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PŘIBYSLAVSKÝ 
KALEIDOSKOP
aneb události 
měsíce června v obraze

a – akce bezpečné prázdniny, stanoviště červenokřižáčků 
 pro MŠ – obvazování

b – vernisáž výstavy z ilustrační tvorby Jana Zrzavého „Poselství 
slova vtělené do obrazu“

c – Boží tělo, d – na přibyslavské věži
e – hudební slavnosti 2014, 

f – fotbalové utkání Přibyslav – Havlíčkův Brod, foto Ivo Havlík
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Probíhající investice města
Ve výstavbě 3. ETAPY ZŠ 
PŘIBYSLAV jsme před do-

končením betonáže hrubé 

stavby. Skelet nové budovy 

již vyplnil prázdné místo po 

zbourané budově KORD. 

Současně se provádějí vnitř-

ní vyzdívky, rozvody apod. 

Stavba probíhá v  souladu se 

smlouvou a harmonogramem 

výstavby.

Rovněž 4. etapa probíhá v souladu se smlouvou o dílo a harmonogramem. 

Zde se především odstraňují podlahy v přízemí, v bývalé tělocvičně i v dalších 

částech obou objektů. Odstraňují se vlhké a poškozené omítky a provádí se 

nezbytná, projektem stanovená bourání. Zároveň se i vyzdívá. Firma má od 

pondělí 9. června vyklizený i objekt budovy C (do náměstí). Nevím, po kolika 

létech se opět objevilo původní divadlo. My, co pamatujeme jen malou tělo-

cvičnu, jsme o tom neměli buď žádné, nebo jenom částečné povědomí. Nyní je 

portál jeviště opět vybouraný. Z bývalé malé tělocvičny, původního hlediště, se 

zase můžeme dívat do jeviště, které bylo dlouho zazděné. Zde uvítáme zprávy 

od pamětníků, kteří snad ještě mezi námi jsou a původní divadelní sál s jeviš-

těm zažili. Pokud existují i dobové fotografi e, tak je rádi uveřejníme.

OHRADNÍ ZEĎ U KOSTELA v rozsahu od budo-

vy fary po věž, od věže po kapli se bude opravovat 

v  rámci regenerace památkové zóny. Práce jsou 

naplánovány na červen až srpen. Provoz kostela 

i věže letošní práce nijak nenaruší.

Byla dokončena kompletní REKONSTRUKCE 
BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU ve městě i ve 

všech místních částech.  Přibyla nová reproduk-

torová hnízda, všude jsou nové reproduktory. 

Dostupnost hlášení se výrazně zlepší. Novinkou je 

lokální varovný systém, který tvoří tři hladinoměr-

né stanice (na Doberském potoce, na Losenickém potoce a na řece Sázavě), 

dále tři srážkoměrné stanice (v Utíně, v  České Jablonné a ve Hřištích). Vše 

se dělalo pro včasné varování a v souladu s integrovaným záchranným systé-

mem. Na tuto investici jsme získali výraznou dotaci.

Přeji krásné a pohodové prázdniny a dovolené.

Jan Štefáček
starosta

Těsnější spolupráce mezi 
obcemi se stane v následujících 
letech zřejmě nutností
Město Přibyslav se stalo v prosinci loňského roku partnerem a nositelem pro-

jektu Systémové podpory meziobecní spolupráce v ČR v rámci ORP Havlíč-
kův Brod. 

Stále zvyšující se tlak na malé obce, na jejich životaschopnost, funkčnost 

a zároveň vyhlídky na nadcházející plánovací období EU předurčují, že budou 

obce nuceny ke spolupráci jak na bázi plánování, tak při realizaci zajištění slu-

žeb v oblastech školství, sociální, v oblasti likvidace odpadů, ale zřejmě i v dal-

ších oblastech.

Smyslem této spolupráce by mělo být pokud možno zachování stávajícího 

stavu, kdy na rozdíl od větší části evropských zemí, máme mnoho drobných 

samostatných obcí. Musím říci, že zachování samospráv i v tak malých obcích, 

jako je tomu na Vysočině, považuji za účelné a prospěšné. Není nic lepšího, než 

když přímo lidé v místě rozhodnou o tom, jak naložit s prostředky obce. Faktem 

ale zůstává, že malé obce čelí poměrně masivnímu a dlouhodobému tlaku ná-

růstu administrativy, že se jejich život i rozhodování v nich stává s přibývajícími 

předpisy složitější a komplikovanější. 

Již dnes je Přibyslav aktivní v mnoha směrech meziobecní spolupráce, která 

úspěšně započala už v  počátku devadesátých let výstavbou skládky, funguje 

společná kabelová TV, dlouhodobě zajišťujeme vzdělávání žáků z  některých 

okolních obcí, spolupracujeme v odborné správě lesů a spolupráce funguje 

i v  mnoha dalších případech. V  následujících letech bude nezbytné, aby se 

Přibyslav chopila výrazněji své pozice leadera mezi obcemi na Přibyslavsku 

a byla aktivním tahounem spolupráce. Tato spolupráce může být ku prospě-

chu i městu Přibyslav, ať už zefektivněním některých činností (podávání žádostí 

o dotaci, administrace veřejných zakázek, společné organizování a plánování 

sociálních služeb a školství), nebo třeba využitím zkušeností malých obcí při 

obnově infrastruktury v některých našich místních částech. I zde se můžeme 

učit z jejich zkušeností, a zrovna toto téma by mělo být v následujících letech 

pro naše město prioritní.

Na závěr mi dovolte, abych v ám všem popřál krásné léto plné zážitků 

s vašimi blízkými, které vám umožní načerpání sil do dalších dní. Dětem přeji 

spoustu vydařených prázdninových dobrodružství.

Martin Kamarád
místostarosta města

Uzávěrka 
příštího čísla
21. 7. do 12.00 
hod.
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Z Městského úřadu Přibyslav
V  nedávné době byl vybudován chodník, který spojuje 
Bechyňovo náměstí s  ulicí Česká a dále pak pokračuje 
k domu s Pečovatelskou službou v ulici Tržiště. Chodník 
umožňuje zvláště klientům DPS a starším lidem vůbec 
„bezpečný“ průchod do centra města. Slovo „bezpečný“ 
píši v uvozovkách proto, že chodci na chodníku i děti na 
dětském hřišti, které chodník protíná, jsou ve stále větší 
míře ohrožováni cyklisty. Přestože jízda na kole po chod-
níku je zákonem o silničním provozu zakázána, setkává-
me se stále s  cyklisty, kteří tento zákaz nerespektují. Je 
jen otázkou času, kdy na tomto chodníku dojde ke ko-
lizi cyklisty s chodcem nebo s dítětem na dětském hřišti. 
Apelujeme proto na cyklisty, aby respektovali pravidla sil-
ničního provozu a používali k jízdě ty komunikace, které 
jsou k tomu určeny. 

V červnu letošního roku byl uveden do provozu nový 
bezdrátový obecní rozhlas, který je součástí realizace 
protipovodňových opatření v  našem městě. Žádáme 
naše občany, aby své připomínky k  rozhlasu (hlasitost 
ap.) sdělili na tel. 569 430 811 příp. na e-mail mesto@
pribyslav.cz. Při tomto sdělení uveďte vždy číslo hlásiče 
( je uvedeno na krabici umístěné pod reproduktory). 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav 

Pečovatelská služba Přibyslav a zprávy 
ze sociálního odboru 
 V  polovině měsíce června byla v  rámci veřejně pro-

spěšných prací, které dotuje úřad práce, přijata na 
dobu určitou -  do konce letošního roku další pracovni-
ce PS, čímž se kolektiv pečovatelek rozrostl na pět.
 Ve středu 18. června absolvoval vedoucí PS Přibyslav 

na Krajském úřadě kraje Vysočina seminář zabývající 
se problematikou přechodu fi nancování sociálních 
služeb ze státu na kraje, který bude realizován od roku 
2015. 
 V sobotu 21. června se v DPS konala mše svatá a v pá-

tek 27. června prováděl Český červený kříž MO Přiby-
slav pravidelný monitoring. Po celý měsíc červen pro-
bíhala pečovatelská služba bez jakýchkoli problémů, 
které by významně ohrozily chod služeb.

 Sociální a zdravotní komise upozorňuje rodiče dětí, 
navštěvujících Základní a Praktickou školu v Havlíčko-
vě Brodě na možnost požádat o příspěvek na dopravu 
dítěte do školy za období leden – červen 2014. Pro vy-
řízení žádosti je třeba vyplnit formulář, který je k dostá-
ní u sociálního pracovníka města nebo na podatelně 
Městského úřadu Přibyslav a doložit doklady nutné 
k posouzení žádosti (viz seznam dokumentů uvedený 
na formuláři). Žádosti, prosím, odevzdávejte na poda-
telnu městského úřadu do konce letních prázdnin.

Dále si vás dovolujeme pozvat na Letní školu seniorů, 
kterou ve spolupráci s Krajem Vysočina, v rámci projektu 
Aktivní seniorská politika CZ-AT (zkráceně Senior Plus), 
v našem městě pořádáme.

