI. 
Předpokládám, že se stavbou by se mělo začít ke konci června. Ta také bude znamenat 
určitá dopravní omezení v  Dobré, která budou umocněna uzávěrou ve Stříbrných 
Horách.

Pozvánka k procházce do Seidemanky 
a okolo Jablonecké nádrže
Na základě výzvy MAS Havlíčkův kraj jsme se pokusili obnovit kdysi využívanou vy-
cházkovou trasu v  Seidemance a doplnit inventář u Jablonecké nádrže směrem na 
Dolní Jablonnou po červené značce. U skautské chaty a Jablonecké nádrže naleznete 
přístřešek se stolem a posezením. Dále můžete na trase spočinout na pěti nových 
lavičkách. Správa lesů (pan Hamerník s panem Vopršalem) provedla výřez dřevin podél 
trasy, skauti ještě upraví několik méně schůdných míst. Z vlastní iniciativy upravil část 
stezky i pan Večeřa, za což mu taktéž patří poděkování. Až budete mít tedy v parném 
nedělním odpoledni čas, můžete vyjít z Poříčí Seidemankou nad vlnící se řeku Sázavu, 
kde se vám čas od času otevře výhled na Přibyslav. Pokračovat můžete po staré trati 
okolo Jablonecké nádrže směrem na Dolní Jablonnou po červené značce. A kdo bude 
chtít svůj výlet zakončit nádherným výhledem na Přibyslav, může se vypravit po nové 
cestě z Dolní Jablonné směrem na Věžnice do Kobylského.

Martin Kamarád
místostarosta města

Údržba zeleně na komunikacích Oprava propustu a komunikace Oprava chodníku na ul. Hesovská
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Z Městského úřadu Přibyslav
V měsíci květnu odešel do zaslouženého starobního dů-
chodu vedoucí pracovní skupiny městského úřadu pan 
Miroslav Štěpán. Za všechny kolegy a spolupracovníky 
mu přeji do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor výstavby
Uzavírka svahu ve Stříbrných Horách
 Krajský úřad Kraje Vysočina povolil opě-
tovnou uzavírku silnice první třídy I/19 
v km 148,200 – 148,450 v intravilánu 
obce Stříbrné Hory z důvodu provedení 

sanace svahu  v termínu od 19. 5. 
2014 do 30. 9. 2014. 

Navržená trasa objížďky: 
1. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t je navržena obou-

směrně (pro směr od Havlíčkova Brodu i od Žďáru 
nad Sázavou) od křižovatky silnice I/19 se silnicí 
III/03818 po silnici III/03818 do Utína na křižovatku 
se silnicí III/03810 a dále po silnici III/03810 a ul. 
Hesovská do Přibyslavi, kde se napojí na silnici I/19; 
délka objízdné trasy 6 km. 

2. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena 
obousměrně od místní části Keřkov po silnici I/19 
přes lokalitu Dobrá do Přibyslavi a dále po silnici I/19 
v Přibyslavi po ul. Tyršova, ul. Husova, ul. U Nádraží 
na křižovatku silnice I/19 se silnicí I/37 do Žďáru nad 
Sázavou přes Nové Dvory, Sázavu a Hamry nad Sá-
zavou, dále ve Žďáru nad Sázavou po silnici I/37 ulicí 
Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho do Ždírce 
nad Doubravou přes Škrdlovice, Karlov, Vojnův Měs-
tec, a Krucemburk. Ve Ždírci nad Doubravou od kři-
žovatky silnice I/37 ul. Žďárská, Chrudimská se silnicí 
I/34 ul. Brodská, po silnici I/34 na křižovatku se silnicí 
I/19 směr Pohled přes Krátkou Ves. Od křižovatky sil-
nice I/34 se silnicí I/19 po silnici I/19 přes Pohled do 
obce Stříbrné Hory; délka objízdné trasy 65 km. 

3. Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu 
(nebude dopravním značením vyznačena) bude vedena 
obousměrně z obce Stříbrné Hory po silnici III/03818 do 
Utína dále po silnici III/03810 až po křižovatku se silnicí 
III/03820 a po silnici III/03820 do lokality Keřkov. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Odbor životního prostředí
Úprava vzrostlých stromů, revitalizace některých loka-
lit v Přibyslavi a místních částech 
Během jarních a letních měsíců bude probíhat údržba 
vzrostlých stromů v  některých lokalitách, například ko-
lem náhonu pod zámkem, v ulici U Barevny a dále bude 
pokračovat revitalizace zeleně na místním hřbitově. 
Z místních částí bude revitalizace zeleně probíhat zejmé-
na v  České Jablonné. Odbor životního prostředí přivítá 
další podněty občanů na údržbu stromů. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Během května probíhala činnost Pečovatelské služby Při-
byslav bez omezení.

Ve středu 14. května se konal Český den proti ra-
kovině. Současné statistiky uvádějí, že onkologickým 
pacientem se stane každý třetí občan České republi-
ky a dva ze čtyř nemocných na tuto nemoc zemřou. 
Tyto informace jsou velice alarmující – přitom dodržová-
ním jednoduchých zásad zdravého životního stylu lze až 
50 % všech onkologických onemocnění předejít.

Jak se této chorobě vyvarovat? Několik užitečných zá-
sad naleznete ve zvláštním článku v tomto čísle Přibyslav-
ského občasníku. 

V měsíci červnu proběhnou tradiční akce – ve spolu-
práci s Místní skupinou Českého červeného kříže pravi-
delný monitoring a o víkendu před přibyslavskou poutí 
se uskuteční ve společenské místnosti DPS mše svatá.  

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města
Zastupitelstvo města na svém 33. veřejném zasedání dne 
23. dubna 2014 schválilo rozpočtové opatření č. 3 k roz-
počtu města na rok 2014. Rozpočtové příjmy města po 
tomto rozpočtovém opatření dosáhly 74.688.045,20 Kč 
a výdaje 137.534.624,98 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
tvoří fi nancování. Kladná část je převod zůstatku fi nanč-
ních prostředků na běžném účtu z  loňského roku ve výši 
16.061.429,78 Kč a dlouhodobě přijaté půjčené prostřed-
ky ve výši 61.144.130 Kč. Položkou snižující fi nancování je 
splátka dříve přijatých úvěrů ve výši 14.358.980 Kč.

V  rámci rozpočtového opatření č. 3 došlo ke zvýšení 
příjmů o 10.461.394 Kč, z toho daň z příjmu právnických 
osob za obce činí 8 982 060 Kč, neinvestiční přijaté trans-
fery ze státního rozpočtu 859.600 Kč (dotace na veřejně 
prospěšné práce 455.600 Kč a dotace MPSV na posky-
tování sociálních služeb 404.000 Kč) a podíl z odvodů 
z výherních hracích přístrojů 245.000 Kč. 

Výdaje byly zvýšeny o 61.961.394 Kč. Největší po-
ložkou jsou investiční výdaje na rekonstrukci a dostav-
bu ZŠ Přibyslav – 3. etapa ve výši 24.805.000 Kč a na 
modernizaci a rozšíření ZŠ Přibyslav – 4. etapa ve výši 
30.827.239  Kč. Dále pak daň z  příjmu města Přibyslav 
za rok 2013 činí 6.520.230 Kč, nájezdová mostní váha na 
skládku odpadů 618.915 Kč a platy pracovníků na veřej-
ně prospěšných pracích 455.600 Kč. 

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu měs-
ta k 30. 4. 2014:

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % 
plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 74 688 045 31 661 178 42,4

1. daňové 60 527 060 27 963 630 46,2

2. nedaňové 1 769 069 1 090 225 61,6

3. kapitálové 583 692 518 729 88,9

4. přijaté dotace 11 808 224 2 088 594 17,7

VÝDAJE 137 534 625 35 308 548 25,7

1. běžné 49 211 692 18 838 558 38,3

2. kapitálové 88 322 933 16 469 990 18,6

Investiční výdaje na rekonstrukci a dostavbu Základní 
školy činí k 30. 4. 2014 Kč 13.915.726. 

Finanční plán
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 30. 4. 2014 nejsou ke dni uzávěrky k dispozici. 

Uzavření smlouvy o přijetí úvěru
Zastupitelstvo města dne 23. 4. 2014 schválilo uzavření 
smlouvy mezi městem Přibyslav a Českou spořitelnou, a. s.
o přijetí úvěru ve výši 60.000.000 Kč.  Jedná se o investiční 
úvěr na rekonstrukci a dostavbu Základní školy Přibyslav 
– 3. etapa a na modernizaci a rozšíření Základní školy Při-
byslav – 4. etapa. Úvěr bude úročen pevnou (neměnnou) 
úrokovou sazbou po celou dobu trvání závazku až do dne 
konečné splatnosti a její výše činí 1,66 % ročně. Čerpání 
úvěru začíná dne 1. 6. 2014 a trvá do dne 30. 6. 2015 včet-
ně. Úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami 
ve výši 833.334 Kč splatnými vždy k poslednímu dni kaž-
dého kalendářního měsíce. První splátka bude zaplacena 

dne 31. 7. 2015. Poslední splátka ve výši nesplacené části 
poskytnutého úvěru bude splatná dne 30. 6. 2021. 

Je možné provést splátku úvěru nebo jeho části před 
termínem splatnosti splácené jistiny a to bez zpoplatnění.

K 30. 4. 2014 činí dříve poskytnuté a zatím nesplacené 
úvěry města Přibyslav celkem 26.815.512,42 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy a údržby
Během měsíce května se naplno rozběhla údržba veřejné 
zeleně jak ve městě Přibyslav, tak v přilehlých obcích. Tyto 
práce na základě vyhlášeného výběrového řízení zajišťuje 
pro tento rok pan Roman Kasal z  Dobré a paní Lenka 
Stránská ze Žďáru nad Sázavou. Jako každý rok udržují 
část zeleně i naši pracovníci a zaměstnanci Sportovního 
zařízení města Přibyslav. V obcích údržbu zeleně zajišťují 
sbory dobrovolných hasičů a v  Keřkově ještě TJ Sativa 
Keřkov. Zároveň využíváme v  údržbě a úklidu města 
pracovníky vedené v  oblasti veřejně prospěšných prací 
od Úřadu práce Havlíčkův Brod. Tito pracovníci proved-
li důkladné odstranění plevele v ulici Vyšehrad, Krátká, 
Pecháčkova, Tržiště, Ronovská, Malinského a v obci Hřiště. 
Mužská část těchto pracovníků provedla opravu chodníků 
v  lokalitě na náměstí, výmalbu sklepních prostor v domě 
s pečovatelskou službou č. p. 240, 239 (zároveň i obnovu 
nátěru všech laviček u DPS) a v domě č. p. 41. 

Informace pro uživatele cyklostezky – úklid a čištění 
cyklostezky probíhá každý pátek, v  případě deštivého 
počasí (nánosy bahna z  polí) je prováděna průběžná 
kontrola.

Pracovníci místního hospodářství 
provedli v  součinnosti s objed-
nanou fi rmou důkladné vyčištění 
škarpy podél cyklostezky v obci 
Ronov nad Sázavou, v obci Dobrá 
podél hlavní silnice a zároveň od-

stranění pařezů okolo hřbitovní zdi a na dětském hřišti. 
Na požádání správce obecních lesů proběhla instalace 
laviček v okolí Jablonecké nádrže. 

Jak již bylo zmíněno v  minulém čísle občasníku, na 
základě našeho požadavku společnost VAK provedla 
deratizaci sklepních prostor v budovách ve správě města 
Přibyslav a deratizaci v  obcích (návnady do kanalizač-
ních šachet). Deratizace v obytných budovách bude pro-
vedena ještě jednou, a to na podzim tohoto roku. 

Byly ukončeny práce na opravě propustku pod budo-
vou čekárny (podél silnice) v obci Utín  a stavební práce 
na výstavbě pódia v Kulturním domě v obci Hřiště. Pro-
běhlo předání rekonstrukce propustku a oprava místní 
komunikace v obci Česká Jablonná, uvedenou opravu dle 
smlouvy o dílo provedla společnost COLAS CZ. V době 
psaní příspěvku je v  řešení oprava komunikace v ulici 
Filipova (v součinnosti se společností Vak a.s. Havlíčkův 
Brod) a přeložka elektroměrné skříně ze stavební buňky 
v lokalitě sběrných surovin, která je určena k odstranění. 

Z  oblasti bytového hospodářství – během měsíce května 
se uvolnil jeden byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 240. 

Ing. Ludmila Benešová 
vedoucí OSU
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Dopravní omezení v době 
PŘIBYSLAVSKÉ POUTI
V souvislosti s konáním tradiční přibyslavské pouti ve dnech 28. 6.–29. 6. 2014 dojde 
v centru našeho města k omezení dopravního provozu.

Od středy 25. 6. od 12:00 hod. do pondělí 30. 6. do 10:00 hod. bude uzavřen pro-
stor Bechyňova náměstí před radnicí, část ulice Havlíčkova po křižovatku Havlíčkova 
–Příkopy a prostor autobusového nádraží, jehož stanoviště budou přesunuta do pro-
storu před bývalou restaurací „Na Růžku“. Od pátku 27. 6. od 12:00 hod. do pondělí 
30. 6. do 10:00 hod. bude uzavřena silnice I/19 Žďár nad Sázavou – Havl. Brod v úseku 
od zámku po křižovatku Tyršova x Hesovská. Objížďky budou po dobu uzavírek vedeny 
ulicemi Česká, Příkopy, Pecháčkova, Tržiště a Gen. Luži a budou označeny dopravní-
mi značkami. Pouťové atrakce budou umísťovány v  prostoru Bechyňova náměstí od 
pondělí 23. 6. 2014 od 18:00 hod. tak, aby až do provedení uzavírky nebránily pro-
vozu. Doufáme, že výše navržená opatření přijmete s pochopením a v hojném počtu 
navštívíte letošní přibyslavskou pouť. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

86/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo na kompletní dodávku stavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ 
Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, 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: 05/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

87/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na kompletní dodávku stavby „Modernizace a rozšíření ZŠ Při-
byslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČ 00268097 a fi rmou UNISTAV a. s., Příkop 6, 602 00 Brno, 
IČ 00531766.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

Smlouva

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 2. 5. 2014

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 14. 5. 2014
88/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zhotovitele stavební zakázky 

malého rozsahu „Oprava ohradní zdi kostela v Přibyslavi – 1. etapa“ fi r-
mu KB Stavební s. r. o., Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, 
IČ 29208181 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 a  zhotovitelem. 
Cena díla je 400.000 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

89/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zhotovitele stavební zakázky ma-
lého rozsahu „Rekonstrukce centrálního chodníku na hřbitově v Přibyslavi“ 
fi rmu Lubomír Toman – inž. stavby, U Svatého Jána 3827, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČ 10464051 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a zhotovitelem. 
Cena díla je 508.104,80 Kč včetně DPH.
Smlouvu o dílo je možné podepsat až po schválení rozpočtového opat-
ření, kterým bude investiční akce zařazena do rozpočtu města Přibyslav 
pro rok 2014.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

90/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem sportovní haly 
v délce 2 hod. týdně v roce 2014 Odborové organizaci při MÚ Přibyslav, 
Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČ 71174842 v době, kdy hala není 
obsazena platícími nájemci.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