Bližší informace o Letní škole seniorů naleznete na 
uveřejněném plakátu. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS a sociální pracovník

Odbor životního prostředí
Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně při-
spělo k ochraně životního prostředí.
V loňském roce občané města Přibyslavi odevzdali k re-
cyklaci 130 televizí, 53 monitorů a 1 997,60 kg drobného 
elektra. Občané našeho města již několik let zodpovědně 
třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky vaší recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme 
také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů 

nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze stu-
dií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje 
sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše město 
získalo certifi kát vypovídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, ale také o významu 
sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT 
televizorů, počítačových monitorů a drobného elektro-
zařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až 
do okamžiku fi nální recyklace jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci 
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jedno-
značně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný od-
běr elektrozařízení, i těch nejmenších, má

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefo-
nů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úspor-
ná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci 
jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na 
kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, 
nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství 
je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifi kátu Environmentálního vyúčtování společ-
nosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loň-
ském roce vytřídili 130 televizí, 53 monitorů a 1 997,60 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili buď 76,18 MWh 
elektřiny, nebo 3 978,66 litrů ropy, nebo 328,32 m3 vody, 
případně 2,72 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 16,34 tun CO2 ekv., a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 65,50 tun“.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil 
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů 
a  jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotře-
buje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čís-
la. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají 
tak k ochraně životního prostředí, zaslouží OBROV-
SKÝ DÍK. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města
V  průběhu měsíce května nedošlo ke změně rozpočtu. 
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 5 2014 po roz-
počtovém opatření č. 3 ve výši Kč 74.688.045,20 a výdaje 
Kč 137.534.624,98.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu měs-
ta k 31. 5. 2014:

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % 
plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 74 688 045 36 643 014 49,1

1. daňové 60 527 060 32 360 449 53,5

2. nedaňové 1 769 069 1 133 741 64,1

3. kapitálové 583 692 525 690 90,1

4. přijaté 
dotace

11 808 224 2 623 134 22,2

VÝDAJE 137 534 625 40 530 261 29,5

1. běžné 49 211 692 22 354 360 45,4

2. kapitálové 88 322 933 18 175 901 20,6

Investiční výdaje na rekonstrukci a dostavbu (3. etapa) 
a modernizaci a rozšíření (4. etapa) Základní školy Přiby-
slav činí k 31. 5. 2014 Kč 14.799.193,09 

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 
činnosti města k 31. 5. 2014 jsou uvedeny v následující 
tabulce:

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 684 125 227 872 456 254

Skládka 5 141 110 2 323 132 2 817 978

Sportovní 
zařízení

390 605 0 390 605

Správa 
majetku

845 902 697 216 148 686

Kabelová 
televize

1 775 167 866 656 908 512

Všeobecná 
správa

23 768 17 146 6 621

Pronájmy 1 378 734 0 1 378 734

Celkem 10 239 411 4 132 021 6 107 389

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
Dne 29. 4. 2014 byla uzavřena smlouva o úvěru mezi 
Českou spořitelnou, a. s. a Městem Přibyslav ve výši 
60.000.000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 1,66 % p. a. 

Následně město Přibyslav zahájilo jednání s  Českou 
spořitelnou, a. s.  o možnosti poskytnutí peněžních pro-
středků z  Globálního úvěru k  fi nancování projektu na 
základě smlouvy o úvěru. Jednání bylo úspěšné. Zastupi-
telstvo města dne 18. 6. 2014 schválilo uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10533/14/LCD ze dne 29. 4. 
2014 o poskytnutí úrokového zvýhodnění v  důsledku 
využití prostředků Evropské investiční banky, které činí 
0,25 % ročně.

Přehled zůstatků úvěrů města Přibyslav ke dni 31. 5. 
2014
K 31. 5. 2014 činí dříve poskytnuté a zatím nesplacené 
úvěry města Přibyslav celkem 26.315.203,82 Kč, v tom: 
Hypoteční banka 806.274 Kč
(splatnost 30. 6. 2016, měsíční splátka 31.715 Kč)
ČMZRB 1.220.045 Kč
(splatnost 30. 6. 2015, čtvrtletní splátka 135.575 Kč)
ČS (35 mil. Kč) 9.650.000 Kč
(splatnost 30. 5. 2015, čtvrtletní splátka 1.950.000 Kč) 
ČS (17 mil. Kč) 14.638.885 Kč
(splatnost 31. 12. 2016, měsíční splátka 472.223 Kč)

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby
Uplatňování zásad Územního plánu (ÚP) Přibyslav. 
V  průběhu sledovaného období (05/2010 – 03/2014) 
došlo ke změně katastrálních hranic k.ú. Přibyslav, k.ú. 
Dolní Jablonná a k.ú. Dlouhá Ves. Oprava katastrálních 
hranic bude provedena právě projednávanou Změnou 
ÚP Přibyslav. Z hlediska širších vztahů je v nyní projedná-
vaném návrhu ÚP Dlouhá Ves tato změna katastrálních 
hranic zapracována. Územní plán Přibyslav respektuje již 
schválenou územně plánovací dokumentaci sousedních 
obcí (Žižkovo Pole, Modlíkov, Malá Losenice, Velká Lose-
nice, Nové Dvory, Olešenka, Brzkov, Šlapanov, Stříbrné 
Hory a Dlouhá Ves). Řeší návaznost jednotlivých funkč-
ních ploch a dalších prostorových a funkčních vazeb 
v oblasti dopravní a technické infrastruktury, ochrany pří-
rody a navazujících prvků územního systému ekologické 
stability. Při naplňování ÚP Přibyslav do doby jeho vydá-
ní nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj 
území. Územní rozvoj obce neohrozil přírodní, krajinné 
ani kulturní hodnoty území. V Územním plánu Přibyslav 

Pokračování na vedlejší straně
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Pokračování na str. 6

je rovněž zakresleno záplavové území, které bylo stanoveno rozhodnutím Krajského 

úřadu Vysočina dne 11. 4. 2006. Záplavové území je zakresleno v grafi cké části odů-

vodnění územního plánu. V aktivní zóně nesmí být dle ÚP prováděno oplocení pozem-

ků ani umísťování staveb bránících chodu velkých vod. Územní plán je vždy zpraco-

ván v souladu s obecnými zásadami Politiky územního rozvoje ČR a dále se zásadami 

Územního rozvoje Kraje Vysočina, ze kterých přebírá záměry nadmístního významu. 

Základní škola Přibyslav. Od 1. 7. 2014 se mění adresa Základní školy Přibyslav na 

Česká 31, 582 22 Přibyslav. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Odbor správy a údržby
Činnost odboru správy a údržby je v červnu spojena především s údržbou a čistotou 

města. Provádí se sekání veřejných ploch, stříkání dlažby a chodníků proti pleveli, čiště-

ní vpustí na místních komunikacích a další drobné úpravy veřejných prostranství jak ve 

městě, tak v přilehlých obcích. Velký podíl na úklidu a čistotě města mají zároveň i námi 

dočasně přijaté osoby od Úřadu práce Havlíčkův Brod. 

Průběžně jsou řešeny požadavky osadních výborů obcí, byla provedena výměna ka-

belu zdroje elektrické energie k „parketu“ v obci Dobrá, dále proběhly (v době psaní 

příspěvku pokračují) natěračské práce různého inventáře v obcích (zábradlí, oplocení, 

lavičky) a opravy autobusových čekáren (v obci Dvorek, Utín). 

Opravili jsme poničené chodníky na náměstí. Z důvodu neustálého úklidu odpadků 

u autobusové čekárny byl instalován další odpadkový koš. Doufáme, že čistota v této 

lokalitě se zlepší. 

V celém městě byly obnoveny nástřiky parkovacích stání a označení míst pro stánky na pouť.

Samozřejmě, jako každý rok touto dobou, jsou prováděny práce související s přiby-

slavskou poutí, jako přesun květináčů, rozvoz odpadkových košů a kontejnerů, násled-

ně ranní sobotní, nedělní a pondělní úklid města. 

V oblasti bytového hospodářství – byl přidělen byt v domě s pečovatelskou službou 

č. p. 240, od 1. 7. 2014 budou volné prostory k pronájmu nebytových prostor v domě 

č. p. 41 na Bechyňově náměstí. V budově „Starého špitálu“ proběhl „generální“ úklid 

celé budovy, včetně vypletí zeleně v okolí budovy a celé ulice Vyšehrad. Na základě po-

žadavků nájemců v domě s pečovatelskou službou č. p. 254 proběhla oprava a výmalba 

omítek balkónů a nátěr poštovních schránek. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Kontejnery na bioodpady 
(kompostovatelný odpad)
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí v měsíci na určené stanoviš-

tě 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 14. 07. gen. Luži Pondělí 21. 07. Tržiště Pondělí 28. 07. Cihlářská

Úterý 15. 07. Bezručova Úterý 22. 07. Jiráskova Úterý 29. 07. Česká

Středa 16. 07. Hesovská Středa 23. 07. Vyšehrad Středa 30. 07. Nerudova

Čtvrtek 17. 07. Pecháčkova Čtvrtek 24. 07. Příkopy Čtvrtek 31. 07. Niklfeldova

Pátek 18. 07. Žižkova Pátek 25. 07. Na Vyhlídce Pátek 01. 08. U Koupaliště

Do místních částí a zahrádkářské osady budou kontejnery na biodpady roz-

místěny mimo třítýdenní cyklus v Přibyslavi, takto: 

Keřkov 30. 6.–1. 7.
Dvorek 2. 7.–3. 7.
Utín 4. 7.–6. 7.
Zahrádky u Aca 7. 7 .–8. 7.
Zahrádky U letiště 9. 7.–10. 7.
Poříčí 11. 7.–13. 7.

S  dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady se obraťte na 

odbor životního prostředí Městského úřadu Přibyslav.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

106/2014 RM Rada města Přibyslav jmenuje s účinností od 29. 5. 2014 členy za-
hraniční komise paní Helenu Hrnčířovou, Pecháčkova 327, 582 22 
Přibyslav a Mgr. Petra Adama, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 29. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise 
rady města

107/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat pro výkon technického 
dozoru investora stavební zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 
centrálního chodníku na hřbitově v Přibyslavi“ pana Petra Havla, 
Klášterská 3074, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 11004517 a schvaluje 
uzavření smlouvy o  dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a zhotovitelem. Cena díla je 
11.601 Kč, zhotovitel není plátcem DPH.
Smlouvu o dílo je možné podepsat až po schválení rozpočtového 
opatření, 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.

Výběrové 
řízení

108/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s  podepsáním dodatku č. 4 ke 
smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby „Rekonstrukce a do-
stavba ZŠ Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a sdružením fi rem ZŠ Přibyslav: 
Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180  00  Praha 8 – Libeň, 
IČ  00014915, (vedoucí člen sdružení) a  Stavointerier s. r. o., 
Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25943367, (člen sdružení).
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

109/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s postoupením pohledávek 
za  městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, 
IČ  00268097, ze smlouvy o dílo na kompletní dodávku stavby 
„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav – 3. etapa“ mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 
a  sdružením fi rem ZŠ Přibyslav: Metrostav  a.  s., Koželuž-
ská 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), bance se sídlem v České republice 
(konkrétní banka bude upřesněna na základě poptávky zhotovitele).
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 18. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

110/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi 
Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 
a  městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO  00268097 o poskytnutí fi nančního daru ve výši 30.000 Kč 
na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

111/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 8 k  pojistné smlouvě 
číslo 0012958891 uzavřený mezi Českou podnikatelskou pojiš-
ťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 
Praha 8, IČO 63998530 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

112/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě 
č.  OS201420000120 E.  č.  20/0121o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností EKO-KOM, 
a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701. 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

113/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje schválit pověření k plnění závazků 
vyplývajících ze smlouvy č. OS201420000120 E. č. 20/0121 o za-
jištění zpětného odběru a  využití odpadů z  obalů mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 
a společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Pra-
ha 4, IČ 25134701 pro fi rmu Miloslav Odvárka – ODAS, Náměstí 
Republiky 61/20, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 15259692.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

114/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s  bezúplatným pronájmem Be-
chyňova náměstí v prostoru před radnicí a č. p. 2 dne 14. 6. 2014 
v době od 12:00 do 17:00 hod organizaci Veteran Car Club Pra-
ha, Záběhlická 125, 106 00 Praha 10 za účelem pořádání závodu 
histo rických vozidel 1000 MIL Československých.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 14. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

115/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pro-
storů sloužících k podnikání v domě Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
41 s  nájemci paní Zdeňkou Kouckou a  paní Andreou Krupovou 
k 1. 7. 2014.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 28. 5. 2014Pokračování z předchozí strany
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127/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat pro výkon technického do-
zoru investora stavební zakázky malého rozsahu „Chodník podél 
silnice I/19 v  Dobré“ Ing. Radka Wasserbauera, Nové Dvory 16, 
592  12  Nížkov, IČ  62838296 a  schvaluje uzavření smlouvy o  dílo 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, 
IČ 00268097 a zhotovitelem. Cena díla je 19.000 Kč, zhotovitel není 
plátce DPH.
Smlouvu o dílo je možné podepsat až po schválení rozpočtového 
opatření, kterým bude investiční akce zařazena do rozpočtu města 
Přibyslav pro rok 2014.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

128/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat pro výkon koordinátora 
bezpečnosti práce stavební zakázky malého rozsahu „Chodník 
podél silnice I/19 v Dobré“ pana Václava Kočího, Bělohradská 119, 
Havlíčkův Brod, IČO 1007524 a schvaluje uzavření příkazní smlou-
vy mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 a zhotovitelem. Cena díla je 24.500 Kč, zhotovitel není 
plátce DPH.
Smlouvu o dílo je možné podepsat až po schválení rozpočtového 
opatření, kterým bude investiční akce zařazena do rozpočtu města 
Přibyslav pro rok 2014.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

129/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje příkazní smlouvu na provedení a za-
jištění přípravy a průběhu veřejné zakázky - organizační zajištění 
kompletního průběhu veřejné zakázky, zabezpečení výkonu činnos-
tí zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, 
v platném znění na vybavení nových prostor staveb „Rekonstrukce 
a dostavba ZŠ Přibyslav – 3. etapa“ a „Modernizace a rozšíření ZŠ 
Přibyslav – 4. etapa“, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Ing. Štěpánkou Stráskou, Dřevař-
ská 391, 382 73 Vyšší Brod, IČ 01124650. Příkazník není plátcem 
daně z přidané hodnoty.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

130/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o úschově a správě inves-
tičních nástrojů uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a. s., Olbrach-
tova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 19. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

131/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebyto-
vých prostor v domě Přibyslav Bechyňovo náměstí 41 a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů. 
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

132/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí zapojení Mateřské školy Při-
byslav do grantového projektu „Rozvojem osobnostních a profes-
ních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání“.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

133/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí oznámení o spolupráci 
mezi Úřadem práce Havlíčkův Brod a Mateřskou školou Přibyslav 
ve věci možnosti přijetí nového zaměstnance.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

134/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových 
prostor a  movitého majetku mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Mateřskou školou Při-
byslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
                            Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

135/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových 
prostor a  movitého majetku mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČO  00268097 a Kulturním zaříze-
ním města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582  22  Přibyslav, 
IČO 71169113.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
                            Zdeňka Valnerová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kulturní 
zařízení

136/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje převod fi nančních prostředků 
(darů) ve výši 128.000 Kč z  rezervního fondu z  ostatních titulů 
do investičního fondu KZMP.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
                           Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 18. 6. 2014

124/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nanč-
ních příspěvků na návrh Komise sociální a zdravotní Rady města 
Přibyslav dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Bc. Karel Březina
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Komise rady 
města

125/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele stavby 
„Chodník podél silnice I/19 v Dobré“ společnost EUROVIA CS, a. s., 
Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ  45274924 a  schvaluje uzavře-
ní smlouvy o  dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 a  zhotovitelem. Cena díla je 
2.802.856,50 Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo je možné podepsat až po schválení rozpočtového 
opatření, kterým bude investiční akce zařazena do rozpočtu města 
Přibyslav pro rok 2014.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

126/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat pro výkon autorského dozo-
ru investora stavební zakázky malého rozsahu „Chodník podél silni-
ce I/19 v Dobré“ Ing. Vladimíra Matějku, Mahenova 3978, 581 01 
Havlíčkův Brod, IČ 46484680 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, 
IČ 00268097 a zhotovitelem, zhotovitel není plátce DPH.
Smlouvu o dílo je možné podepsat až po schválení rozpočtového 
opatření, kterým bude investiční akce zařazena do rozpočtu města 
Přibyslav pro rok 2014.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 18. 6. 2014

116/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě s pečo-
vatelskou službou Přibyslav, Tržiště 240 paní Marii Filipské, bytem 
Stonařov 116, 588 33 Stonařov. Výše nájemného bude stanovena 
na 20 Kč za 1 m2/měsíc s možností navýšení ceny nájmu o míru 
infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2014 na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

117/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozem-
ku parc. č.  1443/5 o výměře cca 65 m2 a části pozemku parc. 
č. 1440/5 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

118/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových 
prostor a  movitého majetku mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Základní školou Při-
byslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938. 
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

119/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje o uzavření Mateřské školy Přiby-
slav o hlavních školních prázdninách v době od 1. 8. do 29. 8. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: od 1. 8. do 29. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

120/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s  uzavřením smlouvy mezi 
Mateřskou školou Přibyslav, Bezručova 683, 582  22  Přibyslav, 
IČO 75011930 a Mateřskou školou Nové Dvory, Nové Dvory 37, 
592 12 Nížkov, IČO 75023814 na poskytování služeb – dodávku 
svačin a obědů pro děti Mateřské školy Nové Dvory od 1. 9. 2014 
na dobu určitou pro školní rok 2014/2015.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

121/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s  čerpáním fi nančních prostředků 
z fondu odměn na odměny zaměstnanců za měsíc červenec 2014 
ve výši 100.000 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

122/2014 RM Rada města Přibyslav, na základě provedeného výběrového říze-
ní na funkci ředitele Sportovního zařízení města Přibyslav, s. r. o., 
pověřuje jednatele Sportovního zařízení města Přibyslav, s.  r.  o. 
k  uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou mezi fi rmou 
Sportovní zařízení města Přibyslav, s.  r. o., Česká 34, 582 22 Při-
byslav, IČ 27513068 a Bc. Veronikou Buráňovou, bytem Na Výšině 
3237, 580 01 Havlíčkův Brod.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

SZMP

123/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 34. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Přibyslav dne 18. 6. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 18. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 28. 5. 2014 ze str. 5
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42/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřej-
ného zasedání dne 18. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

43/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje v souladu s ust. § 36 odst. 1 
a § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), čestné občanství města Přibyslav panu Peteru Hubertusu 
Martensovi.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 13. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Čestné 
občanství

44/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje postoupení 50% pohledá-
vek za městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, 
IČ 00268097, ze smlouvy o dílo na kompletní dodávku stavby „Rekon-
strukce a dostavba ZŠ Přibyslav – 3. etapa“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 a  sdružením 
fi rem ZŠ Přibyslav: Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Pra-
ha  8 - Libeň, IČ  00014915 (vedoucí člen sdružení) a Stavointerier, 
s. r. o., Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25943367 (člen sdružení), 
bance se sídlem v České republice (konkrétní banka bude upřesněna 
na základě poptávky zhotovitele).
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Postoupení 
pohledávek

45/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje schválit prohlášení vkla-
datele o vložení nemovitosti do základního kapitálu obchodní spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČ 48173002, 
se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod.
Příloha: Prohlášení vkladatele o vložení nemovitosti do základního 
kapitálu obchodní společnosti.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 4.