91/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní Daně 
Szendrejové Tržiště 241, byt č. 1 do 31. 8. 2016.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

92/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 
o výměře 10 m2 v k. ú. Přibyslav panu Radimu Švecovi, Přibyslav, Tržiště 
513. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou, a to od 15. 5. 2014 do 30. 9. 2014.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

93/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s  bezúplatným pronájmem části Be-
chyňova náměstí, dle situace, přiložené k jednání, fi rmě Cukrárna FON-
TÁNA - Váš sladký svět s.  r. o., Bechyňovo nám. 36, 582 22 Přibyslav, 
IČ 26008301 dne 25. 5. 2014 v době od 12 do 18 hod. za účelem pořádá-
ní tradičního dětského dne a oslav 10 let fl orbalu v Přibyslavi.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 25. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Pokračování tabulky

Martin Kamarád, místostarosta

94/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem přibyslavské 
cyklostezky dne 25. 5. 2014 fi rmě Highland sport s.  r. o., Kubelíko-
va 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ 26014351 za účelem uspořádání veřejné-
ho závodu na kolečkových bruslích v rámci Havlíčkobrodského víceboje.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 25. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

95/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem části náměstí 
před radnicí dne 10. 6. 2014 fi rmě COOP družstvo HB, U Rajské zahrady 
1912/3, 130 00 Praha 3, IČ00032115 za účelem pořádání dětského dne.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 10. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

96/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prosto-
ru mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, 
IČ 00268097 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův 
Brod, Dolní 259, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00426164 – Místním sdruže-
ním Českého červeného kříže Přibyslav.
Odpovědnost: Bc. Karel Březina
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

97/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 1041/54 
o výměře 4450 m2, odděleného geometrickým plánem č. 616-18/2014 
z  pozemku parc. č. 1041/3 v  k. ú. Světnov v  podílovém spoluvlastnic-
tví města Přibyslav, a to 88/710 celku, za podílové spoluvlastnictví, a to 
88/710 celku, pozemků parc. č. 448/1 o výměře 4035 m2 a parc. č. 448/2 
o výměře 2453 m2 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

98/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje s účinností od 1. 9. 2014 zápis změn 
v údajích rejstříku škol a školských zařízení, které jsou v souladu s usta-
novením § 179 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, který se týká zápisu nového oboru 
vzdělání poskytujícího základní vzdělání, kód oboru 79-01-B/01 Základní 
škola speciální, s nejvyšším povoleným počtem 14 žáků v základní škole, 
jejíž činnost vykonává Základní škola Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

99/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje odpisový plán pro pianino Petrof dle 
přílohy k jednání.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2019
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kulturní 
zařízení

100/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu kupní mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Doc. MVDr. Kar-
lem Bukovjanem, Hřiště 7, 582 22 Přibyslav, IČ 41440935.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková,  Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Odpadové 
hospodář-
ství

101/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje dohodu o provedení práce mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Doc. 
MVDr. Karlem Bukovjanem, Hřiště 7, 582 22 Přibyslav, IČ 41440935. 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

102/2014 RM Rada města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ  00268097 rozhoduje schválit smlouvu č. OS201420000120 
E.  č.  20/0121o zajištění zpětného odběru a  využití odpadů z  obalů se 
společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, 
IČ 25134701. 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

103/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje potvrzení o přijetí dotace:
Příjemce dotace – Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
tímto potvrzuje, že obdržel rozhodnutí Ministerstva životního prostředí 
o poskytnutí dotace ze dne 25. 4. 2014 (Identifi kační číslo EIS reg.c.IS SFZP 
13158262) na realizaci akce CZ.1.02/2.1.00/13.18445 Snížení prašnosti 
z plošných zdrojů, včetně dvou příloh (tj. Podmínky poskytnutí dotace a Tech-
nická a fi nanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, seznámil se s ním, 
vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm stano-
vených podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhod-
nutí měly být splněny před poskytnutím dotace, byly řádně splněny. V této 
souvislosti příjemce dotace rovněž prohlašuje, že veškeré podklady a infor-
mace, které Státnímu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životní-
ho prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, 
byly pravdivé, nezkreslené a úplné.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová,  Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

104/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje o fi nanční spoluúčasti při výměně tří 
dřevěných oken za plastová na domě Přibyslav, Česká 253 ve výši 66 % 
nákladů na výměnu, maximálně do 20.166 Kč.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová, Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

105/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve  výši 
2.200 Kč Vítu Schaff erhansovi, U Lesa 682, 582 22 Přibyslav na částečné 
pokrytí nákladů spojených s pořádáním 12. ročníku Streetball Cup Přiby-
slav 2014 dne 7. června 2014.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta
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Tento projekt  
 

Realizace 4. etapy projektu zahájena
Jistě všichni obyvatelé a návštěvníci města Přibyslav zaregistrovali stavební práce 
na objektu ZŠ Přibyslav. Projekt rekonstrukce a modernizace základní školy je re-
alizován z důvodu fi nanční i časové náročnosti akce ve 4 etapách. Pro poslední, 
4. etapu, se město Přibyslav rozhodlo požádat o dotaci z fondů EU v rámci Výzvy 
č. 36, která byla vyhlášena z programu ROP Jihovýchod 17. 12. 2012. Projekt nesou-
cí název „Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav“, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01463 
byl Výborem Regionální rady RS Jihovýchod dne 2. 10. 2013 schválen k fi nancová-
ní. Následovalo schválení fi nancování projektu v  Zastupitelstvu města Přibyslav, 
které proběhlo 30. 10. 2013. Smlouva o fi nancování projektu s poskytovatelem do-
tace byla poté podepsána. Pak následovala příprava a realizace veřejné zakázky na 
stavební práce. Zakázku získala společnost UNISTAV a.s. z Brna, která již realizuje 
1. a 2. etapu rekonstrukce a modernizace objektu základní školy. Investor pode-
psal se zhotovitelem díla smlouvu 28. 4. 2014 a zároveň týž den předal staveniště. 
Začátkem května t. r. byly zahájeny stavební práce na 4. etapě projektu. Dokončení 
projektu se předpokládá nejpozději v únoru 2015.

Celková koncepce areálu školy vychází ze záměru rozšířit, zkvalitnit, zjednodušit 
a zmodernizovat celý chod školy bez nutnosti přerušení provozu ve školním roce, 
s ohledem na etapizaci prací vyvolanou potřebou postupného uvolňování investic 
ze strany investora.

Základním principem je otočení nástupu do areálu ze severní strany a uzavře-
ní uspořádání ve tvaru U ze severní strany třípodlažní novostavbou a tím dotvo-
ření atriového čtvercového půdorysu. Uvnitř prostoru vznikne částečně atrium 

a částečně krytá dvorana – respirium. Budou sloužit jako shromažďovací prostor 
pro školní akce a také pro pohyb žáků o přestávkách v jakémkoliv počasí. Respirium 
lze do atria otevřít. Tímto způsobem bude zokruhován provoz uvnitř školy a pomocí 
mírných ramp vyrovnávajících rozdíl mezi objekty a novostavbou se také areál stane 
bezbariérovým. Pohyb do dalších pater je řešen stávajícím výtahem v budově A.

Školní družina bude mít samostatný prostor i přístup, ale zároveň bude navázána 
na blok šaten a nový hlavní vstup. Návrh přichází s koncepcí nové malé tělocvičny, 
která je v místě navrhovaného atria přistavěna k objektu C a D s podlahou na úrovni 
1. PP, to umožní využít původní historický sál s pódiem v budově D pro přednáš-
kové účely.

Stávající objekty budou zatepleny a provedena výměna oken pro dosažení lep-
ších tepelně-technických vlastností a úspory energií.

Cílem projektu je tak zvýšení kapacity ze 450 žáků na 650 žáků, přesun kmeno-
vých tříd do pavilonů s lepším přirozeným osvětlením, rozšíření počtu odborných 
učeben ze 14 na 19 a lepší vybavení dílen a odborných učeben. Jedná se o 2 jazy-
kové učebny, 2 PC učebny a 1 učebnu pro přírodní vědy, případně fyziku a chemii.

4. etapa projektu zahrnuje způsobilé výdaje ve výši 28,75 mil. Kč, které jsou pod-
pořeny dotací z programu ROP JV do výše 24,43 mil. Kč. Cílem projektu je zkvalitnit 
podmínky pro vzdělávání dětí, modernizovat a rozšířit kapacitu školy a stabilizovat 
obyvatele ve městě a regionu.

V Přibyslavi dne 20. 5. 2014.                       
Ing. Vladimír Klatovský

 projektový manažer
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CENA MĚSTA PŘIBYSL AV

Eva Bechyňová
Eva Bechyňová se narodila 18. října 1928 v  Horním Studenci u Ždírce nad Doubravou. Ovšem dětství 
prožila v Přibyslavi, kde chodila do školy, a kde prožívala i první krůčky „na prknech, co znamenají svět“.  Od 
dětství ji přitahovala vůně líčidel, barevnost jevištních světel a možnost vtělovat se do nejrůznější divadelních 
postav. Nestala se sice profesionální herečkou ani režisérkou, vystudovala pedagogickou školu, aby z ní 
mohla být paní učitelka, ale ochotnickému divadlu zůstala a zůstává i nadále věrná. Nejen v Přibyslavi, ale 
i v Humpolci kam po studiích nastoupila do školy jako mladá učitelka, vytvořila nejednu zajímavou roli. Její 
profesní i divadelní činnost však kvůli jejím politickým postojům, které se zásadně neslučovaly s tehdejším 
režimem, zastavilo vězení. Po svém návratu zpět do Přibyslavi sice pracovala jako dělnice v tkalcovnách, 
ale divadlo neopustila. Začala sama od roku 1958 opět režírovat. Pod jejím vedením nastudoval soubor 
nejednu zajímavou hru (Romeo, Julie a tma; Princezna se zlatou hvězdou; Chudák manžel). Ovšem pro 
její politické postoje jí byla tato činnost brzy zakázána. Nezůstávala ale stranou kulturního dění ve městě. 
Stala se řádnou členkou pěveckého sboru Beseda, který v  prvních letech svého působení navštěvovaly 
a jeho činnost udržovaly hlavně členky tehdejšího chrámového sboru. Mnozí si ještě jistě vzpomenou na její 
sametový hlas, který mohli slyšet na mnoha koncertech tohoto hudebního tělesa.

V roce 1969 se nakrátko k práci v ochotnickém divadle vrátila. Spolupracovala s paní Jiřinou Šillerovou na 
inscenaci pohádky Sůl nad zlato, kterou tehdy nastudovali členové nově vznikajícího dětského divadelního 
souboru při školní družině. Ale v době normalizace, počátkem 70. let minulého století, jí byla tato spolupráce 
opět znemožněna. Ovšem práce v  pěveckém sboru jí zakázána nebyla. V  té době se stala, po odchodu 
pana učitele Václava Nováka, jeho sbormistryní. V této činnosti ji vydatně podporoval její kamarád, výborný 
klavírista – doprovazeč pan učitel Zdeněk Stránský. Dokonce se jí přes všechny potíže podařilo opět 
vyučovat. Sice ne na klasické škole, ale na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde vyučovala zpěv a obligátní klavír. 
Zároveň studovala a úspěšně dokončila Státní konzervatoř v Praze, aby získala odpovídající vzdělání.

Po smrti tehdejšího přibyslavského režiséra MUDr. Jana Augustina byla požádána manžely Klusáčkovými 
o spolupráci na inscenaci Divotvorný klobouk. Ovšem o samostatném režírování nemohlo být zatím vůbec 
řeči. Teprve v první polovině 80. let minulého století, kdy docházelo k pozvolnému uvolňování politické 
situace, byla vedením města a tehdejším Okresním kulturním střediskem v Havlíčkově Brodě požádána, zda 
by se nepokusila znovu obnovit činnost přibyslavského ochotnického souboru. Přitom se v Přibyslavi konaly 
nepřetržitě okresní divadelní přehlídky, ovšem bez účasti místního souboru.

Byl vytvořen soubor převážně z mladých herců, který navázal na dlouholetou tradici ochotnického 
divadla. Pod vedením Evy Bechyňové soubor pracoval až do roku 1995, kdy jí nemoc znemožnila plně 
se věnovat režijní práci. Jmenujme některé hry, které v  té době se souborem nastudovala: komedii Jako 
pralidé, Poctiví společníci nebo známého Podskaláka. Její textové i hudební úpravy přispívaly k atraktivitě 
představení. V té době ukončila i činnost vedoucí a sbormistryně pěveckého sboru Beseda. Ovšem své žáky, 
i přes všechny zdravotní problémy neopustila.

Jako učitelka zpěvu vychovala celou řadu dobrých hudebníků a zpěváků, kteří se úspěšně uplatňují na 
operní profesionální scéně (Monika Brychtová, Jana Wallingerová, Ondřej Štefáček a mnoho dalších). Jako 
porotce působila na mnoha regionálních i celostátních pěveckých a divadelních přehlídkách a soutěžích. 
Spolupracovala s režisérkou Lídou Honzovou z Havlíčkova Brodu a s dirigentem a sbormistrem pěveckého 
sboru Gaudeamus MUDr. Milanem Bohanesem ze Světlé nad Sázavou. V roce 1997 – 2000 se spolupodílela 
na provedení velmi zdařilých oper a operet (V Studni, Cikánský baron, Polská krev), které mohli shlédnout 
diváci nejen východočeského regionu.

Roku 2007 získala zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní věrnost ochotnickému divadlu a  dlouholetý 
osobní přínos jeho budování na Havlíčkobrodsku. Třebaže již nerežírovala, dlouhou dobu  velice aktivně 
spolupracovala na dalších inscenacích divadelního souboru, který v současnosti nese název Furiant. 

V současnosti si užívá zaslouženého odpočinku, ale zájem o veškeré dění ve městě i ve společnosti ji 
neopustil a neustále jej sleduje.

Za KZMP Anna Šauerová

Zdeněk Šejstal
Bratr Zdeněk Šejstal se narodil 23. dubna 1937. Po absolvování 
ZŠ v  Přibyslavi se vyučil strojním zámečníkem. Nastoupil na 
umístěnku do Amylonu v Ronově nad Sázavou, kde pracoval až 
do odchodu do zaslouženého důchodu.

Veškerou svou zájmovou činnost věnoval vždy jen tělovýchově 
a sportu. Zvláště si oblíbil cvičení na nářadí pod vedením 
zkušeného cvičitele a náčelníka místní tělocvičné jednoty bratra 
Ladislava Vašiny. V  době, kdy byla transformována několikrát 
tělovýchova, pokračoval jako cvičitel. Postupně vedl žactvo, 
dorost a několik let i dorostenky. Cvičitel byl přísný, poctivý 
a obětavý, své svěřence pravidelně připravoval na různá 
vystoupení a akademie. A jen díky němu a jeho zásluhou některé 
„jeho dorostenky“ cvičí dodnes a jsou cvičitelkami.

Bohatě využíval své zkušenosti a aktivně se zapojoval do 
nácviku hromadných skladeb pro tehdejší společná cvičení – 
spartakiád. Po sametové revoluci roku 1989 dochází postupně 
k obnově činnosti České obce sokolské. V roce 1990 pak i místní 
Tělovýchovné jednoty Sokol Přibyslav, která doposud byla 
součástí Československého svazu tělesné výchovy, se stává 
po valné hromadě Tělocvičnou jednotou Sokol Přibyslav jako 
součást župy Havlíčkovy České obce sokolské.