Prohlášení 
vkladatele

46/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě o  úvěru č.  10533/14/LCD ze dne 29.  4.  2014, uzavřený mezi 
Českou spořitelnou, a.  s., Olbrachtova 1929/62, 140  00  Pra-
ha  4, IČO  45244782 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 18. 6. 2014

137/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení doku-
mentace pro provedení stavby rekultivace skládky S-003 Ronov nad 
Sázavou, plocha č. 4 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou EkoINPROS, spol. s  r. o., 
Svitavská 576/46, 614 00 Brno, IČ 00547522.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Odpadové 
hospodář-
ství

138/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje mandátní smlouvu na výkon tech-
nického dozoru, autorského dozoru generálního projektanta, 
provedení a zajištění zjednodušeného podlimitního řízení na veřej-
nou zakázku na zhotovitele stavby rekultivace skládky Ronov nad 
Sázavou, plocha č. 4 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou EkoINPROS, spol. s  r. o., 
Svitavská 576/46, 614 00 Brno, IČ 00547522. 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

139/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje o bezplatném uložení odpadu ze 
stanového tábora na skládku Ronov nad Sázavou pro organizaci 
Křesťanský dorost v  Horních Počernicích, o. s., Ve Žlíbku 168/8, 
193 00 Praha-Horní Počernice, IČ 68379153. Doba trvání tábora je 
od 28. 6. do 12. 7. 2014.
Odpovědnost: Přemysl Tonar
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

140/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje odpis pohledávky za zemřelou paní 
Ingrid Kolouchovou, naposledy bytem č. 5, Příkopy 486, 582 22 Při-
byslav ve výši 10.830 Kč.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

141/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Kra-
jem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO  00268097 
o poskytnutí fi nančního daru ve výši 85.880 Kč.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

142/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 
5.000 Kč SK Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 60126205 
na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním 5. ročníku pou-
ťového fotbalového utkání dne 27. června 2014.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

47/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení služeb-
nosti č.  305/2014-SML  k  tíži pozemků ve vlastnictví Povodí Vlta-
vy  parc. č. 252/3, 107/2 a 129/2 v k. ú. Ronov nad Sázavou mezi 
státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150  24  Praha  5, 
IČ  70889953 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

48/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. 
č.  2268 o  výměře 1004 m2 a pozemků parc. č. 2269/3 o výměře 
8  m2 a  2269/2 o  výměře 103 m2, oddělených geometrickým plá-
nem č. 226-1324/2012 z pozemku parc. č. 2269 vše v k. ú. Dolní 
Jablonná od pana Jana Henzla, Jiráskova 120, 582 22 Přibyslav za 
kupní cenu 5.575 Kč. Náklady spojené s koupí, kromě daně z nabytí 
nemovitých věcí, hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Koupě

49/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. 
č. 132/6 o výměře 23 m2 v k. ú. Hřiště panu Petru Dostálovi, Hřiště 
58, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 1.850 Kč. Náklady spojené s pro-
dejem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí, hradí kupující. Pokud 
příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 18. 6. 2014, 
má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 18. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

50/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu 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 podílo-
vém spoluvlastnictví, a to 88/710 celku, města Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097, za podílové spoluvlast-
nictví, 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 ve vlastnictví MUDr. Radka Černého, Uhlířská 2406/5, 
Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou. Směňující strany se 
vůči sobě považují za vyrovnané. Náklady spojené se směnou hradí 
MUDr. Radek Černý.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Směna

51/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemků parc. 
č.  37, 34/1, 466 a pozemků parc. č. 27/8, 27/9, 36/4 a 467/2, 
oddělených geometrickým plánem č. 210-1155/2013 z  pozemků 
parc. č. 27, 36 a 467 v k. ú. Staré Ransko o celkové výměře 3961 
m2 v podílovém spoluvlastnictví, a to 88/710 celku, města Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22  Přibyslav, IČ 00268097, za podílové 
spoluvlastnictví, a to 88/710 celku, pozemku parc. č. 305/3 o výmě-
ře 5615 m2 v k. ú. Staré Ransko ve vlastnictví městyse Krucemburk, 
Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, IČ 00267716. Smě-
ňující strany se vůči sobě považují za vyrovnané. Náklady spojené se 
směnou hradí městys Krucemburk.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

52/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemků o cel-
kové výměře 61 863 m2 v podílovém spoluvlastnictví, a to 88/710 
celku, města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ  00268097, za podílové spoluvlastnictví, a to 88/710 celku, 
pozemků ve vlastnictví Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 
582 22 Přibyslav, IČ 64259773 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou 
o celkové výměře 65 350 m2. Seznam pozemků je uveden v příloze. 
Směňující strany se vůči sobě považují za vyrovnané. Náklady spoje-
né se směnou hradí Lesní družstvo obcí.
Příloha: Seznam pozemků určených ke směně příloha č. 1. a 2.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

53/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc. č. st. 13/2 o výměře 23 m2 v k. ú. Česká Jablonná a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

54/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc. č. 31/8 v k. ú. Dobrá a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

55/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc. č. 1798/2 o výměře 246 m2 v k. ú. Nížkov a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta
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Ing. Hana Orgoníková

est její památce

Ing. Hana Orgoníková
Dne 11. června 2014 se v kostele 

Narození sv. Jana Křtitele konal 

pohřeb naší bývalé vedoucí odbo-

ru výstavby Ing. Hany Orgoníkové. 

Pohřbu se zúčastnili i vysocí 

ústavní činitelé České republiky 

v čele s předsedou Vlády ČR Mgr. 

Bohuslavem Sobotkou a  před-

sedou Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR Janem Hamáčkem. 

Paní Hana Orgoníková, roze-

ná Honzová, se narodila v roce 1946 v Hřištích jako dcera zemědělců 

(kulaků). Vzhledem k tomu, že neměla pro tehdejší dobu správný pů-

vod, musela nejdříve do učení. Po dvou letech učení na zedníka slo-

žila přijímací zkoušky na Stavební průmyslovku v  Havlíčkově Brodě. 

Úspěšně absolvovala střední školu a následně odešla studovat České 

vysoké učení technické do Prahy, obor pozemní stavitelství. Pracovala 

jako samostatný projektant v podniku Konstruktiva Praha. Poté praco-

vala pro město Přibyslav, a to v době od roku 1974 do roku 1992. Od 

roku 1975 ve vedoucí funkci. I po odchodu do vysoké politiky se naše 

kontakty nezpřetrhaly a nadále jsme spolupracovali. Po listopadu roku 

1989 se stala poslankyní Parlamentu ČR a zůstala jí až do roku 2013. V 

roce 2006 byla zvolena do Zastupitelstva města Hradce Králové a roku 

2010 post obhájila. Byla členkou Předsednictva a Ústředního výkonné-

ho výboru České strany sociálně demokratické.

Po dlouhodobé nemoci dne 5. června 2014 zemřela ve věku 67 let. 

Za vše, co paní Hana Orgoníková pro město Přibyslav ve svém životě 

vykonala, jí děkuji a rodině vyjadřuji hlubokou soustrast. 

ČEST JEJÍ  PAMÁTCE

Mgr. Jan Štefáček
 

56/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr darování části po-
zemku parc. č. 1676/9 o výměře 15 m2, označeného jako díl  „g“, 
části pozemku parc. č. 1676/10 o výměře 8 m2, označeného jako 
díl „e“, části pozemku parc. č. 1657/2 o výměře 66 m2, označeného 
jako díly „i+m“, části pozemku parc. č. 1657/3 o výměře 2 m2, ozna-
čeného jako díl „p“, části pozemku parc. č. 295/51 o výměře 1 m2, 
označeného jako díl „g1“ a části pozemku parc. č. 165/3 o výměře 
31 m2, označeného jako díl „j1“ v k. ú. Přibyslav dle geometrického 
plánu č. 1376-165/2010 a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

57/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. 
e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), za použití § 55 odst. 1 stavebního zákona projed-
nalo a schválilo zprávu o uplatňování územního plánu Přibyslav za 
období 05/2010 – 03/2014.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Územní 
plánování

58/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací 
listině Mateřské školy Přibyslav, vydané dne 27. 11. 2002.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Mateřská 
škola

59/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav ukládá Odboru hospodářsko-správ-
nímu, Městského úřadu Přibyslav aktualizovat smlouvu o výpůjčce 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přiby-
slav, IČ  00268097 a  Mateřskou školou Přibyslav, Bezručova 683, 
582 22 Přibyslav, IČ 75011930.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
                            Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

60/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací 
listině Kulturního zařízení města Přibyslav, vydané dne 20. 8. 2003.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Zdeňka Valnerová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Kulturní 
zařízení

61/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav ukládá Odboru hospodářsko-správ-
nímu, Městského úřadu Přibyslav aktualizovat smlouvu o výpůjčce 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, 
IČ  00268097 a  Kulturním zařízením města Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČ 71169113.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
                            Zdeňka Valnerová
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

62/2014 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4/2014 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2014.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 4/2014
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 18. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

      V Z P O M Í N K A
Dne 30. června jsme si připomněli šesté výročí úmrtí Mojmíra Novotného, bývalého starosty, čestného občana města 

Přibyslavi a zakladatele naší organizace ODS, v  jejímž čele dlouho působil. Svým vizionářským přístupem spojeným 
s racionálním ekonomickým uvažováním zajistil pro město dobrý hospodářský základ pro jeho rozvoj. Všechny velké 
akce, aktuálně např. výstavba nové budovy školy, čerpaly značné finanční prostředky z provozu skládky, která vznikla 
právě díky M. Novotnému. S trochou nadsázky by se dalo říci, že na každé naší městské stavbě by měla být cedulka 
„Tato stavba vznikla s podporou peněz, které pro město zajistil M. Novotný“ tak, jako označujeme stavby realizované 

s podporou EU. Osobnost M. Novotného pro nás zůstává vzorem nejen v práci pro obec a práci politické, ale i v oblasti 
morálky a charakteru. 

Vzpomeňte na pana Mojmíra Novotného s námi.
 za místní sdružení ODS

M. Kamarád

Pokračování tabulky Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 18. 6. 2014 ze str. 7

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta
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Konec školního roku 
je tu, prázdniny 
začínají
Tak se rok s rokem sešel. Blíží se konec června a děti 

se už nemůžou dočkat, až se vrhnou za prázdninovým 

dobrodružstvím. Rád bych využil tohoto momentu, 

než se všichni rozletí všemi možnými směry, a chtěl 

bych všem popřát příjemné prožití letních měsíců 

(a mnohdy je to zejména s dětmi o „přežití“), aby vyšlo 

počasí, abyste poznali dosud nepoznané ve veškeré 

své pestrosti, aby se vám vyhnula smůla, úrazy apod. 

Dále bych chtěl poděkovat všem za podporu školy, za 

spolupráci se školou, s našimi dětmi.

Petr ADAM
ředitel školy

Kritéria přijímání do školní družiny 
a do školního klubu
S ohledem na stále se zvyšující zájem o docházení do 

školní družiny a do školního klubu a s  ohledem na 

prostorové omezení jsme nuceni pro zápis žáků do 

družiny i klubu v příštím roce stanovit kritéria přijímá-

ní. Zároveň s kritérii stanovujeme i termín zápisu.

Termín zápisu je stanoven na středu 27. a na 
čtvrtek 28. srpna 2014, vždy v době od 15.00 do 
17.30 hod. v prostoru školní družiny.

Bližší informace včetně kritérií jsou dostupné na 

webu školy v  sekci školní družina (www.zspribyslav.

cz), popř. ve školní družině.

Petr ADAM
ředitel školy

Cesta do velkoměsta
Dobrý den, jmenuji se Adam Pochtiol a chci vám 

vyprávět o vyhraném pobytu v Praze.

Začalo to tím, že do naší školy přišly Testy Kraje 

Vysočina s  názvem Poznej Vysočinu. Testy jsme si 

napsali a já jsem se spolu s  Marií Sobotkovou do-

stal do krajského kola v  Jihlavě. Poctivě jsme se učili 

a doufali, že v  Jihlavě vyhrajeme. Zanedlouho jsme 

odcestovali do Jihlavy na krajský úřad, kde jsme psali 

nové, těžší a delší testy. Měli jsme na to  60 minut a bylo 

tam asi 30 otázek. Po napsání testů kraj uspořádal po-

hoštění. Po obědě byla prezentace na téma 3D tiskárny. 

Byla velice zajímavá, ale my jsme se spíše třásli a báli, jak 

dopadnou výsledky. Soutěžilo kolem 150 žáků, takže 

byla celkem malá pravděpodobnost, že se někdo z nás 

umístí do první čtyřicítky, která vyhrávala zájezd do Pra-

hy. Začala chvíle pravdy. Všichni jsme se roztřásli a bylo 

to tady: „na 23. místě se umístil Adam Pochtiol“. Vůbec 

jsem si nemyslel, že bych se mohl umístit.

Až za dva měsíce se jelo do vysněné Prahy. Odjezd byl 

z Jihlavy od krajského úřadu v neděli 18. května v 10 hod.

Do Prahy jsme přijeli kolem poledne, ubytovali se 

ve čtyřhvězdičkovým hotelu Kampa a šli jsme všich-

ni do italské restaurace na oběd. Restaurace PIZZA 

NUOVA se nacházela nedaleko našeho hotelu v cen-

tru Prahy. V restauraci  jsme se přecpali pizzou a špa-

getami a dalšími italskými specialitami. Po obědě jsme 

navštívili nákupní centrum Palladium. Další program 

nás čekal v hudebním divadle Karlín – opereta MAM´-

ZELLE NITOUCHE. Po divadle nás čekala projížďka 

po Vltavě na malých dřevěných loďkách, kde jsme 

měli průvodce  s výkladem o Karlově mostě a historii. 

Po projížďce na loďkách jsme šli do Muzea Karlova 

mostu. V muzeu jsme, po pravdě, nedávali moc pozor, 

protože český hokejový národní tým hrál moc důležitý 

zápas. Když jsme skončili v muzeu, spěchali jsme do 

hotelu na večeři (ale hlavně na hokej). Večeře byla 

výborná a vydatná. Po večeři jsme se šli dívat na zby-

tek hokeje a lehnout si do postele.

Druhý den ráno na nás čekala opět vydatná sní-

daně formou švédských stolů. Po snídani jsme se 

měli sbalit, protože už jsme se do hotelu nevraceli. 

Věci, které jsme tam měli, jsme si odnesli do auto-

busu, odkud jsme se šli podívat do sídla Parlamentu 

České republiky. V Parlamentu jsme seděli v lavicích, 

ve kterých sedí poslanci. Po prohlídce Parlamentu ČR 

na nás čekala průvodkyně, která s námi šla Nerudo-

vou ulicí až na Petřín. Na Petříně jsme si vyšlápli na 

rozhlednu. Tam jsme měli celou Prahu jako na dlani. 

Z  rozhledny nás autobusem převezli do restaurace 

POTREFENÁ HUSA, kde jsme se zase pořádně na-

jedli. Poslední zastávka byla na Pražském výstavišti 

v Holešovicích v expozici DINOSAURIUM. V Dinosau-

riu to bylo velmi pěkné (doporučuji rodičům s dětmi). 

V  Holešovicích nás pak nabral autobus a jeli jsme 

zpátky do Jihlavy.

Byl to moc pěkný výlet a jsem rád, že jsem tam jel.

Adam Pochtiol
ž ák IX. B

Zprávy ze školy
Školní rok se nezadržitelně chýlí ke svému konci. Zdá-

lo by se, že písemné prověrky a zkoušení před závě-

rečným účtováním spotřebují všechny zbytky sil žáků 

i pedagogů. Tak tomu však v červnu nebylo. Stihli ještě 

spoustu dalších aktivit.

Proběhly poslední školní výlety, na kterých žáci 

poznávali krásy naší země, věnovali se sportovním 

činnostem a upevňovali své vztahy ve třídě při růz-

ných hrách. Čtvrté třídy zakončily v Havlíčkově Brodě 

kurz dopravní výchovy, který absolvovaly v  průběhu 

posledních pěti měsíců. Dne 4. června podnikli žáci 

devátých tříd cestu do Prahy, kde navštívili Parlament 

ČR. Divadelní kroužek školní družiny potěšil svou po-

hádkou Zvířátka a loupežníci žáčky nížkovské školy. 

Okresní kola sportovních soutěží opět přinesla pro 

přibyslavské žáky velkou žeň medailí.

Dne 6. června jsme úspěšně zvládli dlouho pláno-

vanou (trochu i obávanou – zbytečně) operaci – kom-

pletní vystěhování přední části staré školní budovy, 

do které se ihned pustili pracovníci stavební fi rmy, 

aby včas stihli její nákladnou rekonstrukci. Téhož dne 

večer mohl naplněný sál kulturního domu obdivovat 

výborné výkony několika tanečních souborů. Celé vy-

stoupení zorganizovala školní družina.

V pondělí 9. června přispěl pěvecký kroužek školní 

družiny na zámku krátkým programem ke slavnostní-

mu rozloučení malých předškoláků s mateřskou ško-

lou. Deváťáci pak každému z nich předali symbolický 

keramický klíč od školy, kterou začnou po prázdni-

nách navštěvovat.

Třídy 7. A a 9. A prošly v týdnu od 9. do 13. června 

intenzívním kurzem první pomoci a po vypracování 

závěrečných testů žáci získali zdravotnický průkaz. 

Dne 9. 6. se v  rámci sportovního dne utkali žáci 

druhého stupně na hřišti v řadě sportovních disci-

plín.

Dva dny poté celá škola navštívila preventivní 

program „Bezpečné prázdniny“, který se uskutečnil 

na hasičském hřišti. Na několika stanovištích se po-

stupně vystřídaly skupiny žáků u ukázek jednotlivých 

složek integrovaného záchranného systému. Děti se 

vrátily nadšené. Doufejme, že v nich ukázky a získané 

poznatky zanechaly stopu, která zabrání nehodám či 

úrazům nejen v průběhu prázdnin.

V pátek 16. června vyjela třída 8. A do Vídně na pě-

tidenní mezinárodní výukový program s environmen-

tálním obsahem (environmentální výchova – výchova 
k odpovědnému zacházení s životním prostředím – 
pozn. redakce).