Po znovuobnovení Sokola se stal náčelníkem jednoty 
a  „šéfem“ cvičitelského sboru, je dlouholetým členem výboru 
tělovýchovné jednoty. Pracoval aktivně i na úrovni župy, byl 
členem župního výboru a několik let spolehlivě pracoval i jako 
župní náčelník, pravidelně reprezentoval župu na různých 
seminářích, srazech a cvičeních v Praze.

Vrcholným setkáním našich i zahraničních sokolů jsou 
všesokolské slety. Po 46 letech v  roce 1994 byl v  Praze 
uspořádán XII. Všesokolský slet, v  roce 2000 XIII. Všesokolský 
slet, v roce 2006 XIV. Všesokolský slet a konečně v  roce 2012 
XV. Všesokolský slet. Největší účast ze župy Havlíčkovy měla 
naše tělovýchovná jednota. Bratr  Šejstal nechyběl ani na 
jednom polistopadovém Všesokolském sletu v  Praze. Aktivně 
se podílel na nácviku skladeb, v roce 1994 a 2000 cvičil s muži, 
na posledních dvou sletech vedl seniory ve skladbách pro 
Věrnou gardu.

Za 55 let dobrovolné cvičitelské činnosti si bratr Zdeněk 
Šejstal zaslouží obdiv a úctu nejen členů naší jednoty, ale 
i přibyslavské veřejnosti.

Za TJ Sokol Přibyslav Ing. František Kerbr 
starosta TJ Sokol Přibyslav.

   …………………………………………………………………………… 



U nás ve 
školce se ale 
dějí věci!!
V posledních třech měsících tohoto 

školního roku se v  MŠ v  Přibyslavi 
událo mnoho nového. 

Ve středu 9. dubna proběhl zápis 
dětí, které budou školku navštěvovat v  novém 

školním roce. Celkem bylo přijato 47 dětí, 7 jejich dvou-
letých kamarádů si bude muset s docházkou počkat do 
dalšího školního roku.

Školka / Školní družina/ Škola ČERVEN 2014Str. 8

Na tomto místě bychom rádi vyzvali všechny rodiče, 
prarodiče i přátele MŠ k tomu, aby nám pomohli se sbě-
rem nepotřebného papíru. Svoz bude zajištěn v úterý 
10. června v  prostorách mateřské školy Bezručova. 
Děti a paní učitelky z  oddělení Rybičky by chtěly tímto 
poděkovat paní Březkové za vydatnou pomoc při ke-
ramickém tvoření dětí a také manželům Ptáčkovým za 
bezvadnou ukázku sportovní kynologie. Děti z Broučků 
by také rády poděkovaly všem, kteří zaslali své hlasy do 
soutěže TV Smíchov. Celkem se nastřádalo 2958 hlasů, 
což stačilo v konkurenci 56 MŠ na krásné 21. místo!

Do posledního předprázdninového měsíce se vejde 
ještě hodně tradičního i nového – např. sportovní den 
a  spaní v  MŠ pro předškoláky, rozdávání mokrých vy-
svědčení pro děti, které úspěšně ukončí předplavecký 
výcvik v Relaxačním centru ve Žďáru nad Sázavou.  Dále 
nás čeká návštěva pohádkového lesa ve spolupráci se ZŠ 
nebo preventivní program Bezpečné prázdniny. Každo-
roční slavnostní akcí je tzv. loučení předškoláků na přiby-
slavském zámku, kde se setkají dohromady rodiče, děti 
i jejich pedagogové, aby si připomněli nejenom několik 
let strávených v MŠ, ale také staré známé přísloví, že vše 
jednou končí a něco jiného zase začíná.
A co si popřát na závěr? Snad bude stačit kromě přání 
příjemných letních zážitků také to, ať máme všichni dost 
elánu, optimismu a dobré nálady do dalších dnů a ne-
necháme se otrávit zbytečnými a malichernými spory. To 
vše přejí čtenářům děti, jejich učitelky a všichni provozní 
pracovníci mateřské školy v Přibyslavi.

Mgr. Jitka Nováková
učitelka MŠ

     

V průběhu dubna se konaly ve všech odděleních MŠ 
jarní a velikonoční dílny, na kterých si děti spolu s rodiči 
vyrobily drobné dárky, které budou sloužit jako vkusná 
dekorace domácího i „školkového“ prostředí. Děti z Ku-
řátek a Rybiček také navštívily místní knihovnu, aby se do-
zvěděly, co je zde nového a prohlédly si knihy o různých 
zemích, jejichž náplň byla zaměřená k týdennímu téma-
tu. Nejstarší děti si s nadšením zase prohlédly prostory 
zahradnictví, kde měly možnost obdivovat vše, co jarní 
příroda i zahrádka nabízí.

Všechny děti ze školky potěšila návštěva divadla s po-
hádkou Hrnečku zlatavý, kterou pro nás a u nás zahráli 
manželé Mokrošovi. S kladným ohlasem se u dětí setka-
lo promítání starších animovaných fi lmů v  KD, největší 
hvězdou z nabízených pohádkových postav se stal bez-
konkurenčně náš světově proslulý Krteček.

Poslední dubnový den k  nám přiletěly prvotřídní ča-
rodějnice v podání převlečených žákyň 2. stupně přiby-
slavské základní školy, které si pro všechny děti připravily 
zábavný program na různých stanovištích. Nedílnou 
součástí celé akce bylo čarodějnické opékání špekáčků, 
zdobení perníčků od Ježibaby (Broučci) a hry na školní 
zahradě.  

Protáhnout své tělo 
a dopřát si hry i zábavu 
chodí děti ze všech od-
dělení v  průběhu celého 
roku do sportovní haly, 
doufáme, že tuto mož-
nost budeme mít díky 
vedení ZŠ i příští rok. Nej-
mladší děti z  Broučků na 
jaře také sportovaly a  to 

na oválu sportovního stadiónu a v  rámci velikonočních 
dílen vyráběly veselé dárky z přírodnin a vajec.

Velikonoční tvoření nebo pečení beránků v  odděle-
ní Sluníčka vystřídaly s  láskou připravené besídky pro 
maminky k  jejich květnovému svátku. Po kratších vy-
stoupeních se zpěvem a dětskými tanci byly maminky 
obdarovány drobnými pozornostmi v  podobě přání, 
vlastnoručně vyrobených květin či jiných od srdce daro-
vaných maličkostí. 

Třídy starších i mladších dětí se vydaly na nevšední školní 
výlet do milovického Mirákula, kde si pod dohledem svých 
rodičů zaskotačily na neobvyklých atrakcích a užívaly si do-
stupných pozůstatků bývalého vojenského prostoru.

V sobotu 17. května v podvečer se rozezněl zpěv na-
šich dětí v  prostorách ku lturního domu, kde děti z  Be-
rušek svým pěveckým vystoupením ozvláštnily koncert 
folkové legendy Pavla Lohonky – Žalmana v rámci Hu-
debních slavností 2014 a společně s ní si také zazpívaly 
jeho velmi známou píseň „Nezacházej slunce“. Jejich vy-
stoupení budou korunovat naši předškoláci svým tancem 
i zpěvem na červnovém tanečním večeru školní družiny 
taktéž v KD.

  

Zápis dětí do školky

Velikonoční dílny

Trochu sportu 
ve školce neuškodí

Sportovní halu navštěvují děti rády

Návštěva bazénu

Sto z patnácti tisíc
aneb
Zájezd pro deváťáky 
do Osvětimi 
„Z patnácti tisíc dětí, které byly v terezínském ghettu, 

dostala se nazpátek jenom necelá stovka, z šesti mili-

ónů evropských židů přežilo období katastrofy (holo-

caustu) sotva pár desítek tisíc...Byl jsem jedno z těch 

dětí, které přežily...“ To napsal Arnošt Lustig, spisova-

tel židovského původu, který prošel Terezínem, pak 

koncentračními tábory Osvětim a Buchenwald. Tento 

spisovatel se ve svých dílech k  tématice koncentrač-

ních táborů neustále vracel, v jeho poslední knize 

Hořká vůně mandlí končí všichni jeho hrdinové svůj 

osud v plynu. Autor říká, že co se stalo jednou, může 

se stát i po druhé. Je tak jenom na nás, jestli to dopus-

tíme. A je potřeba si tyto události neustále připomínat.

Také proto se uskutečnil dne 30. dubna (ve středu 

před 1. májem) další zájezd do Osvětimi, tentokrát 

pro deváťáky. Vedoucí zájezdu, pan ředitel Petr Adam, 

se již dříve vyjádřil, že by návštěva Osvětimi měla být 

pravidelnou záležitostí devátých tříd.

Nejdříve jsme navštívili Birkenau – Osvětim II. 

Výklad nám poskytl pan ředitel Adam. Poté jsme 

přejeli do Osvětimi I, kde se nás ujala profesionální 

průvodkyně. Osvětim (německy Auschwitz) byla 

největším nacistickým vyhlazovacím táborem, zná-

mým svou tvrdostí. Neblaze proslulý byl blok 11 (tzv. 

bunkr) a „Černá zeď“, u níž se konaly časté popravy. 

Navštívili jsme také první plynovou komoru, kde byly 

vyzkoušeny a ověřeny vražedné účinky cyklonu B – lát-

ky, která se běžně používala pro deratizaci. V Osvětimi 
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byly čtyři velké plynové komory, v  nichž bylo denně 

zavražděno na šest tisíc lidí

Po skončení prohlídky, při níž se naši žáci chovali 

vzorně a ukázněně, jsme se vraceli zpět. Své hlubo-

ké dojmy vyjádřili žáci 9.B: „Osvětim na mě působila 

depresívně, představil jsem si tam, jaké to asi bylo.“ 

„Uvědomil jsem si, jaké to muselo být a kolik lidí tam 

zahynulo a jakým způsobem. “ Výlet do Osvětimi byl 

velmi zajímavý, avšak ve mně vyvolával pocity úzkosti 

a smutku.“ „Výlet se mi líbil, ale vyvolal ve mně pocity 

beznaděje a bezmoci.“

Další zprávy ze školy
Po volném dnu zhlédli 2. května žáci 1. i 2. stupně 

divadelní představení. Pro malé žáčky to byly Pověsti 

pro štěstí, pro velké byl od 10 hodin předveden kus 

Elektrická puma.

V pondělí 5. 5. se sešly téměř všechny ročníky školy 

na hasičském hřišti. Pracovníci sdružení pro ochranu 

dravých ptáků Zayferus připravili nádherný program, 

v němž nechyběly ani otázky, ani odměny pro naše žáky, 

kteří byli do programu zapojeni. Žák 6. B Honza Závod-

ný za své správné odpovědi mohl vypustit do vzduchu 

a opět přivolat z výšky sokola stěhovavého, a to slovy: 

„Leť, sokole, leť“ a „vrať se, prosím, vrať“. Z  dalších 

sokolovitých měli žáci možnost vidět je střába lesního, 

káně lesní, poštolku obecnou a luňáka hnědého. Mezi 

sokolovité se řadí i karančo jižní z Jižní Ameriky, i když 

špatně létá, chůzí připomíná dinosaura a zbarvením 

papouška. I karančo mohli žáci v programu vidět, ne-

uvěřitelně inteligentní samička Margarita bez problémů 

našla způsob, jak objevit a pozřít dobře ukryté maso.

Sdružení Zayferus má ve znaku sovu pálenou, nej-

krásnější ze sov. Také si ji žáci mohli prohlédnout! Z dal-

ších sov viděli puštíka bradatého, výrečka malého, výra 

velkého a sýčka obecného – naši nejvíce ohroženou 

sovu (prý přivolává smrt, a proto ho lidé téměř vyhubi-

li). Pracovníci měli vše perfektně zvládnuté, pomocí me-

gafonů ovládali prostor i dravce v ovzduší. Bylo na nich 

vidět nadšení z práce. Nad loukou si klidně kroužil sa-

mec orla bělohlavého Yukon s rozpětím křídel 2 metry 

a v závěru programu létala samička supa krahujovitého 

Hodychérie nad hlavami zúčastněných, až tajili dech. 

O výborném programu svědčí též dojmy žáků 7. A: 

„Ukázka výcviku dravců se nám moc líbila, hlavně 
to, jak lovili kořist. A překvapilo nás, že mláďata drav-
ců mohou stát i statisíce.“ Aneta a Simča

„Moc se nám to líbilo.“ Kryštof, Standa, Patrik

„Nejvíc se nám líbilo, jak lovili kořist.“ Jana a Katka

„Povídání bylo zajímavé, stručné, výstižné. Mnoho 
jsme se toho dozvěděli a někteří i něco vyhráli. Těšíme 
se na příště.“ Nela a Petra

Ano, stále platí, že nemůže zapálit ten, kdo sám ne-

hoří. Pracovníci sdružení tak svým nadšením zapálili 

celé hasičské hřiště.

V  týdnu od 5. 5. do 9. 5. proběhlo fotogra -

fování žáků. Dne 7. 5. se uskutečnil již druhý zájezd 

do Národního divadla, tentokrát na Cyrana z Berge-

racu.

Duši potěšil a pohladil půvabný program nazvaný 

Den Slunce 13. 5. Těžiště práce spočívalo tentokrát 

na I. stupni, zpěvem doprovodily třídy 6. A, 3. A 

a  4.  A. Zajímavosti o Slunci uvedly dvě žákyně 7. A 

a prezentaci Historie uctívání Slunce předvedlo sedm 

žáků z 8. A. Malé děti si se svými učitelkami připravily 

kouzelné pásmo plné básniček, zajímavostí, nechy-

bělo ani cvičení třídy 2. A a velmi zdařilá prezentace 

třídy 4.  B. Vše se odehrávalo ve velké zasedací síni 

na radnici, přičemž vestibul zdobila výstava dětských 

výtvarných prací na sluneční téma. Všichni účinkující 

vystoupili dvakrát dopoledne pro spolužáky a jed-

nou odpoledne pro veřejnost a vždy se úkolů zhostili 

s chutí a nadšením.

Vynikajících úspěchů dosáhli naši sportovci dne 

16. května na I. Havlíčkobrodských sportovních hrách 

dětí a mládeže. Získali 11 medailí, ve skoku vysokém 

obsadili všechna první tři místa.

V pátek 23. 5. se konalo divadelní představení školní 

družiny pro 1. stupeň ZŠ.

Téhož dne byla pro šesťáky připravena přednáška 

K. Bezděkové z jihlavského muzea o mravencích.

 V pondělí 26. 5. absolvovaly osmé třídy kurz první 

pomoci.

Mgr. et Mgr. Monika Linková

Český den proti rakovině
Základní škola se ve středu 14. května připojila k výzvě 

Ligy proti rakovině Praha a prodejem kytiček měsíčku 

zahradního podpořila prevenci a léčbu rakoviny plic 

částkou 16  902 Kč. Prodávali žáci 9. třídy v  ulicích 

města.

Den Země pro veřejnost 
na školní zahradě
V neděli 27. 4. 2014 připravily děti z kroužku Otakárek 

pro veřejnost program na školní zahradě – stanoviště 

s úkoly pro malé i velké na téma Ptáci, prodej výrob-

ků a 8. ročník výstavy O nejkrásnějšícho domácího 
mazlíčka. Bylo vystavováno 20 zvířátek, vítězem se 

stalo kůzle. Dne Země se zúčastnilo více než 120 ná-

vštěvníků.

Mgr. Marie Zichová

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 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

 

 Medailové žně našich žáků
V  pátek 16. 5. 2014 se konaly v  Havlíčkově Brodě I. HAVLÍČKOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍ 
A MLÁDEŽE. Celkem se účastnilo této akce 505 žáků základních škol z okresu Havlíčkův Brod a part-

nerských měst (nizozemského Brielle, italského Brixenu a slovenské Spišské Nové Vsi).
Naše výprava byla velmi úspěšná, celkem jsme získali 11 medailí (3 x zlato, 4 x stříbro, 3 x bronz). 

Vynikajících výkonů jsme dosáhli především v atletických disciplínách. Díky novému hřišti a jeho vyba-
vení můžeme s dětmi v rámci tělesné výchovy a sportovních her trénovat nejen běhy, ale především tech-

nické disciplíny jako skok vysoký, skok daleký, štafety apod. Žáci se zajímají o techniku provedení, kterou učitelé 
vysvětlují,  a tím se zlepšují a soupeří mezi sebou o nejlepší výkony. Také se nám podařila „vyplavat“ medaile na 100 
m prsa v podání nejmladší účastnice naší početné výpravy Elišky Šubrtové. Obsadili jsme také soutěž žáků ve fl orbale 
a starších žákyň v basketbale.

I přes nevlídné počasí si každý z účastníků zaslouží pochvalu za předvedené výkony a poděkování za reprezentaci 
naší školy.

                                                                                                                          Za ZŠ Přibyslav učitelé TV
                                                                                                         Mgr. Pavel Hitzger, Mgr. Martin Poledna
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Místní skupina 
Českého červeného kříže v Přibyslavi

Pokud vás zajímá, co dělali malí červenokřižáčci i do-
spělí členové Místní skupiny ČČK v měsíci květnu 2014, 
hned se to dozvíte. Zase jsme vůbec nezaháleli. Začali 
jsme hned ve čtvrtek 1. 5. na akci První máj na přiby-
slavském letišti, kde jsme rozbalili náš zdravotní stánek. 
Dospělým jsme měřili krevní tlak a body mass index, děti 
soutěžily v několika disciplínách o drobné ceny a všichni 
zájemci se poučili o první pomoci.

nacvičili hudební vystoupení paní učitelka Hana Loubko-
vá a pan učitel Ondřej Štefáček, kterým tímto také moc 
děkujeme! Pro všechny jsme potom připravili domácí 
občerstvení.

Okresního kola Soutěže mladých zdravotníků pořá-
dané Oblastním spolkem ČČK v Havlíčkově Brodě jsme 
se sice v úterý 13. 5. účastnili, ovšem ne jako soutěžící, 
ale díky našim zkušenostem jako „zranění“ fi guranti 
a rozhodčí. A všichni moc statečně pomáhali!

V sobotu 17. 5. proběhlo dopravní dopoledne pořá-
dané KVC Harmonie na dopravním hřišti. Tady jsme také 
pomohli s  organizací a se stanovišti. A i přes nepřízeň 
počasí byli malí řidiči spokojení.

10 let fl orbalu v Přibyslavi a Dětský den se letos sla-
vily společně v neděli 25. 5. a my jsme se také zapojili. 
Připravili jsme opět náš zdravotní stánek s aktivitami pro 
děti i dospělé.

V pátek 30. 5. proběhl pravidelný monitoring krevní-
ho tlaku, glykemického indexu a body mass indexu. Jsme 
moc rádi, že si náš monitoring našel své stálé zájemce 
a účastníky, kteří s naší pomocí sledují svůj zdravotní stav.

Na červen připravujeme několik akcí:
V pátek 13. až sobotu 14. 6. plánujeme víkendovou akci 
pro naše červenokřižáčky na skautské základně.

V sobotu 21. 6. proběhne rodinný den ACO Industries 
k. s., kterého se zúčastníme s naším zdravotním stánkem.

V pátek 27. 6. chystáme opět náš pravidelný monito-
ring v Domě pečovatelské služby Přibyslav.

Také stále probíhá až do 30. 6. sbírka „Sbírej víčka 
pro Kubíčka“, pytle plné víček se nám v radničním skle-
pení hromadí a my všem děkujeme za dosavadní příspěv-
ky! A pořád sbíráme dál až DO KONCE ČERVNA!

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Doubková

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

Oblastní skupina ČČK Havlíčkův Brod

Hned v sobotu 3. 5. jsme pomáhali přibyslavským 
skautům při jejich závodech. Pro soutěžící jsme při-
pravili stanoviště zdravovědy, kde měli prokázat znalosti 
v  ošetřování zraněných. Červenokřižáčci připravili cel-
kem šest typů zranění, například puchýř na patě nebo 
podvrtnutý kotník, se kterými si soutěžící museli poradit.

Ve středu 7. 5. červenokřižáčci popřáli svým mamin-
kám k svátku na radnici města Přibyslav. Zarecitovali 
básničky, zazpívali a zahráli písničky, mažoretky zatočily 
hůlkami a všichni jsme potom rozdali přáníčka. Děku-
jeme za pomoc také dětem z přibyslavské ZUŠ! S nimi 

První máj na přibyslavském letišti – náš stánek

První máj na přibyslavském letišti – nácvik resuscitace

Besídka ke dni maminek – recitace červenokřižáčků

Ze závodu světlušek a vlčat

Pomoc na skautské soutěži Další příspěvek do sbírky víček pro Kubíčka

Závod 
světlušek 
a vlčat 
v Přibyslavi 
Dne 3. května se v našem 
městě uskutečnilo základní 
kolo skautského závodu vlčat a 
světlušek. Přihlášeno bylo celkem 
16 hlídek z celého Kraje Vysočina (8 hlídek 
světlušek, 6 hlídek vlčat a 2 hlídky nepostupové). 
Hlídky byly složeny ze 4 až 8 dětí ve věku 6–11 let.  

Závod byl inspirován legendou o králi Artušovi 
a hledáním Svatého grálu. Soutěžící museli prokázat 
mnoho znalostí a dovedností v  oblasti zdravovědy, 
přírodovědy, přežití v přírodě, ale třeba také 
schopnost pracovat s  informacemi a poradit si 
v nečekaných situacích. 

Nejlépe se to povedlo z postupujících hlídek družině 
Hvězdy z  Přibyslavi. Z  nepostupových skupin byli 
úspěšnější Velcí Ledňáčci taktéž z  našeho střediska. 
Ze  základního kola postoupily 2 hlídky světlušek 
a 2 hlídky vlčat do kola krajského. Naše středisko bylo 
velmi úspěšné, protože dokázalo obsadit 3 postupová 
místa a to družinami Hvězdy za světlušky a Hečotky 
a Panteři za vlčata. 

Ač nám počasí nijak zvlášť nepřálo, dovolím si říci, 
že se závod vydařil a děti i vedoucí si ho užili. Závěrem 
musím poděkovat ČČK, mě stu Přibyslav, KZM 
Přibyslav a v neposlední řadě všem pořadatelům. 

J. Janů
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Ochrana zvěře 
v jarním období

Jako každoročně se obracíme 

na občany Přibyslavi a inte-

grovaných obcí s prosbou, 

aby obzvláště v  měsíci 

červnu dopřáli zvěři žijící 

divoce v  lesích a polích 

klid, neboť hlavně zvěř 

spárkatá klade v  tuto 

dobu mláďata. Zásadně 

se nepřibližujte k srnčatům, 

která náhodou spatříte 

v přírodě – nejsou opuštěná, jak by 

se mohlo zdát. Srnky nechávají svá mláďata 

prvních 7 – 10 dní po porodu o samotě a přicházejí 

je kojit pouze jednou za několik hodin. Mimo tuto 

dobu leží srnčata tiše v trávě a nijak nereagují na 

okolí. Nevydávají žádný pach a jejich zbarvení jim 

umožňuje dokonale splynout s okolím. To je pro ně 

nejlepší ochrana před nepřáteli, neboť neumějí ještě 

utíkat. Naleznete-li tedy srnče, které tiše leží v trávě 

a není zjevně zraněné, nedotýkejte se ho (matka by ho 

opustila) a co nejrychleji od něj odejděte. Jeho matka 

je nejspíš někde poblíž a se strachem vás pozoruje.

i na Vysočině, je důležité, abychom si při různých záj-

mových činnostech, jako je paragliding či motosport 
uvědomovali, že hluk je nepřítelem nejen pro lidskou 

nervovou soustavu, ale i pro volně žijící zvěř a respe-

ktovali předpisy a doporučení Zákona č. 258/2000 

Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Ochrana zvěře při sečení trav, vojtěšky a jetele 

je důležitou oblastí spolupráce členů mysliveckých 

spolků a zemědělců obdělávajících pozemky nacháze-

jící se v honitbě. Této problematice se věnovala nedáv-

no i Myslivecká komise Agrární komory ČR na svém 

zasedání a zabývala se opatřeními k minimalizaci škod 

na zvěři při sklizni pícnin. 

Z  článku http: // www.agris.cz/ clanek / 183743 

vyjímáme:

„Z diskuse členů Myslivecké komise Agrární ko-
mory ČR vyplynulo, že běžně používané plašiče 
zvěře, včetně ultrazvukových, jsou málo účinné nebo 
neúčinné vůbec. Potvrzují to jak zástupci myslivců, tak 
i praktických zemědělců. Nejúčinnějším opatřením je 
provést sklizeň pícnin před kladením mláďat. Letošní 
počasí to v mnoha případech zřejmě umožní. Nejlepší 
zkušenosti jsou zatím s přípravky, které se používají 
na odpuzování zvěře okolo silnic, kterými se natřou 
pruty a zapíchnou „cik cak“ do porostu. Srny pak 
mláďata z pozemku odvedou. Členové komise to 
uváděli i z vlastních zkušeností. Přitom podle posudku 
odborného ústavu nehrozí nebezpečí hospodářským 
zvířatům kontaminací v procesu senážování ani při 
zkrmování.

Bylo zdůrazněno, že ztráty na zvěři při sklizni 
pícnin se mohou při vědomí zákonných povinností 
zemědělců i myslivců minimalizovat především 
vzájemnou neformální součinností“. 

Touto cestou se snaží i členové našeho MS spolupra-

covat se zemědělci a zvěř při seči pícnin chránit tím, že 

po domluvě procházejí pozemky před  sečením, aby 

zvěř z pozemku odešla. 

Děkujeme občanům, kteří budou respektovat naše 

prosby a doporučení a přispějí tak k ochraně mláďat 

lesní zvěře.

za MS Přibyslav
Josef Hamerník, hospodář
Anna Šnýdlová, jednatelka POZVÁNKA 

NA VÝSTAVU
Český svaz chovatelů ZO Přibyslav pořádá ve dnech 

28. 6.–29. 6. 2014 tradiční pouťovou výstavu králíků, 

drůbeže, holubů a nutrií spojenou s expozicí zvířat 

mladých chovatelů o P ohár města Přibyslav. V expozi-

ci nutrií budou vystavovat chovatelé z České republiky 

a ze Slovenska. Výstava bude otevřena pro veřejnost 

v sobotu od 13.00 do 18.00 hod a v neděli od 8.00 

do 17.00 hod. Výstavu nutrií doporučujeme navštívit 

v sobotu, v neděli budou vystavovat jen místní chova-

telé. Výstava se koná v chovatelském areálu pod so-

kolským hřištěm, vedle skautské klubovny v Přibyslavi.

Občerstvení je zajištěno, bohatá tombola. Na výsta-

vu srdečně zvou pořadatelé.

Za výstavní výbor ZO ČSCH Přibyslav 
Z. Dočekal

Rovněž majitele psů chceme vyzvat, aby zvláště v této 

době dbali na to, aby jejich miláčci nepobíhali volně, 

aby je důsledně vodili na vodítku a pokud možno  se 

vyhýbali vycházkám do polí a lesních porostů. I pro 
projížďky na koni volte vhodné cesty a neplašte lesní 

zvěř. V dnešní době, kdy je obecně vyšší hladina zvuku 

Základní 
organizace 
Českého svazu 
chovatelů 

Přibyslav
Přibyslavští chovatelé drobného zvířectva se pyšní 

tradicí svého chovatelského spolku již od roku 1943. 

Od doby jeho založení již uplynulo 71 let. V řadách 

spolku už dávno nejsou ti, kteří u jeho zrodu stá-

li, ale jsou zde ještě pamětníci let dávno minulých, 

kteří dnes mohou srovnávat, jaké bylo chovatelství 

před třiceti či čtyřiceti lety. Mnohé se změnilo. Dnes 

již není nouze sehnat krmení pro svá zvířata, máme 

moderní chovatelská zařízení. Chovná zvířata jez-

díme kupovat i do zemí, kam před léty nikdo z nás 

nesměl. Na tisk rodokmenů a pořádání výstav máme 

počítačové programy a pro prezentaci svého spolku 

využíváme internet. Něco však přece jen zůstalo – 

nadšení z činnosti, ke které potřebujete nejen chuť 

do práce, něco peněz, ale i notnou dávku trpělivosti 

a chovatelského umu. Poháry a čestné ceny z výstav 

a potěšení na srdci, ale často i zklamání, jsou jedi-

nými výsledky, co chovatelství svému nositeli vrací. 

Výstavní činnost přibyslavských chovatelů je dnes zná-

ma nejen vystavováním králíků, drůbeže a holubů, ale 

také vystavováním nutrií. Každoročně již po mnoho 

let pořádá základní organizace za velké podpory 

města Přibyslavi pouťovou výstavu králíků, holubů, 

drůbeže a nutrií. Úroveň této výstavy je srovnatelná 

s daleko většími chovatelskými akcemi. Výstavní areál 

včetně klubovny a skladů, který jsme pořídili v  roce 

2008 je dostatečným zázemím přibyslavského spolku.  

A co říci na závěr? Přejeme všem přátelům – chovate-

lům mnoho zdaru a chovatelských úspěchů a možná 

i na shledanou na přibyslavské výstavě, kterou letos 

pořádáme28.–29.června 2014.

Věřme, že až někdy za pár let budeme opět vzpomí-

nat na počátky a historii přibyslavského chovatelství, 

budou tyto vzpomínky přehlídkou úspěchů a  zá-

sluh hrstky chovatelských nadšenců, kteří k  udržení 

chovatelství v  Přibyslavi udělali vše, co bylo v  jejich 

silách. Chovu zdar!

Za ZO ČSCH Přibyslav L. Mokrý
 

Pálení čarodějnic u mysliveckého srubu
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SRAZ 
HARMONIKÁŘŮ 
V UTÍNĚ 

Ze strazu harmonikářů v Utíně

Vydáte-li se na půdu ve svém domě nebo v domě 

svých prarodičů a naleznete tam zaprášený kufr pra-

podivného tvaru, pak vězte, že jste asi našli harmoni-

ku svého dědečka či pradědečka. Někteří se rozhodli 

tento rodinný poklad snést z  půdy a začít objevovat 

kouzlo harmoniky pro sebe a po čase cvičení i pro 

druhé. 