Od 9. do 20. června skvěle připravila paní zástup-

kyně Jaroslava Janů pro celý druhý stupeň program 

plný zajímavých exkurzí a vzdělávacích lekcí. Žáci se 

svými učiteli a učitelkami se tak na dobu dvou týdnů 

stali Chestertonovým „člověkem, který objede celý svět 

proto, aby se vloupal do svého vlastního domu zadem, 

aby jej opět uviděl poprvé“. Objevovali ve svém blízkém 

okolí střípky historie, doteky minulosti a odnášeli si další 

nevšední zážitky. Půvabné bylo pobýt v rodném dom-

ku Karla Havlíčka Borovského, poslechnout si poutavý 

výklad paní průvodkyně, v příjemném prostředí vyplnit 

pracovní listy a na závěr se pokochat krásným výhle-

dem od borovského kostelíka.

V  Havlíčkově Brodě měly děti možnost navázat 

na informace o spisovatelově životě, které získaly 

v Havlíčkově Borové. Při návštěvě Havlíčkova domu se 

s ním seznámily blíže jako s novinářem.

Pracovnice havlíčkobrodské Krajské knihovny při-

pravily pro naše žáky knihovnicko – bibliografi cké 

lekce, ve kterých děti poznaly  knihovnický systém, 

dozvěděly se, jak pracovat s  literaturou a posléze si 

mohly ověřit své literární znalosti. Ukázalo se, že ne-

jsou vůbec špatné.

Žďárský klášter ohromil mnohé svou vznešenou vý-

stavností. Po splnění úkolů v Muzeu knihy si žáci mohli 

sami vyzkoušet ruční tisk a odnést si svůj výrobek na 

památku. Nakonec se každý dozvěděl, jakou postavou 

ze Starých pověstí českých by byl a o dané postavě si 

vyhledal informace pod starou lípou.

Říše zvířat v jihlavské ZOO nás okouzlila svou přiro-

zeností, opravdovostí a čistotou. Naši žáci se dozvědě-

li mnoho zajímavých věcí.

Tajemnou atmosférou dýchlo na návštěvníky z při-

byslavské školy město Polná. Muzeum, stará škola, 

židovský hřbitov, kostely, synagoga, hilsneriáda – to 

vše poskytlo pro každého možnost vydat se do říše 

fantazie.

Skanzen na Veselém Kopci znají děti z  řady čes-

kých fi lmových pohádek. Při jeho prohlídce jsme se 

jako ve stroji času přenesli do starých dob našeho 

venkova. Do dob těžké práce, ale také poklidného 

rodinného života v prostředí kouzelných roubených 

chaloupek.

Dokonce i počasí nám celých čtrnáct dní uka-

zovalo jenom svoji vlídnou tvář, jako by vědělo, že 

objevit krásu a poezii v blízkém okolí má obrovskou 

cenu.

Mgr. et Mgr. Monika Linková
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Místní skupina 
Českého červeného kříže v Přibyslavi

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Naši červenokřižáčci byli po celý rok moc šikovní, pro-

to jsme s nimi za odměnu vyrazili v pátek 13. a sobotu 
14. června na víkendovou akci na skautskou základ-

nu. Soutěžili jsme v červenokřižácké miniolympiádě, 

kde všichni splnili disciplíny a dostali diplom. Večer 

jsme opékali buřty a všichni jsme statečně zvládli stez-

ku odvahy. Další den jsme navštívili hasičské muzeum 

a skvěle se najedli u Kytličků v restauraci Veronika. To 

všechno jsme prokládali různými hrami. Prostě pěkný 

víkend! Moc děkujeme přibyslavským skautům za za-

půjčení jejich základny.

Významné dny 
v měsíci červenci

V  sobotu 21. června jsme rozbalili náš stánek na 
rodinném dnu ACO Industries k. s., kde jsme připra-

vili měření BMI a krevního tlaku pro dospělé a pro děti 

záludné kvízy. Každý si pak mohl vyzkoušet kardiopul-

monální resuscitaci.

A jako každý poslední pátek v měsíci, tedy 27. červ-
na, proběhl pravidelný monitoring v Domě pečovatel-

ské služby Přibyslav. Na další pravidelný monitoring se 

budeme těšit zase po prázdninách a to 26. září 2014.

Víkendová akce červenokřižáčků 
– Miniolympiáda – hod do kruhu

Bezpečné prázdniny, stanoviště pro MŠ 
– kardiopulmonální resuscitace

Bezpečné prázdniny, stanoviště pro ZŠ 
– městská policie

Bezpečné prázdniny, stanoviště pro ZŠ 
– městská policie

Víkendová akce – Miniolympiáda – vítězové

Ve středu 11. června 2014 jsme pro děti ze ZŠ 

Přibyslav přichystali na hasičském hřišti preventivní 

akci „Bezpečné prázdniny“. Na osmi stanovištích si 

děti vyzkoušely testy z dopravní výchovy a správné 

vybavení kola, prošly trasu s „opileckými brýlemi“ 

a kurzem sebeobrany. Nahlédly do činnosti městské 

policie, Policie ČR, záchranné služby a hasičů. Všem 

zúčastněným moc děkujeme za čas, který nám vě-

novali, a žákům z 9. tříd za pomoc na stanovištích.

Na dopravním hřišti byla ve stejný čas rozprostře-

na stanoviště pro děti z  MŠ Přibyslav a maminky 

i  dětičky z KVC Harmonie. Zde mají velkou zásluhu 

žáci 8. třídy a několik žáků z  9. třídy ZŠ Přibyslav, 

kteří si nachystali stanoviště s dopravní tématikou, 

obvazovou technikou, kreslením, nalepováním 

a pracovními listy. Navíc si všichni mohli vyzkou-

šet kardiopulmonální resuscitaci kojence a dítěte.

Největší dík patří paní Iloně Loužecké, která si vše 

vzala na starosti a celou akci koordinovala. Díky ní se 

dopoledne vydařilo a děti i učitelé byli spokojení.

Naše plány na červenec:
Do 30. 6. probíhá sbírka „Sbírej víčka pro Kubíč-

ka“. Na začátku července tedy budeme shromažďo-

vat nasbíraná víčka ze sběrných míst mimo Přibyslav 

a chystat odvoz do výkupny. O výsledku sbírky vás bu-

deme informovat v příštím Přibyslavském občasníku. 

Zatím děkujeme těm, kdo se do sbírky zapojili. 

Také červenokřižáčci si budou v  červenci užívat 

prázdniny a chystat se na příměstský tábor, který pro-

běhne v srpnu ve dvou turnusech.

Krásné prázdniny i vám!

Za MS ČČK Přibyslav Anna Doubková
e-mail:  mscckpribyslav@seznam.cz

facebook: facebook.com/mscckpribyslav

5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje

 Mezinárodní den objetí zdarma 
6. 7. Den upálení mistra Jana Husa
 Sv ětový den Tibetu
 Světový den polibku

9. 7. Světový den veterinárních lékařů 
11. 7. Světový den populace
14. 7.  Mezinárodní den alternativ ke spalovnám 

Mezinárodní koupací den
20. 7. Mezinárodní den šachu
28. 7. Světový den boje proti infekčním žloutenkám
30. 7. Mezinárodní den přátelství
31. 7. Den africké ženy

Z Á J E Z D
Svaz zahrádkářů Přibyslav 

pořádá v sobotu 26. červen-
ce 2014 autobusový zájezd 

do Buchlovic na „Slavnosti 
česneku“. Během slavností 

probíhá v obci a v  přilehlém 

zámeckém parku bohatý 

kulturní program s  možností 

nákupu česneku pro sadbu i konzumaci a ochutnáv-

kou výrobků z něj. Lze samostatně navštívit zámecké 

zahradnictví s velikou prodejní výstavou fuchsií a dal-

ších rostlin, popř. zdejší barokní zámek. 

V  programu bude dále návštěva a prohlíd-

ka Okrasného zahradnictví Tonja v  nedalekém 

Uherském Hradišti se zaměřením na bonsaje 

a okrasné rostliny. Program zájezdu bude ještě dopl-

něn o návštěvu další zajímavosti, cestou domů bude 

zastávka na večeři.

Odjezd autobusu bude v 5.30 hodin z náměstí od 

radnice, cena zájezdu je 320 Kč.

Pokračování příspěvku ZÁJEZD  na vedlejší straně 
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Zájezd na Slavnosti česneku do Buchlovic

Dne 17. 5. 2014 proběhl 

2.  ROČNÍK JARNÍHO 

FOTBALU pořádaný 2.  od-

dílem vodních skautů 

a  skautek Ledňáčci, skautské 

středisko Goliath Přibyslav. 