Ve většině malých venkovských obcích v České re-

publice jsou to dobrovolní hasiči, kteří tvoří aktivní 

skupiny pořádající kulturní a sportovní akce a nejinak 

tomu je i v Utíně, kde před deseti lety vznikla myšlen-

ka na setkání harmonikářů. V  Utíně se kromě prací 

na zvelebování kulturního domu organizovaly spo-

lečenské akce, které však byly zaměřené zejména na 

děti a rodiny s dětmi, ať už to byl dětský karneval či 

Mikulášská nadílka s programem. Proto místní začali 

uvažovat o akci, kterou by potěšili i starší občany. A 

sraz harmonikářů v  Hamrech nad Sázavou byl dob-

rým příkladem. 

První utínský ročník byl velice úspěšný, což bylo 

patrné i na počtu posluchačů a není pochyb, že po-

těšil, neboť místní byli nejraději, aby se takové setkání 

pořádalo i několikrát do roka. V Utíně se letos sešlo 

pětadvacet harmonikářů, mezi nimi vládly harmoni-

kou dvě ženy a několik mladých harmonikářů, chlapců 

školního věku. Většina z nich je z okolí Přibyslavska a 

z  Jihlavy. Již od prvního ročníku provází programem 

pan Stanislav Sejkora z  Žižkova Pole. Je muzikant 

a hře na harmoniku se věnuje také. Pan Sejkora své 

kolegy a přátele harmonikáře do Utína každoročně 

sezve a na místě je organizuje tak, že publiku nabízí 

přehlídku muzikantů s několikahodinovým hudebním 

zážitkem. Pro posluchače je příjemné, že se program 

proměňuje a vystupují harmonikáři buď samostatně, 

anebo skupinově a v doprovodu bubnu či trumpety. 

Ačkoliv sálem kulturního domu v Utíně zněly zejmé-

na lidové písně, jeden z mladších hráčů oživil program 

hrou, která spíše připomínala francouzské šansony. 

Hráči, pokud víme, jsou sice neprofesionálními, ale 

někteří z nich vystupovali i v rozličných televizních po-

řadech. Nejstarší účastník-harmonikář sice již nevystu-

poval, ale s chutí si vyslechl své kolegy a podpořil je.

Přestože se tato akce nazývá srazem harmonikářů, 

jeví se mi, že jde o více než jen setkání hudebníků, a 

to sraz harmonikářů a jejich příznivců, kteří mají rádi 

lidové písně doprovázené harmonikou. Publikum, kte-

ré se zde sejde, jsou lidé z místa a okolí, kteří se rádi po 

roce potkají a společně poslouchají živou hudbu. Jde 

o přátele a známé, kteří si mohou společně popovídat, 

ale hlavně si společně zazpívat a vlastně doprovodit 

účinkující. 

Organizátoři jsou rádi, že jsou jim harmonikáři 

věrní, přestože v okolí se vyrojilo v posledních letech 

několik podobných akcí, a doufají, že tradice a atmo-

sféra utínského srazu a pohoda těchto setkávání je 

hodná jejich dalšího úsilí. Přestože se počet poslu-

chačů každým rokem snižuje, stále přichází téměř 150 

posluchačů. Menší zájem je zřejmě způsoben tím, že 

se rozšiřují možnosti poslechu lidové hudby a zejmé-

na harmonikářů na hudebním televizním kanálu Šlágr. 

Sraz harmonikářů v  Utíně je akcí, na níž se schá-

zí přátelé, milovníci hudby, příznivci harmonik a 

společného setkávání lidí u živé muziky. Organizátoři 

srazu harmonikářů v Utíně budou jistě nadále pokra-

čovat v tomto muzicírování, tedy setkání harmonikářů 

a jejich posluchačů, kteří se vlastně stávají zpěváky 

a přestávají být jen pasivními posluchači. A mimo-

chodem pamětníci, kteří jsou stálými příznivci srazu 

harmonikářů v Utíně, věří, že je jim přáno … však také 

každoročně v neděli, kdy sraz je,  neprší a většinou svítí 

slunce. No však přijďte za rok a uvidíme.

Eva Kučerová

Kontejnery na bioodpady 
(kompostovatelný odpad)
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí v měsíci na určené sta-
noviště a budou tak v Přibyslavi rozestavěny po dobu tří týdnů v měsíci.

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Pondělí 
9.06.

gen. Luži Pondělí 
16.06.

Tržiště Pondělí 
23.06.

Cihlářská

Úterý 
10.06.

Bezručova Úterý 
17.06.

Jiráskova Úterý 
24.06.

Česká

Středa 
11.06.

Hesovská Středa 
18.06.

Vyšehrad Středa 
25.06.

Nerudova

Čtvrtek 
12.06.

Pecháčkova Čtvrtek 
19.06.

Příkopy Čtvrtek 
26.06.

Niklfeldova

Pátek 
13.06.

Žižkova Pátek 
20.06.

Na Vyhlídce Pátek 
27.06.

U Koupaliště

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

Utín 31. 5.–1. 6.
Česká Jablonná 2. 6.–3. 6.
Dolní Jablonná 4. 6.–5. 6.
Poříčí 6. 6.–8. 6.
Dobrá 27. 6.–29. 6.
Keřkov 30. 6.–1. 7.

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady se obraťte 
na odbor životního prostředí Městského úřadu Přibyslav.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP
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K začátku měsíce tradičně patří setkání s maminkami 

z KVC Harmonie s jejich dětmi u nás v knihovně. Sešli 

jsme se první májovou středu a našimi výtvory se peč-

livě připravili na nedělní svátek maminek – Den matek. 

Děti vyráběly pro své maminky srdíčkové zápichy do 

květináče. Další společné vyrábění máme naplánova-

né tentokráte na druhou středu v měsíci, tzn. 11. červ-
na. Děti si společně namalují, jak si představují ideální 

prázdniny. 

V  minulém čísle Přibyslavského občasníku jsme 

zmiňovali všechny vítěze dětských březnových soutě-

ží. Skoro všechny děti si přišly pro svou výhru, avšak 

jedna nám tu stále přebývá – prosíme tedy Jakuba 
Kunstara z 5. třídy, aby si vyzvedl svou výhru za krás-

né druhé místo ve vědomostním kvízu. 

V  sobotu 10. května proběhl slavnostní koncert 

ZUŠ, na kterém bylo přítomným návštěvníkům 

představeno nové pianino. Posluchači měli možnost 

porovnat zvukový rozdíl mezi starým a novým nástro-

jem. Při této příležitosti byly také předány Ceny měs-

ta Přibyslav – paní Evě Bechyňové za oblast kultury 

a panu Zdeňku Šejstalovi za přínos v oblasti sportu. 

Těmto mimořádným obyvatelům našeho města moc 

blahopřejeme. Doufáme, že se z této akce stane pří-

jemná tradice. 

O týden později, v  sobotu 17. května, se konaly 

v  místním kulturním domě Hudební slavnosti. Hlav-

ním účinkujícím byla kapela Žalman a spol., kterou 

skvěle uvedly děti z přibyslavské MŠ. Tímto bychom 

jim i paním učitelkám chtěli poděkovat za bezchybně 

připravený program. Ve vestibulu kulturního domu 

byla také k vidění výstava výtvarných prací dětí z MŠ 

a maminek s dětmi z KVC Harmonie. I jim moc děku-

jeme. 

V době psaní příspěvku je před námi ještě celore-

publiková akce Noc kostelů a hudební festival Hou-

pačka – letní jazzové lelkování. Věřím, že si mnozí 

z vás na tyto akce našli cestu a že jste byli spokojeni. 

Vždyť se po roce zase otevřela i vyhlídka z přibyslavské 

věže. Ta již bude od června  přístupna všem zájemcům. 

Návštěvníci našeho města budou mít možnost si pro-

hlédnout v doprovodu průvodce i farní kostel Naroze-

ní sv. Jana Křtitele.

Hned na začátku června se těšíme na návštěvu z MŠ 

Bezručova – přijdou se na nás podívat ve středu 4. 6. 
dopoledne. Děti to v knihovně již povětšinou znají, ale 

to nám nezabrání v zopakování si základních informa-

cí o knihovně, o tom, jak se chováme ke knížce, jak se 

staneme čtenáři apod. Mohou si samozřejmě i zahrát 

různé hry, které pro ně budou připraveny. 

O týden později (11. 6.) bude dopoledne v knihov-

ně patřit KVC Harmonie, jak již bylo zmíněno výše.

KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV
V měsíci květnu došlo 

v  Kulturním domě Přibyslav 

k významným a zásadním 

změnám. První událost 

začala již na podzim v roce 

2013, kdy se rozhodlo 

o  pořízení nového pianina 

do kulturního domu. Stávající 

nástroj je již ve stavu, kdy končí 

jeho životnost a končí hlavně možnost kvalitního 

naladění. Toto je způsobeno častou manipulací, 

výkyvy teplot a stářím. Proto se uskutečnilo několik 

akcí,  jejichž výtěžek byl použit na pořízení nového 

nástroje. Peníze se vybíraly na koncertech, plese 

Základní umělecké školy J. V. Stamice, pobočka 

Přibyslav, za kalendáře. S  finančními dary se přidaly 

i jednotlivé soukromé osoby, místní firmy, přispělo 

město Přibyslav a  Kulturní zařízení města Přibyslav. 

Díky těmto všem se podařilo zakoupit nové pianino 

značky Petrof. Toto pianino patří do řady nejvyšších, 

mistrovsky stavěných pianin. Jde o pianina s největším 

zvukovým potenciálem, která jsou proto oblíbena 

náročnými profesionálními hráči. Tímto bych chtěl za 

Kulturní dům Přibyslav poděkovat všem sponzorům, 

dárcům, městu Přibyslav, KZM Přibyslav, všem 

dobrovolníkům, kteří pomáhali na akcích. Hlavní 

a  největší poděkování však patří Základní umělecké 

škole Přibyslav, která celou tuto velikou akci vymyslela, 

zorganizovala a dotáhla až do konce.  

Druhou událostí v měsíci květnu je modernizace 

kina. Na jaře 2014 jsme získali od státu dotaci na 

digitalizaci kina ve standartu D – Cinema. Město 

Přibyslav však tuto akci pro její velkou finanční 

náročnost nemohlo finančně podpořit. Proto se 

KZMP rozhodlo modernizovat kino za své úspory ve 

standartu   E – Cinema. Jedná se o systém promítání 

z Blu – ray disků a DVD disků. Budeme opět promítat 

vybrané tituly pro dospělé a pohádky pro děti. Diváci 

se mohou těšit na čistý obraz, prostorový zvuk 7.1, 

který vám přinese jedinečný zážitek a příznivé ceny za 

vstupné. Provoz kina začne v měsíci září 2014. Velmi 

se těšíme na vaši přízeň a návštěvnost.

 Petr Štefáček 

BLÍŽÍ SE NÁM LÉTO…

Milá návštěva
z MŠ Nové Dvory v knihovně

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, všichni se již těšíme nejen na 
krásné a teplé počasí, které k  červnu bezesporu patří, ale určitě i na připravované 
akce. A já mám opět tu čest vám trochu shrnout akce minulé a ty budoucí přiblížit. 

Ve čtvrtek 12. června se budou do knihovny těšit 

všichni prvňáci. A my na ně. V tento den totiž proběh-

ne slavnostní Pasování prvňáků na čtenáře. Přivítáme 

zde všechny tři třídy prvňáčků. Každý malý návštěvník 

nám tu předvede, jak se za první rok ve škole naučil 

hezky číst a královna knihovny ho za to slavnostně 

pasuje na čtenáře. 

Od června začíná v  informačním centru a měst-

ském muzeu letní sezóna a to znamená, že bude 

otevřeno nejen od pondělí do pátku, ale i v  sobotu 

a v neděli po celý den. Muzeum pro vás chystá i vý-

stavu Jana Zrzavého a malou výstavku, kterou si 

chceme připomenout neslavné výročí zahájení první 

světové války. 

Máme pro vás nachystané i knižní novinky.
Pro milovníky českých detektivek tu máme nově něko-

lik titulů – např. „Pro hrst diamantů“ od Petra Jirounka, 

„Dva kroky od stínu“ od Jindřišky Ptáčkové, „Případ 

nechtěného milionu“ od Inny Rottové nebo „Dáma 

na telefon“ od Milana Duška. Zajímavým titulem je 

také „Zakázaná přitažlivost“ od Kateřiny Petrusové – 

jde o  českou autorku, hrdinové jejích knih jsou však 

obyvateli New Yorku (další kniha ze série Bavettovi). 

A  další česká autorka – oblíbená Alena Jakoubková 

a její kniha „Manžel v domě není pro mě“ je tu pro vás 

nově k dispozici. A aby těch detektivek nebylo málo – 

těšte se i na nového Vondrušku – „Ulička hanby“. 

Novinek tu pro vás máme ještě mnohem více. Těší-

me se na vaši návštěvu.

Krásný vstup do letních dní, veselou tradiční přiby-

slavskou pouť a hezké zážitky na všech akcích, které 

se po celý měsíc červen budou v Přibyslavi konat, vám 

přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice
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Prvomájový den na letišti Přibyslav

První máj se nese ve znamení oslav práce. Leckdo 

slaví tento den zaslouženým odpočinkem. Členové 

Aeroklubu Přibyslav nezaháleli a připravili pro širokou 

veřejnost již druhý ročník Dne otevřených dveří letiště 

Přibyslav a program toho letošního roku byl nesmírně 

poutavý.

Zahájení bylo stylové. Průlet provedli dva stroje 

Armády České republiky Jas-39 Gripen. Uvítání ná-

vštěvníků se zhostil vedoucí letového provozu přiby-

slavského letiště Jan Starý, který poskytoval fundova-

né komentáře k probíhajícímu programu. 

Parašutisté z Aeroklubu Jihlava předvedli seskoky 

na padácích z výšky 800 metrů z letounu Cessna 172. 

Návštěvníkům předvedli obraty, které lze s padákem 

nad hlavou provádět zakončené přesným přistáním 

na vytyčený bod.

Ukázku bojového letu nabídli zástupci letiště Sazo-

mín pod vedením bratrů Špačkových s historickou ul-

tralehkou replikou letounu Morane. Po letecké ukázce 

následovala statická ukázka tohoto zajímavého leta-

dla, jakož i dalších ultralehkých letadel z tohoto letiště.

Za Aeroklub Chotěboř dorazil   člen České repre-

zentace v akrobatickém létání a několikanásobný mi-

str České republiky v  této letecké disciplíně pilot Jan 

Adamec se strojem Socata. 

Poté se předvedli přibyslavští letci s  aero vlekem 

letounu Zlín 226 a větroně L-13 Blaník. Následovala 

ukázka vleku větroně na laně. V průběhu akce orga-

nizátoři předvedli také letovou ukázku s  letounem 

Zlín 43. Návštěvníci si mohli prohlédnout toto letadlo 

a pořídit mnoho krásných fotografi í v jeho kabině.

O nádherné statické i letové ukázky se postarali mo-

deláři havlíčkobrodského i žďárského klubu se svými 

Více než sedm desítek účinkujících z celé České republiky, průlet Gripenů z čáslavské 
letecké základny, soutěže pro děti, statické ukázky amerických vozů, projížďky na 
koni, modely letadel, piloti na padáku a mnoho dalšího. Členové Aeroklubu letiště 
Přibyslav připravili na prvního máje nevšední Den otevřených dveří letiště Přibyslav. 

obřími modely letadel Extra 300 a Katana, házedly 

kategorie F3K, akrobatickým vrtulníkem a  dalšími 

soutěžními speciály. Nabídli návštěvníkům nevšed-

ní ukázky letecké akrobacie s těmito modely. Mimo 

zmíněné bylo k vidění mnoho dalších modelů a mo-

dýlků různých barev a provedení.

Nemohly též chybět ukázky motorového para-

glidingu, o které se postarali zástupci České re-

prezentace v  tomto mladém sportovním leteckém 

odvětví a členové Aeroklubu Přibyslav. K vidění bylo 

mnohé. Slalom okolo pylonů, přistání na přesnost 

a další.  Ukázky volného létání na padáku, takzvaný 

bezmotorový paragliding, předvedli Přibyslaváci na 

jejich odvijáku.

V  areálu letiště nemohly chybět soutěže pro 

děti. Zajištění a průběh měli na starosti zástupci 

Českého červeného kříže pod vedením Ilony Lou-

žecké. Návštěvníci si mohli, mimo jiné, nechat změ-

řit tělesný tuk, byly k dispozici přístroje na měření 

tepu a další.

Pozornost nejmenších si zasloužil též Tomáš 

Schaff erhans, který dorazil do areálu letiště se dvě-

ma koníky a nabídl dětem malou projížďku.  Stani-

slav Čech měl připravenou, jako již tradičně, střelbu 

ze vzduchovky. K  vidění byla též statická ukázka 

amerických vozů značky Ford,  Jeep, Chrysler.

Je na místě poděkovat všem, kteří se na akci 

podíleli, ať už samotnou organizací, nebo formou 

letových a statických ukázek. Letošní ročník Dne 

otevřených dveří se organizátorům přibyslavského 

letiště opravdu povedl. Je těžké vyzdvihnout to nej-

zajímavější a myslím, že všichni malí i velcí si přišli 

na své.

Zuzana Špačková
Foto: Jan Starý

Připravujeme pro vás na měsíc červen ve výstavní 

síni  Kurfürstova domu výstavu knižních ilustrací 

Jana Zrzavého. Tuto výstavu provozovala Společ-

nost Jana Zrzavého původně s Knihovnou Národ-

ního muzea. Její vernisáž byla v Muzeu knihy na 

zámku ve Žďáru nad Sázavou v roce 2007. Od té 

doby je výstava stále žádána, setkává se s ohlasem 

u návštěvníků. 

Výstava s podtitulem „Poselství slova vtělené do 
obrazu“ je vhodná zejména pro knihovny a další 

kulturní instituce a je koncipována tak, aby vy-

cházela vstříc běžným čtenářům krásné literatury. 

Ilustrace jsou propojeny s úryvky literárních textů. 

Vystavené exponáty akcentují duchovní styl Zrza-

vého ilustrační tvorby. Kromě všeobecně známého 

Máchova Máje, Erbenovy Kytice, Shakespearo-

vých Sonetů a Zeyerova Domu U tonoucí hvězdy 

jsou zastoupeny také tituly další, jako je např.: 

Měsíčná noc od M. Ruutteho, Samotín od L. Fika-

ra, Dělníci moře od V. Huga,   Islandský rybář od 

P. Lotiho, Zpěvy o Praze od J. Seiferta, Krysař od 

V. Dyka a mnohé a mnohé další. 

Výstavní exponáty tvoří kopie knižních ilustrací 

Jana Zrzavého, které jsou zkompletovány s přísluš-

nými uměleckými texty. 

Dr. Jitka Měřinská
předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého 

www.sjz.cz

Zveme vás na výstavu 
– Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého
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Dobrovolnické centrum v regionu 
Havlíčkův Brod a Chotěboř, 
FOKUS Vysočina
Cena pro (ne)obyčejné lidi
Jak je již dlouholetým zvykem, pravidelně oceňujeme 
osobnosti z rozličných kategorií na regionální, státní i 
celosvětové úrovni. Máme nejlepšího sportovce, zpě-
váka, herce, vybíráme nejkrásnější dívky do soutěží 
Miss, hlasujeme pro moderátory, kadeřnice, tanečni-
ce a tady výčet zdaleka nekončí. 

Všichni jmenovaní si zajisté náš obdiv zaslouží, ale 
co kdybychom tentokrát ocenili obyčejného člověka? 
Člověka, který není slavný a nemusí vynikat svým ta-
lentem nebo vzhledem. Píši „obyčejný člověk“, ale ve 
skutečnosti mám na mysli člověka velmi výjimečné-
ho, a sice dobrovolníka. Dobrovolník dělá něco pro 
druhé, pomáhá ve svém volném čase bez nároku na 
fi nanční odměnu – a to přece za povšimnutí stojí.

Přijďte i Vy podpořit dobrovolnictví na slavnostní 
předávání ceny Křesadlo 2013 - ceny pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Cílem Křesadla je 
především zviditelnit dobrovolnictví a podpořit šíření 
této myšlenky do povědomí široké veřejnosti.

Předávání ceny za region Havlíčkův Brod a Chotě-
boř se uskuteční 9. června 2014 v 16 hodin ve vel-
kém sále staré radnice v Havlíčkově Brodě. Můžete 
se těšit na příjemnou atmosféru, prezentaci dobrovol-
nictví a samozřejmě na vyhlášení „dobrovolníka - vítě-
ze“, který si odnese cenu Křesadlo. Nedílnou součástí 
budou i slova významných představitelů našeho re-
gionu, kulturní vystoupení žáků ZUŠ Havlíčkův Brod 
a v závěru drobné občerstvení.

Těšíme se na setkání při této slavnostní příležitosti.

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
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Že to zní nepravděpodobně, zajímavě či podivně? 

Ráda vám to vysvětlím. V  pátek 16. května 2014 ve 

14 hodin vyrazil od přibyslavské školy autobus slav-

nostně oblečených rodičů, dětí, paní učitelek a pana 

ředitele směr DIVADLO MINOR v Praze. Toto diva-

dlo nabízí projekt Ruku v ruce, který lze jinak nazvat 

„netradiční rodičovské sdružení“. Na představení za 

zvýhodněné vstupné přijde skupina učitel – rodiče – 

děti a po něm si užijí prohlídku zákulisí divadla. Získají 

tak v  neformálním prostředí společné zážitky, které 

jim pomohou sblížit se, poznat se v jiném prostředí a 

kulturně strávit volný čas.

Třída 3. C s paní učitelkou Šustáčkovou se rozhod-

la toto zažít. Autobus doplnili ještě rodiče s  dětmi 

z 2. A. Vybrali jsme si inscenaci s názvem „A CIRKUS 

BUDE!?“ Tato hra je výjimečná tím, že zároveň s herci 

divadla Minor, vystupují i akrobati z cirku La Putyka. 

Divadlo, živá hudba, tanec, loutky a akrobatické kous-

ky – to vám bylo něco! Chvíle upřímného smíchu se 

prolínaly s okamžiky pro zamyšlení. Střípky zážitků ze 

školních lavic vystřídaly vzpomínky na návštěvu cirku-

su, ve kterém se předvedl pudlík pod vedením paní 

principálové. Stepovali tučňáci, řádily opice, lachtani 

předvedli své nezapomenutelné show.

Rodičovské sdružení Přibyslaváků
v Praze

MŠ Vláček na letišti 
v Přibyslavi
29. dubna zažily děti ze žďárské Mateřské školy Vláček ne-

všední den na přibyslavském letišti. Celé dopoledne bylo 

plné soutěží a her v prostředí areálu Aeroklubu Přibyslav.

Nevšední čarodějné dopoledne připravili členové 

Aeroklubu Přibyslav pro malé návštěvníky z  Mateř-

ské školy Vláček ze Žďáru nad Sázavou. Návštěvy 

se účastnilo přes sto dětí a program byl vskutku ne-

smírně poutavý. Zahájil jej Pavel Láznička, místí pa-

raglidista, který dětem ukázal zajímavé vystoupení na 

padáku. Děti oněměly už jen při startování hlasitého 

zvuku motoru. Následoval rychlý rozběh a vzlet. Zku-

šený pilot předvedl ukázku různých obratů, které lze 

s padákem provádět.

Neméně zajímavá byla ukázka létání s modely pod 

vedením Tomáše Humpolce, mnohaletého člena a 

modeláře. Děti zhlédly létání s  quatrokoptérou, há-

zedlem kategorie F3K, větroněm kategorie F3B, ak-

robatickým modelem pro halové létání a v neposlední 

řadě též ukázku létání s elektrovětroněm.

Největší pozornosti si u dětí vysloužila ukázka letec-

kých dovedností s letounem Zlín 226, kterou předvedl 

pilot větroňů i motorových letadel Zdeněk Špaček. 

Celá akce byla pro děti o to poutavější, že na palubě 

letadla byla též  učitelka mateřské školy paní Hana 

Sobotková. Celým programem provázel klaun Pepek, 

který letecká vystoupení doprovázel veselými scénka-

mi. Mimo letecké ukázky připravili „aeroklubáci“ mno-

ho soutěží s leteckou a sportovní tématikou. 

Zuzana Špačková

Rodičovské sdružení
Přibyslaváků v Praze

O přestávce se děti vyřádily v  prostorách divadla, 

které bylo před 12 lety zrekonstruované a přizpůsobe-

né pro dětského diváka. Všichni jsme se však přesvěd-

čili, že se v něm neméně pobaví i dospělí. Náš zážitek 

byl korunován faktem, že jsme měli tu čest být přítom-

ní 100. reprízy této inscenace. Každý obdržel při vstu-

pu na hruď jubilejní samolepku a na konci představení 

byla malá oslava. Poté jsme si s  výkladem prohlédli 

zákulisí divadla, kam se jen tak někdo nedostane – ku-

lisárnu, rekvizitárnu, maskérnu, kostymérnu, kapitán-

ský pult a další zákoutí tohoto krásného divadla Minor, 

do kterého se určitě zase někdy rádi podíváme!

Jana Kamarádová
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Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni, 

ale nejčastěji vzniká v těch tkáních, kde se 

nejvíce množí buňky (dýchací soustava, trávicí 

soustava), anebo kde jsou buňky stimulovány 

hormony (prostata, vaječníky, prsy).

Na vznik nádorových onemocnění má vliv 

mnoho faktorů, které by se ovšem daly shrnout 

do několika málo skupin: prostředí a životní 

styl každého člověka, tělesné proporce, věk, 

dědičnost a v  současné době stále více disku-

tovaná otázka vliv stresu a dlouhodobé psy-

chické zátěže.

Nezisková organizace, která má za cíl snížení 

úmrtnosti na zhoubné nádory v ČR a již více jak 

 Nádorová onemocnění 
Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina 

chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace 
vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne 
relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností 
jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, an-
ebo se případně alespoň seberozložit apoptózou. Bujení 

pak může být naprosto neškodné (např. bradavice), ale 
také může v poměrně krátké době postiženého zahubit (např. 

některé nádory krve – některé leukemie). Obvykle se považuje za 
projev zhoubnosti (malignity) to, že nádor roste infi ltrativně do okolí a je schopen 
se rozsévat po těle a zakládat vzdálená ložiska, tzv. metastázy; výjimku z tohoto 
pravidla představují maligní nádory mozku, které jen vzácně zakládají metastázy.

23 let působí na našem území, se jmenuje Liga 

proti rakovině Praha (web: www.lpr.cz). Ta si 

zvolila tři hlavní dlouhodobé programy:

 prevenci nádorových onemocnění a výchovu 

ke zdravému způsobu života

 zlepšení kvality života onkologických pacientů

 podporu onkologického výzkumu a pří-

strojového vybavení onkologických pracovišť

S  prevencí vzniku nádorových onemocnění 

může pomoci dodržování několika jednoduch-

ých zásad.

Evropský kodex proti rakovině – hlavní zásady a doporučení:

1. Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte. Nejste-li schopni přestat, rozhodně nekuřte v přítomnosti dětí. 

2. Vyvarujte se obezity.

3. Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost. 

4. Jezte denně více různých druhů ovoce a zeleniny, alespoň v pěti porcích. Omezte příjem potravin 

obsahujících živočišné tuky. 

5. Jestliže pijete alkohol, ať již pivo, víno nebo koncentráty, snižte spotřebu na dva nápoje denně, 

jste-li muž, a na jeden, jste-li žena. 

6. Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření. Zvlášť důležité je chránit děti a mladistvé. Ti, 

kdo mají sklon se rychle spálit, se musí chránit během celého života. 

7. Dodržujte přesně pravidla ochrany před známými rakovinotvornými látkami. Dodržujte všechny 

zdravotní a bezpečnostní předpisy při styku s látkami, které mohou způsobit rakovinu. Dodržujte 

směrnice radiační hygienické služby. 

8. Ženy od 25 let by se měly zapojit do skríningu děložního hrdla v programu se zajištěnou kontrolou 

kvality v souladu se Směrnicemi Evropské unie. 

9. Ženy od 45 let by se měly zapojit do mamárního skríningu v programu se zajištěnou kontrolou 

kvality v souladu se Směrnicemi Evropské unie.

10. Ženy a muži od 50 let by se měli zapojit do skríningu tlustého střeva a konečníku v programech se 

zajištěnou kontrolou kvality.

11. Účastněte se očkovacích programů proti infekci způsobené virem hepatitidy B.

V  článku byly použity materiály z  we-
bových stránek:
WIKIPEDIE, Otevřená encyklopedie; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina
Liga proti rakovině Praha; http://www.
lpr.cz/

Bc. Karel Březina 

Co dělat při nálezu 
nevybuchlé munice
V  Kraji Vysočina stále dochází k  nálezům nevy-

buchlé munice. Od začátku letošního roku do 

začátku května vyjížděli policejní pyrotechnici 

v našem kraji již k osmadvaceti nálezům munice. 

Je to o šestnáct výjezdů více než za stejné období 

v loňském roce. Munice pochází zejména z obdo-

bí druhé světové války. Výjimečné však nejsou ani 

nálezy munice z období první světové války nebo 

z meziválečného období. Nebezpečí nalezené mu-

nice tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém 

stavu se nachází iniciační mechanismy. Některé 

mohou být vlivem času naprosto nefunkční, jiné se 

časem stanou maximálně citlivými na vnější pod-

něty. Při jakékoliv neodborné manipulaci s municí 

může dojít k její aktivaci.  

Pokud kdekoli – ať již při výkopových pracích, při 

úklidu ve starých objektech nebo na procházce 

v  lese – naleznete podezřelé předměty a budete 

mít byť jen stín podezření, že by se mohlo jednat 

o munici, či její součásti, dodržujte důsledně ná-

sledující pokyny:

 

1. PŘERUŠTE VEŠKERÉ PRÁCE!

  

2. S PŘEDMĚTEM V  ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NIJAK 

NEMANIPULUJTE A VŮBEC SE HO NEDOTÝ-

KEJTE!

  

3. OKAMŽITĚ PŘIVOLEJTE POLICII ČR!

4. PODLE MOŽNOSTÍ A OKOLNOSTÍ DO PŘÍ-

JEZDU POLICIE ZAJISTĚTE, ABY SE K PŘED-

MĚTU NEPŘIBLÍŽILA JINÁ OSOBA!