Turnaj v minikopané se uskutečnil, tak jako 

minulý rok, na hřišti u skautské základny 

DEAR. Počasí nám opět moc nepřálo, přesto 

nadšenci kopané dorazili ve větším počtu 

a turnaj si užili. Sešlo se 6 týmů, které bojovaly 

o umístění. První místo obsadil, tak jako 

vloni, tým REBEL PŘIBYSLAV, 2.  místo FC 

AJAX ARGOS HAVLÍČKŮV BROD a  3.  místo 

TRAGÉDI PŘIBYSLAV. Dále proběhla soutěž 

v  rychlosti pití piva. S přehledem obhájil 

titul Martin Strašil, který si tentokrát odnesl 

hodinky. Nově byla vyhlášena cena za 

nejlepšího hráče turnaje. Tím se stal Vilém 

Paušíma z Havlíčkovy Borové, který si doslova 

„vykopal“ 14-ti denní pobyt v  apartmánu 

v Bulharsku pro celou rodinu.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 

sponzorům: pan Jiří Kubát, Vlastimil Šmíd 

SKAUTI - 2. ROČNÍK JARNÍHO FOTBALU
mladší – Kámen, Zdeněk Krčál, fotbalisté SK 

Přibyslav, Cukrárna Fontána – Váš sladký svět 

s.r.o., TPK Pribina, FRITAGRO Nížkov s.r.o., 

AQUAprogress s.r.o., SINKAreklama, Jan 

Pešek – Apartmány Bulharsko. 

Dále bychom chtěli poděkovat za celoroční 

podporu a sponzorské dary městu Přibyslav, 

obci Olešenka, firmě ACO Industries k.s., 

Amylon, panu Vladimíru Holcmanovi 

z Olešenky, Vladimíru a Jaroslavu Kalinovým, 

firmě SKLAD SLÁMA Oudoleň a všem 

příznivcům skautingu.

Naše děvčata se intenzivně připravují 

na  mezinárodní skautské setkání, které se 

v  létě 2015 uskuteční v Japonsku. Děkujeme 

všem za podporu tohoto projektu. Bližší 

informace naleznete na www.jamboree.cz.

Těšíme se na další připravované akce, na 

kterých vás rádi uvítáme. Všechny budou 

včas inzerovány v  Přibyslavském občasníku 

a na plakátech. 

Za 2. oddíl vodních skautů a skautek – 
Ledňáčci  

Šmídová Stanislava 

Přihlášky včetně peněz se přijímají v prodej-

ně Drogerie RUPO u p. Černé (vedle Jednoty) 

do soboty 12. 7. 2014, po tomto datu pak 

u p. Šrámkové, Bechyňovo náměstí 11 (vchod 

vpravo od restaurace U Huberta), mob. 

737 526 590. 

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 

45 osob, uzávěrka přihlášek je v sobotu 19.7. 

2014, po tomto datu si musí každý za sebe 

hledat náhradníka sám. Ve vlastním zájmu se 

informujte dva dny před odjezdem o konání 

zájezdu.

Výbor ZO ČZS Přibyslav

Výsledky soutěže 
SKUTEK  ROKU 2013
Počátkem června roku 2014 již popáté v historii Kraje Vysočina došlo 
na ocenění aktivit těch, kteří pro region a jeho občany udělali něco 
mimořádného nad rámec svých povinností. Nominace na ocenění pro-
běhly ve dvou kategoriích. První kategorie – skutky fyzických osob, 
v oblastech: sociálně-zdravotní, kultura a umění, životní prostředí, volný 
čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Druhá kategorie 
– projekty právnických osob, v oblasti: sociální, ekonomické, životního 
prostředí, vzdělávání a v oblasti sídel, staveb a bydlení. Soutěž pořádaná 
Krajem Vysočina Skutek roku se koná v  rámci projektu Angažovanci - 
Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních 
občanů do rozvoje regionu.

Slavnostní předání cen se odehrálo v reprezentačních prostorách Zámku
Telč za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a dalších 
hostů. KATEGORIE FYZICKÉ OSOBY má pro rok 2013 tyto oceněné:

Sociálně zdravotní oblast - 1. Alena Hutařová, Jihlava; 2. Jiří Charvát, 
Velké Meziříčí; 3. Martin Kubát, Havlíčkův Brod

Oblast kultura a umění - 1. Martina Olivová, Bystřice nad Pernštejnem; 
2. Ivana Řídká a Hana Štěpničková, Třebíč; 3. Jana Návratová, Telč 
Oblast životního prostředí - 1. Václav Hlaváč, Havlíčkův Brod; 2. Daniel 
Stejskal, Jihlava; 3. Ocenění nebylo uděleno 
Oblast volný čas dětí a mládeže - 1. Tomáš Marek, Jihlava; 2. Michal 
Nejedlý, Okříšky; 3. Karel Paštyka, Jihlava
 

Oblast poradenství, osvěta, vzdělávání 
– 1. Jitka Němcová, Přibyslav
Oceněna za celoživotní činnost v hudební výuce. Od dětství se 
věnuje hře na housle. Během své pedagogické kariéry vychovala 
kolem 150 houslistů, z nichž někteří pokračují ve studiu hry na 
housle na konzervatořích a dalších školách se zaměřením na hu-
dební výchovu. Je držitelkou českého rekordu z roku 2008 „Nej-
víc společně hrajících houslistů“ – na koncertě zahrál 57členný 
houslový sbor.

2. Zdeněk Mikoláš, Třebíč; 3. Rudolf Neubauer, Jihlava
 
KATEGORIE PROJEKTY PRÁVNICKÝCH OSOB:  
Oblast sociálně zdravotní obce nad 1000 obyvatel – Občanské sdružení 
Úsměváčci - PDRP (Postižené Děti, Rodiče a Přátelé) 

Ekonomická oblast obce do 1000 obyvatel – Nadace ČEZ (pobočka 
Dukovany) 

Ekonomická oblast obce nad 1000 obyvatel – Město Třebíč 

Oblast sídel, staveb a bydlení obce do 1000 obyvatel – Obec Dolní 
Vilémovice  
Oblast sídel, staveb a bydlení obce nad 1000 obyvatel – Statutární 
město Jihlava 

Oblast životního prostředí obce do 1000 obyvatel – Spolek TILIA 

Oblast životního prostředí obce nad 1000 obyvatel – ZERA  Zeměděl-
ská a ekologická regionální agentura, o. s. 

Oblast vzdělávání obce do 1000 obyvatel – Montessori Pelhřimov, o. s. 

Oblast vzdělávání obce nad 1000 obyvatel – Vysočina Education, škol-
ské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko 
služeb školám, příspěvková organizace.

 (z článku P. Holého, odbor reg. rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina)
redakční rada PO



ČERVENEC 2014SpolkyStr. 12

Pasování prvňáčků v prostorách knihovny

Strážnice pro průvodce a fotografické výstavky
 na přibyslavské věži

F O T O G A L E R I E
nejen z kultury v červnu
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Tentokrát nepatřila první středa v měsíci maminkám 

z KVC Harmonie, ale dětem a jejich paním učitelkám 

z MŠ Bezručova. S dětmi jsme si zopakovali, jak to u nás 

v knihovně chodí a poté jsem jim přečetla zábavnou 

básničku od Jiřího Bartoše s  názvem „Mrkvičková 

zmrzlina“. O básničce jsme si pak popovídali – děti 

odpovídaly na různé otázky, prověřovala jsem, 

co si z  říkanky zapamatovaly a nakonec dostaly 

na papíře okopírované zmrzlinové kornouty, do 

kterých domalovaly mrkvičkovou zmrzlinu. Vybarvily 

i samotné kornouty. V závěru si děti prohlížely knížky 

podle svého vkusu a pohrály si s našimi tematickými 

kufříky. Děkujeme jim za návštěvu a od nového 

školního roku se těšíme na další setkávání.

Maminky z KVC Harmonie nás navštívily tentokrát 

druhou středu – 11. června. Setkání bylo trochu 

hektické, z důvodu dalších akcí, které měly maminky 

s dětmi naplánované. Jsou velmi vytížené a nejen pro 

školku a školu, ale i pro celé město pořádají výborné 

akce. Setkávání „V knihovně si můžeme i hrát“ budou 

v  nezměněném termínu (první středa v  měsíci) 

pokračovat zase po prázdninách – sejdeme se opět ve 

středu 3. září.
Ve čtvrtek 12. června se naše knihovna změnila 

na království, ve kterém jeho královna i s  pážetem 

pasovali statečné prvňáky ne na rytíře, nýbrž na 

čtenáře. Pasování prvňáků na čtenáře je skoro už 

takovou milou tradicí, jsme za ni rádi a těšíme se zase 

na příští rok. Tentokrát za námi dorazily dokonce 

tři třídy prvňáčků. Každý malý adept pasování nám 

přečetl jedno říkadlo od Josefa Lady a následně byly 

děti (po vyslechnutí slavnostního slibu a po vyřknutí 

slova „Slibuji“) pasovány královnou knihovny. 

Získaly pasovací listinu a malý dárek. Ti nejlepší si 

odnášeli ještě čtenářské deníčky, do kterých si mohou 

zaznamenávat přečtené knihy. Děti četly velmi pěkně, 

udělaly nám radost. Někteří na čtení musí ještě trochu 

zapracovat, ale věříme, že je začne bavit. Na naše 

„nové“ čtenáře se už těšíme.

Další čtvrtek, 19. 6., proběhla v  Kurfürstově 

domě vernisáž výstavy z ilustrační tvorby Jana 

Zrzavého „Poselství slova vtělené do obrazu“. 

Výstavu pořádá KZM Přibyslav a Společnost Jana 

Zrzavého Krucemburk. Nyní máte tedy možnost 

výstavu zhlédnout ve výstavní síni Kurfürstova domu. 

Společně s  touto zajímavou výstavou se otevřela 

i malá expozice k stému výročí zahájení první světové 

války. Těm, kteří nám pomohli při její tvorbě, srdečně 

děkujeme.