Za žádných okolností se neobávejte nález munice 

ohlásit. Činíte tak v dobré víře a ve snaze zabránit 

škodám na životech, zdraví a majetku osob. I kdy-

by přivolaný pyrotechnik na místě zkonstatoval, 

že se o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat. 

Je lépe, pokud policisté vyjedou stokrát kvůli pro-

věření předmětu připomínajícího munici, než aby 

vyjížděli až následně k ohledání místa činu po vý-

buchu.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz
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Sherlock Holmes 
pátrá pod 
ronovským mostem
Detektiv mezi námi
Do Ronova nad Sázavou se přistěhoval Jan Tauš. 
Občanům Přibyslavi se představil jako rodák 
z  Radešínské Svratky, má 65 let a je vedoucím souk-
romé detektivní kanceláře. 

Své sledovací služby, i s adresou a popisným číslem 
u historického mostu v Ronově, si muž vychválil 
v květnovém vydání Přibyslavského občasníku. 

Skrytou reklamu spolehlivého pátrače, který – vězte 
– „získává zprávy ze svého okolí”, zakomponoval do 
glosy, v níž ze svého pohledu odhaluje „tvář” jednoho 
člena městského zastupitelstva, ačkoli ho, jak několikrát 
zdůrazňuje, vůbec nezná. 

Stejný pisatel již dříve vyzval členy městské samo-
správy, aby zlobivého zastupitele odvolala. Nic na 
tom, že detektiv při posledních volbách v Přibyslavi 
ještě nežil, neměl zde volební právo, a že taková výzva, 
kterou redakce občasníku úslužně a bez zardění tiskne, 
je voláním po nezákonném, protiprávním postupu. 

Dokladem schopností ronovského Sherlocka 
Holmese, který se – jak na sebe prozrazuje – „rád dovídá 
z jiných úst”, má být jeho práce soukromého detektiva 
pro bývalého předsedu Nejvyššího soudu ČR a prvního 
českého ombudsmana JUDr. Otakara Motejla. 

Od smrti nepochybně čestného člověka právě uply-
nuly čtyři roky, skonal 9. května 2010, takže ověřit se 
tato nevěrohodná, a zejména málo diskrétní reference, 
již nedá.

Ne dost na tom, veřejně dostupné stránky České 
komory detektivních služeb publikují aktuální seznam 
neplatných průkazů českých soukromých detektivů; 
mezi nimi je i průkaz č. 060 Jana Tauše z Ronova nad 
Sázavou (sic!).

V doušce k Taušově trapnému mentorování jiných 
a  sebechvále vlastního charakteru redakce připsala, 
že žádné texty necenzuruje, všechny tiskne v souladu 
s pravidly vydavatele. 

Ironií je, že právě při zveřejnění Taušova dopisu tato 
pravidla byla porušena. A je nad pochybnost, že reda-
kce snaze starosty a místostarosty čelit kontroverzním 
výstupům jednoho zastupitele, jim spíše uškodila, říká 
se tomu medvědí služba.

IVO HAVLÍK

PODĚKOVÁNÍ
již několik let využívám vaší krásné cyklostezky do 

Sázavy a nyní nastala chvíle pro poděkování. Je to 

opravdu záslužné dílo, které využívá spousta lidí. 

Vysočinu mám projetou křížem krážem, ale to, 

co se povedlo u vás, je naprosto jedinečné a s ni-

čím srovnatelné. Vždy se rád do Přibyslavi vracím 

a  vždy nerad odjíždím. Prosím o vyřízení tohoto 

mého poděkování prostřednictvím Přibyslavského 

občasníku zástupcům města a všem, kteří se na 

uskutečnění cyklostezky podíleli. 

A na závěr mám dotaz, zda se neuvažuje o pro-

dloužení cyklostezky do Žďáru nad Sázavou nebo 

opačným směrem na Havlíčkův Brod? Každý kilo-

metr navíc by byl fantastický.

 Ondřej Dvořák

MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Plachta Marek 77,78 6 68,42 8 100,00 1 72,57 10 75,00 9 393,77 1

Vábek Jaroslav 95,96 3 63,16 9 - 11 37,34 5 80,47 6 64,86 15 341,79 2

Dolák Vladimír 100,00 1 94,74 2 0,00 0 60,40 11 46,15 19 301,29 3

Moštěk Josef 75,76 8 57,89 12 91,74 2 0,00 0 57,14 17 282,53 4

Šubrt Petr 70,71 11 0,00 0 0,00 0 85,55 3 72,73 10 228,99 5

Hlavenka Vít 0,00 0 0,00 0 83,12 3 73,10 9 64,00 16 220,22 6

Němec Jan 68,69 12 63,16 9 - 11 0,00 0 0,00 0 80,00 6 211,85 7

Háněl Tomáš 56,57 17 78,95 5 - 6 0,00 0 0,00 0 70,59 12 206,11 8

Zach Vladimír 96,97 2 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 196,97 9

Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 78,69 7 178,69 10

Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79,65 7 84,21 4 163,86 11

Večeřa Jiří 87,88 4 73,68 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 161,56 12

Loužecký st. Petr 65,66 14 84,21 3 - 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 149,87 13

Šrámek Roman 71,72 10 0,00 0 0,00 0 78,04 8 0,00 0 149,76 14

Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 83,80 4 65,75 13 149,55 15

Holcman František 65,66 13 78,95 5 - 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 144,61 16

Henzl Pavel 74,75 9 0,00 0 51,35 4 0,00 0 0,00 0 126,10 17

Kvarda František 0,00 0 52,63 13 0,00 0 0,00 0 65,75 14 118,38 18

Matějka Zdeněk 49,49 19 63,16 9 - 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 112,65 19

Kasal Matěj 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 20

Havlíček Radek 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,57 2 90,57 21

Doležal Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,12 2 0,00 0 89,12 22

Ledvinka Šimon 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,71 3 85,71 23

Němec Dobroslav 0,00 0 84,21 3 - 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,21 24

Holický Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,76 5 82,76 25

Loužecký ml. Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,61 5 0,00 0 82,61 26

Vykoukal Ladislav 81,82 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,82 27

Labčík Martin 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,42 8 77,42 28

Meloun Jakub 76,77 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76,77 29

Zelníček Luboš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,64 11 71,64 30

Moštěk Petr 58,59 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 58,59 31

Kasal Jakub 57,58 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,58 32

Kasal Roman 56,57 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 56,57 33

Pavlas Antonín 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 55,81 18 55,81 34

Háněl ml. Tomáš 0,00 0 47,37 14 - 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 47,37 35

Matějka Luboš 0,00 0 47,37 14 - 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 47,37 36

Melichar Zbyněk 44,44 20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 44,44 37

Vrba Ivan 33,33 21 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 33,33 38

Kvarda Petr 0,00 0 26,32 16 - 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 26,32 39

Kvarda Martin 0,00 0 26,32 16 - 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 26,32 40

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Stehlíková Růžena 76,09 4 0,00 0 100,00 1 97,88 2 100,00 1 373,97 1

Šubrtová Lucie 66,30 6 100,00 1 - 3 0,00 0 80,64 6 69,16 6 316,10 2

Šubrtová Eliška 0,00 0 89,47 4 0,00 0 80,9 5 80,43 4 250,80 3

Hanělová Žaneta 69,57 5 84,21 5 0,00 0 0,00 0 91,36 2 245,14 4

Kvardová Markéta 65,22 7 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 165,22 5

Zpěváková Michaela 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,58 4 77,89 5 160,47 6

Lazárková Veronika 89,13 3 63,16 7 - 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 152,29 7

Sedláková Lenka 60,87 8 0,00 0 0,00 0 70,02 7 0,00 0 130,89 8

Němcová Pavla 51,09 10 78,95 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130,04 9

Mošťková Miroslava 56,52 9 57,89 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 114,41 10

Melicharová Věra 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 11

Tresová Alena 0,00 0 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 12

Klinecká Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100 1 0,00 0 100,00 13

Matýsková Irena 32,61 13 63,16 7 - 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,77 14

Nečasová Hana 95,65 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,65 15

Moravcová Gabriela 42,39 12 52,63 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,02 16

Ledvinková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,05 3 86,05 17

Kamarádová Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,39 3 0,00 0 85,39 18

Mošťková Radka 45,65 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 45,65 19

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Body 
celkem

Pořadí

Hánělovi 126,14 163,16 0,00 0,00 161,95 451,25 1

Šubrtovi 137,01 0,00 0,00 166,19 141,89 445,09 2

Zach, 
Lazárková

186,10 163,16 0,00 0,00 0 349,26 3

Večeřa, 
Moravcová

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

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

Meloun, 
Nečasová

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

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

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
– CELKOVÉ VÝSLEDKY PO PĚTI DISCIPLINÁCH
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
– BĚH DO VRCHU

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - MUŽI

Pořadí Příjmení Jméno Čas Body

1 Kasal Matěj 0:48 100,00

2 Havlíček Radek 0:53 90,57

3 Ledvinka Šimon 0:56 85,71

4 Moravec Vojtěch 0:57 84,21

5 Holický Jan 0:58 82,76

6 Němec Jan 1:00 80,00

7 Řezníček Roman 1:01 78,69

8 Labčík Martin 1:02 77,42

9 Plachta Marek 1:04 75,00

10 Šubrt Petr 1:06 72,73

11 Zelníček Luboš 1:07 71,64

12 Háněl Tomáš 1:08 70,59

13 Moravec Jaroslav 1:13 65,75

14 Kvarda František 1:13 65,75

15 Vábek Jaroslav 1:14 64,86

16 Hlavenka Vít 1:15 64,00

17 Moštěk Josef 1:24 57,14

18 Pavlas Antonín 1:26 55,81

19 Dolák Vladimír 1:44 46,15

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY

Pořadí Příjmení Jméno Čas Body

1 Stehlíková Růžena 1:14 100,00

2 Hánělová Žaneta 1:21 91,36

3 Ledvinková Jana 1:26 86,05

4 Šubrtová Eliška 1:32 80,43

5 Zpěváková Michaela 1:35 77,89

6 Šubrtová Lucie 1:47 69,16

DVOJICE

Pořadí Příjmení Body

1 Hánělovi 161,95

2 Šubrtovi 141,89

Oddíl kopané má nového předsedu
Novým předsedou fotbalového oddílu SK Přibyslav se stal 
Čestmír Sibera, který nahradil Pavla Škachu.

F. Prchal
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DVANÁCTIBOJ JUNIOR 4. DISCIPLINA
BĚH DO VRCHU – 8. 5. 2014
Tento závod probíhal souběžně s  Dvanáctibojem pro 
dospělé závodníky. Nejlepšího času v  tomto náročném 
běhu dosáhli Prokop Kasal (0:46 min.) a  Apolenka Ka-
salová (0:58 min.). Pochvalu si ale zaslouží všechny děti, 
které se závodu zúčastnily!

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti  
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1.-2. Havlíčková Denisa 2009 01:57 min

1.-2. Teml Michal 2009 01:57 min
3. Fikar Pavel 2010 02:52 min
4. Flekal Marek 2010 03:08 min

KATEGORIE: DÍVKY – mladší 
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Havlíčková Tereza 2003 01:10 min
2. Šťastníková Agáta 2007 01:43 min

KATEGORIE: DÍVKY – starší 
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Kasalová Apolena 2002 00:58 min
2. Čeloudová Nela 2000 01:02 min
3.-4. Čeloudová Pavla 2002 01:05 min
3.-4. Körberová Aneta 2001 01:05 min
5. Marincová Simona 2001 01:13 min
6. Šťastníková Štěpánka 2000 01:14 min
7. Stehlíková Natálie 2002 01:22 min
8. Fikarová Kateřina 1999 01:30 min

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší 
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Havlíček Radek 2006  01:16 min
2. Körber Pavel 2005  01:17 min
3. Loužecký Filip 2003  01:22 min
4. Vopršal Matyáš 2007  01:32 min
5. Havlíček Marek 2004  01:35 min
6. Kvarda Petr 2005  01:40 min
7. Flekal Jakub 2006  01:43 min
8. Kvarda Martin 2007  01:45 min

KATEGORIE: CHLAPCI – starší 
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Kasal Prokop 2001 00:46 min
2. Němec Jakub 2002 00:59 min

Těšíme se na vás při další disciplíně, kterou bude 
ORIENTAČNÍ BĚH u Jablonecké nádrže v  neděli 1. 
června 2014.

Petr Loužecký
Kristýna Loužecká
Tel.:  732 40 18 36

e-mail: dvanactiobj.junior.pribyslav@seznam.cz
facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

DVANÁCTIBOJ JUNIOR 3. DISCIPLINA
CYKLISTIKA – 20. 4. 2014
Závod proběhl za krásného slunečného počasí. Disci-
plínu jsme oproti loňskému ročníku přesunuli z  přiby-
slavské cyklostezky na silnici od Jablonecké nádrže směr 
Dolní Jablonná. Nejmladší děti jeli vzdálenost  cca 1 km, 
ostatní kategorie vzdálenost cca 4 km (kvůli bezpečnosti 
soutěžících dětí byla silnice po dobu závodu – tedy cca 1 
hodinu, uzavřena).

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Teml Michal 2009 02:52 min
2. Teml David 2009 02:57 min
3. Havlíčková Denisa 2009 03:03 min
4. Vojkůvka Tomáš 2008 03:10 min
5. Šrámek Matěj 2009 04:09 min
6. Flekal Marek 2010 09:21 min

KATEGORIE: DÍVKY - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Havlíčková Tereza 2003 06:58 min
2. Šrámková Lucie 2006 07:59 min
3. Loužecká Viktorie 2003 09:28 min

KATEGORIE: DÍVKY - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Čeloudová Nela 2000 05:24 min
2. Čeloudová Pavla 2002 05:48 min
3. Fikarová Kateřina 1999 06:07 min
4. Havlíčková Marta 2001 06:38 min
5. Stehlíková Natálie 2002 06:42 min
6. Körberová Aneta 2001 06:54 min
7. Fikarová Anna 2002 07:01 min

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Körber Pavel 2005  07:07 min
2. Havlíček Radek 2006  07:29 min
3. Kvarda Martin 2007  07:48 min
4. Teml Martin 2007  08:06 min
5. Flekal Jakub 2006  08:31 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Němec Jakub 2002 05:51 min

Děkujeme za disciplinovanost všech závodníků při cykli-
stickém závodu. 
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Zahájení sezóny
Dnem 26. 4. 2014 byla v Olomouci naplno zahájená 

letošní biketrialová sezóna prvním závodem 

čtyřdílného seriálu – Cyklotrialové hry mládeže UCI 

2014. Tento seriál závodů je zároveň nominací na 

Světové hry mládeže, které se letos v srpnu konají 

v Polsku. 

Marek Pochtiol  startující za nově vzniklý 

biketrialový oddíl – Trial Žižkovo Pole splnil 

očekávání a zvítězil před Adamem Kosíkem 

z Brna. Hned další týden 3. 5. začal v Brně prvním 

závodem P-ČR, kdy první čtyři závody tohoto 

přeboru jsou pro změnu nominační na MS a ME. 

I zde Marek zvítězil.

V  sobotu 10. 5. se jel další závod P-ČR 

v Ouběnicích a zde Marek svým soupeřům opět 

ukázal, že to s ním nebudou mít lehké. S velikým 

bodovým náskokem před dalším jezdcem, kterým 

byl Michal Pavlík z Biketrial Nové Veselí, opět 

závod vyhrál a ujal se vedení v seriálu. 

Za týden, opět v sobotu 17. 5. se jel ve Žďáře 

nad Sázavou u Pilské nádrže druhý závod 

Cyklotrialových her mládeže. Ve druhém kole 

závodu začalo pršet a déšť vydržel až do konce 

závodu. Na blátivé a kluzké trati bylo třeba jet 

úplně jiným stylem než na suchu. Zde Marek 

uplatnil svoje zkušenosti a nedal ani v tomto 

závodě nikomu šanci. 

Další závody se konají 24. 5. v Karlově pod 

Pradědem a 31. 5. v Olomouci.

J. Pochtiol
 

Vyhlášení Sportovce 
Kraje Vysočina 2013 
Výkony nejlepších jednotlivců a kolektivů za rok 2013 

byly odměněny dne 23. 4. 2014 na slavnostním 

galavečeru v sále Kulturního střediska Zámek Polná. 

Za svoje úspěchy v roce 2013 byl do čtyřčlenné 

finálové skupiny mládeže do 15-ti let nominován 

dvanáctiletý Marek Pochtiol, biketrialista startující za 

Trial Žižkovo Pole, člen reprezentačního družstva ČR.

V této kategorii byla vítězkou vyhlášená mistryně 

Evropy v orientačním běhu Tereza Čechová z Jihlavy.

Slavnostního vyhlašování se jako hosté zúčastnili 

předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan 

Štěch, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a další 

osobnosti politického, kulturního a spo rtovního života. 

Pro Marka byl tento večer nejen příjemným 

zpestřením jeho sportovní činnosti, ale povzbuzením 

do další práce.

Jaroslav Pochtiol

PŘIBYSLAV 
PRIBINA OPEN 
2014
V  sobotu 17. května proběhl v  přibyslav-

ské sokolovně turnaj dětí ve stolním tenise. 

Turnaje se zúčastnilo 26 hráčů a hráček 

z Polné, Hlinska, Žďáru nad Sázavou, Svět-

lé nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Přiby-

slavi. 

Turnaj byl uspořádán pro děti narozené 

v  roce 2004 a mladší. Z Přibyslavi se tur-

naje zúčastnilo 10 hráčů. Do hlavní soutě-

že z  přibyslavských postoupili čtyři hráči: 

David Hájek, Prokop Kamarád, Daniel 

Wasserbauer a Aleš Pospíchal. Soutěž útě-

chy pak vyhrál Adam Stehno.

Celý turnaj vyhrál desetiletý Jaroslav Po-

spíšil z Hlinska, druhé místo získal Jakub 

Hitzger z HB Ostrov, na třetím místě pak 

skončila Lucie Janáčková z  TJ Žďár nad 

Sázavou.

Martin Kamarád
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V sobotu 14. června 2014
 se spolu s Přibyslavskou galerkou můžete zúčastnit 3. ročníku závodů 

Dračích lodí na rybníku Řeka – O trofej rytíře Mikuláše Střely.
Soutěž amatérských posádek začíná už v dopoledních hodinách, doprovází ji bohatý 
hudební i občerstvovací program  a celé klání končí ve 22.00  hodin ohňostrojem. 
Naše Galerka bude obhajovat loňské 2. místo a proto srdečně zveme všechny, kteří 
nám chtějí fandit a držet palce, abychom se ctí obstáli i letos. Za tyrkysový tým: osobní 
sportovní redaktorka, doktorka Zorka Horká.

                                                                                                                    R .Stehnová 

TJ Jiskra Dobronín vás zve…
Loňského roku se konal 1. ročník fotbalového turnaje mládeže U

11
 

(starší přípravka) NEST&STAVO CUP 2013, který vyhrálo mužstvo SK 

Přibyslav. Letos se Váš tým opět přihlásil a opět bude patřit k favori-

tům turnaje.

Zveme Vás proto všechny srdečně nejen na NEST&STAVO CUP 2014, 

ale i na taneční zábavu, jejíž zisk bude 

použit na nákup fotbalového vybavení mládežnických týmů našeho 

klubu.

Ing. Jakub Görner
TJ Jiskra Dobronín

 

POZVÁNKA
Poslední květnový a první červnový den, se na našem letišti 

uskuteční první kolo PPG Tour 2014. Létat  se bude  od 

sobotních časných ranních hodin a končit by se mělo v neděli 

kolem poledne.  Během závodů se bude opékat čuně a poteče 

točené pivo. Další info dodáme ve čtvrtek před samotnými 

závody.

Milan Klement 
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Zemní práce
autodoprava

zemní práce traktobagrem

odvoz zeminy a jiných sypkých hmot

Kalina

zemprakalina@ seznam.cz
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PRODÁM BYT 2 + 1 
V PŘIBYSLAVI
Informace na 
www.byt515.sweb.cz

Pštrosí farma Ronov nad Sázavou 23
(p ejít starý most)

Vykupujeme suché rohlíky, chleba, bez plísn  pro zví ata

STÁLÝ ODB R
 

Kalinová, Tauš, tel. 773033730
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Výstavní projekt Baroko na Havlíčkobrodsku vznikl ve 

spolupráci Galerie výtvarného umění v  Havlíčkově Brodě, 

Moravského zemského archivu v  Brně - Státního okresního 

archivu Havlíčkův Brod a Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. 

Výstava si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s kulturním 

a společenským fenoménem baroka v Havlíčkově Brodě a okolí. 

Tento ojedinělý počin vůbec poprvé představí veřejnosti řadu 

dosud nevystavených a nepublikovaných exponátů vysoké 

umělecké i historické hodnoty, z let 1620 – 1780, mající stěžejní 

význam pro pochopení regionální historie a dalšího vývoje 

regionální architektury a výtvarného umění. 

Výstava probíhající v  prostorách Galerie výtvarného 

umění v  Havlíčkově Brodě, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod 

a v bývalém augustiniánském kostele sv. Rodiny spravovaném 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, bude 

rozdělena na část věnovanou městu Německému (Havlíčkovu) 

Brodu a okolnímu prostoru členěnému podle hranic někdejších 

panství. V oddílu věnovaném městu budou vystaveny exponáty 

zastupující jednotlivé oblasti věnované historii města v daném 

období, církevním objednávkám zejména pak v  souvislosti 

s osobností děkana Jana Křtitele Seidla, augustiniánskému 

klášteru a gymnáziu, cechům a řemeslům, barokní hudbě 

reprezentované Janem Václavem Stamicem a v  neposlední 

řadě německobrodskému rodákovi, spisovateli a historikovi 

Janu Františku Beckovskému. V  části věnované venkovu bylo 

vybráno několik panství (Polná – Přibyslav, Úsobí, Plandry, 

Šlapanov a Úhrov), jejichž majitelé pocházeli jak z řad vysoké 

šlechty (knížata z Dietrichsteina), tak také drobných šlechticů 

(Dobřenský, Zebo, Göldlin z  Tiefenau). Obě tyto skupiny 

se v rámci reprezentace snažily podporovat svůj sociální status 

zaměstnáváním špičkových umělců, jejichž díla budou vystavena. 

K  vidění bude bezmála 150 exponátů od 20 zapůjčitelů. 

Návštěvníci si budou moci prohlédnout obrazy, plastiky, 

archeologické památky, mapy, plány, veduty, pečeti, typáře, 

hudebniny, knižní vazby, bohoslužebné náčiní, cechovní 

památky, fotografie významných architektonických památek 

a další dokumenty. Mezi nejvýznamnější exponáty vystavené 

na výstavě patří v  nedávné době objevené obrazy jednoho 

z předních malířů rakouského baroka první poloviny 18. století 

Michaela Angela Unterbergera, dále dvě dosud neznámé veduty 

Havlíčkova Brodu nebo rozměrná kolorovaná mapa polensko – 

přibyslavského panství (320 x 150 cm).

V  rámci výstavy bude veřejnosti zpřístupněn augustiniánský 

kostel sv. Rodiny a děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

K výstavě bude připraven bohatý doprovodný program zahrnující 

přednášky, komentované prohlídky, animační programy pro 

školy atd.

Nedílnou součástí výstavního projektu je vydání obsáhlého 

katalogu, který vedle zpracovaných katalogových hesel 

věnovaných nejvýznamnějším předmětům zastoupeným 

na výstavě, obsahuje dílčí studie přinášející řadu nových 

a  dosud nepublikovaných poznatků k fenoménu baroka na 

Havlíčkobrodsku. 

Výstava i publikace si kladou za cíl podnítit zájem o barokní 

kulturu v  našem regionu nejen u odborné veřejnosti, pro niž 

může být výstava chápána jako jeden z prvních impulzů k dalšímu 

bádání, ale zejména u obyvatel Havlíčkova Brodu – barokního 

města na pomezí Čech a Moravy.

     Aleš Veselý, 
kurátor výstavy a editor katalogu

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 

Pokračování z předchozí strany
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KULTURNÍ ZA ÍZENÍ M STA P IBYSLAV
M STSKÉ MUZEUM

vás zve na zahájení výstavy z rodinných archív

TAKÉ ŽILI MEZI NÁMI…
aneb

100. let od za átku 1. sv tové války

zahájení výstavy
tvrtek 19. ervna 2014 v 16.00 hodin

Kurfürst v d m v P ibyslavi

B hem m síce ervna se op t
otev e pro všechny zájemce

vyhlídka na m sto
z p ibyslavské gotické v že

(v ur ené dny budete mít možnost 
si prohlédnout v doprovodu pr vodce 

i interiér farního kostela)

Aktuální informace o provozu naleznete ve výv sce p ímo
pod v ží nebo na webových stránkách KZM P ibyslav



KZMP Str. 31ČERVEN 2014

a

c d

e f

g

b

a –  Ronov nad Sázavou – obraz od Chittussiho,
b – už brzy přijede pouť,

c ,d – 1. máj na přibyslavském letišti
e – ze závodu světlušek a vlčat – družina krále Artuše (divadelní 

soubor Furiant z Přibyslavi)
f –  „červenokřižáčci“ na akci První máj na přibyslavském letišti;

g – z pálení čarodějnic u mysliveckého srubu
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červen 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. června 2014  Burza knih – nákup až se 100 % slevou  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
- od 1. června 2014  Svoz velkoobjemového odpadu  viz rozpis   Městský úřad Přibyslav
- od 1. června 2014  Pokračování fotosoutěže Přibyslav a husitství  Město Přibyslav   KZM Přibyslav
- od 1. června 2014  Uzavírka silnice I/19 – Stříbrné Hory  Stříbrné Hory   KÚ kraje Vysočina
- od 1. června 2014  Fotbal: Keřkov – dle rozpisu  Hřiště Keřkov   TJ Sativa Keřkov
-  1. června 2014  První kolo PPG TOUR 2014  Letiště aeroklubu   Aeroklub Přibyslav
-  1. června 2014 v 9.00 h.  Dvanáctiboj Junior – orientační běh  Jablonecká nádrž   SZM 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
- od 2. června 2014  Celodenní víkendový provoz v ICMM  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
-  4. června 2014  Knihovnické lekce pro MŠ ( jen pro zvané)  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
-  6. června 2014 v 17.00 h.  Taneční večer Kulturní dům   ŠD a ŠK, KZM Přibyslav
-  7. června 2014  GALLEN/Hasičská soutěž  Areál v Olešence   SDH Olešenka
-  8. června 2014 v 16.30 h.  Fotbal – Přibyslav A  Fotb. hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- 10. června 2014  Sběr a svoz papíru  MŠ Bezručova ul.   MŠ Přibyslav
- 11. června 2014 v 8.30 h.  V knihovně si můžeme i hrát  Kurfürstův dům   KVC Harmonie, KZMP
- 12. června 2014  Pasování prvňáčků ( jen pro zvané)  Kurfürstův dům   ZŠ, KZM Přibyslav
- 14. června 2014 od 9.00 h.  Víkend otevřených zahrad  Školní zahrada   Otakárek - ZŠ Přibyslav
- 15. června 2014 od 9.00 h.  Víkend otevřených zahrad  Školní zahrada   Otakárek - ZŠ Přibyslav
- 15. června 2014 v 9.00 h.  Dvanáctiboj-cyklistický závod  parkoviště před fi . ACO   ZSM Přibyslav
- 15. června 2014 ve 14.00 h.  Dětské odpoledne plné her  Farní zahrada   Římskokat. farnost Přibyslav
- 15. června 2014 v 16.00 h.  Koncert ke Dni otců  Restaurace Veronika   ZUŠ, KZM Přibyslav
- 15. června 2014 v 16.30 h.  Fotbal - Přibyslav B  Fotb. hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- 19. června 2014 v 16.00 h.  Z ilustrační tvorby J. Zrzavého/vernisáž  Kurfürstův dům   SJZ, KZM Přibyslav
- 19. června 2014 v 16.00 h.  Taky žili mezi námi/zahájení výstavky  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
- 19. června 2014 v 16.00 h.  Koncert žáků ZUŠ  Kulturní dům   ZUŠ, KZM Přibyslav
- 21. června 2014 v 9.00 h.  DPS – mše svatá  DPS – spol. místnost   PS Přibyslav
- 21. června 2014  Rodinný den ACO Industries k. s. Závod ACO Přibyslav   ACO Industries k. s.
- 22. června 2014 v 9.00 h.  Slavnost Těla a Krve Páně/ Boží tělo  Farní kostel, město   Římskokat. farnost Přibyslav
- 23. června 2014  Předávání vysvědčení žákům II. stupně  Základní škola   ZŠ Přibyslav
- 25. června 2014 ve 12.00 h.  Dopravní omezení v důsledku pouti  Bechyňovo náměstí   Mě Ú Přibyslav
- 27. června 2014  Ukončení školního roku 2013/2014  Základní škola   ZŠ Přibyslav
- 27. června 2014  Pravidelný monitoring v DPS  DPS – spol. místnost   ČČK, PS Přibyslav
- 28. června 2014 ve 13.00 h.  Tradiční výstava/chovatelé  areál pod sokolovnou   ZO ČSCH Přibyslav
- 28. června 2014  Přibyslavská pouť  Bechyňovo náměstí   město Přibyslav
- 29. června 2014 v 8.00 h.  Tradiční výstava/chovatelé  areál pod sokolovnou   ZO ČSCH Přibyslav
- 29. června 2014  Přibyslavská pouť  Bechyňovo náměstí   město Přibyslav
- 30. června 2014 v 10.00 h.  Ukončení dopravního omezení  Bechyňovo náměstí   Mě Ú Přibyslav
- 30. června 2014  Konec splatnosti místního poplatku za odpad  Radnice města   Mě Ú Přibyslav
- 30. června 2014  Ukončení akce -Sbírej víčka pro Kubíčka  Město-viz plakáty   ČČK, KVC Harmonie, další

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 zavřeno
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 13.00–16.00
Ne 9.00–11.00 13.00–16.00
tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

á knihovna

Krásný začátek léta – prázdnin a dovolených
Vám všem přejí
   zaměstnanci KZM Přibyslav