Protože je letos opět pravidelně otevřená 

přibyslavská věž, máte možnost si prohlédnout nejen 

náměstí z ptačí perspektivy, ale můžete zde zhlédnout 

i výstavky, které jsou malým zpestřením výstupu. Je to 

výstavka věnovaná R. Ludmilovi, dále pak ukázka jak 

věž vypadala před rekonstrukcí, oprášili jsme a doplnili 

fotografie křížů a křížků pana L. Hladíka o snímky 

zajímavých soch, památníků, kapliček a náhrobků. Vše 

doplňují letecké snímky našeho města. Jako novinku 

jsme pro návštěvníky ve spolupráci s římskoka to li ckou 

PR ÁZDNINOV Ý POZDR AV Z KZMP
Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, s  dalším novým měsícem a číslem 
občasníku vás opět srdečně zdravím a ráda bych vás nalákala nejen do knihovny. Tradičně 
si zopakujeme, co jste měli možnost zažít u nás v červnu.

farností připravili 

k o m e  n t o v a n é 

prohlídky farního 

kostela v  určené 

dny a hodiny. Srdečně 

vás zve me 

k návštěvě. 

Poslední červnový víkend se konala tradiční 

přibyslavská pouť. Věříme, že jste si ji pěkně užili 

a navštívili například výstavu místních chovatelů.

Během prázdninových měsíců bude sice v  knihovně 

o sobotách zavřeno, přesto se však těšíme, že za 

námi přijdete během pracovního týdne nejen pro 

dovolenkové čtivo, ale třeba si jen tak posedět, 

přečíst noviny, odpočinout si. K  tomuto účelu jsou 

u nás k  dispozici pohodlná křesílka a není problém 

požádat nás o šálek kávy či čaje. Budeme rádi, když 

u nás pobudete déle. V  letních měsících je příjemné 

posedět i u zahradního stolku venku před knihovnou 

ve stínu lípy. 

Zvány jsou samozřejmě i děti, mladší i starší. 

V  našem dětském oddělení mohou strávit čas 

nejen čtením knížek a časopisů, ale také hraním 

nejrůznějších společenských her. Nyní máme 

k  dispozici mnoho nových a je potřeba je pořádně 

„zajet“. Pro menší jsou tu i kufříky s  autíčky nebo 

vláčky, pro starší hry Česko, Zlaté Česko, Svět a další. 

Hry si můžete přijít zahrát samozřejmě kdykoli, 

ale oficiálně k  hraní her budeme využívat každé 
středeční prázdninové odpoledne. Buď vás přijde 

více hráčů, nebo si můžeme zahrát jenom spolu 

(s knihovnicí). Pokud nebudete mít přímo „herní“ 

náladu, můžeme si jenom něco přečíst. Budu se na 

vás moc těšit. 

I tentokrát pro vás máme spoustu nových knih – 

stavte se pro ně.

Od švédské autorky s  českými kořeny Kateřiny 

Janouchové pro vás máme připraveny tři nové 

romány – „Nejbližší“, „Ukradené dětství“ 

a  „Sesterstvo“. Někteří z vás se také ptali po románech 

mladé slovenské autorky Hany Lasicové, nyní si od 

ní u nás můžete vypůjčit knihy „Pravdivý příběh lži“, 

„O dcerách a milenkách“ a „Služka“. Radost vám jistě 

udělá i další román Vlastimila Vondrušky „Letopisy 

královské komory V“. Letošními novinkami jsou 

také román „Smolný rok“ od Joshilyn Jacksonové 

a „Hologram pro krále“ od Davea Eggerse. Nechybí 

ani „Analfabetka, která uměla počítat“ od Jonase 

Jonassona. 

Dětem udělá určitě radost několik nových 

deskových her, jak jsem již zmiňovala, a mimo to 

i nové knihy. Např. „Krysáci“ a „Krysáci jsou zase 

spolu“ od Jiřího Žáčka. Dobrodružství Krysáků znáte 

jistě z  Večerníčku. Další večerníčkovou pohádkou je 

„Človíček a človíčka“ od Zdenky Teisingerové. 

Z životopisných knih se můžete těšit na díla o Almě 

Mahlerové, Ivě Janžurové, Michailu Gorbačovovi 

či Jindřichu VIII. Zajímavou novinkou je i kuchařka 

„Dieta 5:2. Kuchařka pro 2 dny půstu“. 

Novinek máme ještě mnohem více, přijďte se 

přesvědčit. Informovat se můžete i z pohodlí vašeho 

domova – na internetu si na stránkách www.

kzmpribyslav.cz můžete pod záložkou Městská 

knihovna rozkliknout On-line katalog a v něm si najít 

knihu, kterou hledáte. Nebo se podívat, jaké máme 

novinky – na hlavní stránce on-line katalogu, ve 

spodní části, jsou odkazy Další možnosti a zde můžete 

kliknout na Seznamy a novinky. Poté se vám zobrazí, 

jaké nejnovější knihy máme k dispozici.

Příjemné léto a krásně prožité dovolené vám přejí 

všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Vernisáž výstavy z ilustrační tvorby Jana Zrzavého
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Dobrovolnické centrum v regionu 
Havlíčkův Brod a Chotěboř, FOKUS 
Vysočina

V Havlíčkově Brodě předali cenu Křesadlo
Pondělí 9. června se v Havlíčkově Brodě neslo v duchu 
oslav dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum FOKU-
Su Vysočina ve spolupráci s  Národním dobrovolnic-
kým centrem HESTIA předalo v  sálu Staré radnice 
cenu Křesadlo 2013 – „CENU PRO OBYČEJNÉ LIDI, 
KTEŘÍ DĚLAJÍ NEOBYČEJNÉ VĚCI“.

Slavnostním odpolednem hosty provedl moderátor 
Ondřej Rázl. Hudební vystoupení zajistili žáci Základ-
ní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Pozvá-
ní přijal starosta města Havlíčkův Brod pan Jan Tecl, 
místostarosta města Chotěboř pan Zdeněk Janovský 
a ředitelka FOKUSu Vysočina paní Anna Šimonová. 
Pro hosty byla mimo jiné připravena výstava foto-
grafi í z  přírody, kterou vytvořil jeden z  dlouholetých 
dobrovolníků. O překvapení pro hosty se postaraly 
děti z Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, které 
program obohatily o pěvecké vystoupení.

Na cenu Křesadlo 2013 bylo nominováno 6 dobro-
volníků z různých organizací našeho regionu. Oceně-
nou se stala dobrovolnice Lenka Venzhöferová. Lenka 
pomáhá v organizaci FOKUS Vysočina, kde se věnuje 
klientům s  duševním onemocněním. Pro uživatele 
sociálně terapeutické dílny vymyslela program „Kre-
ativní odpoledne“, který v současné době navštěvuje 
6 klientů. Lenku na ocenění navrhla sociální pracov-
nice z organizace, která jí chtěla touto cestou za dob-
rovolnickou činnost poděkovat. Lence blahopřejeme!

Mezi dalšími nominovanými byli Naďa Mištová, 
FOKUS Vysočina Chotěboř; Jitka Tlustáková, FOKUS 
Vysočina Havlíčkův Brod; Eva Novotná, Sociální služ-
by města Havlíčkova Brodu; Martin Kubát, Krajská 
knihovna Vysočiny a Pavla Teznerová, Dětský domov 
Nová Ves u Chotěboře.

Ocenění by si samozřejmě zasloužil každý z  dob-
rovolníků, proto bychom rádi všem touto cestou za 
jejich činnost poděkovali. Dobrovolníkům přejeme, 
aby jejich zájem na pomoci druhým stále trval, a aby 
byli inspirací i pro své okolí.

V  neposlední řadě děkujeme sponzorům, kteří le-
tošní Křesadlo podpořili různou formou. Patří mezi 
ně především město Havlíčkův Brod, město Chotěboř, 
Restaurace Svačinka, Cukrárna Fontána, Restaurace 
Kozlovna, Foto Loskot, ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův 
Brod, Čerpací stanice Mark Oil, a další. Přímý přenos 
z  akce byl zprostředkován společností Metropolitní, 
s.r.o. a Ondřejem Rázlem. Všem sponzorům a partne-
rům děkujeme!

Fotografi e najdete na stránkách FOKUSu Vysočina: 
www.fokusvysocina.cz.

Za dobrovolnické centrum
Iveta Krčálová, DiS.

koordinátorka dobrovolníků

Již nějakou dobu panuje kolem „éček“ docela slušná 

hysterie, kterou v různých, nepravidelných periodách 

přiživují v neznámém „žoldu“ média – nejen v Česku, 

ale v celé Evropě.

I za mnou chodí lidé s  různými dotazy a názory, 

často zcela iracionálními, ve kterých si pletou látky 

zcela nepříbuzné a neškodné s těmi vysoce škodlivými 

a jsou ochotní je v nevědomosti libovolně zaměňovat. 

Třeba kyselina citronová, sorbová, askorbová nebo 

sorbitol jsou pro někoho hotový rébus.

Nevím, jestli zrovna Přibyslavský občasníkj je nej-

vhodnější pro moji snahu vysvětlit aspoň základy této 

potravinářské problematiky, ale myslím si, že aspoň 

Přibyslaváci budou mít v „éčkách“ jasněji.

Co jsou přídatné látky (aditiva), neboli tzv. „éčka“, 
označená na obalech kódem „E“?

Do potravin se běžně přidávají látky, které prodlu-

žují trvanlivost potravin, zvýrazňují nebo obnovují 

barvu potravin, zvyšují nebo regulují kyselost, zahuš-

ťovací vlastnosti nebo dodávají potravinám sladkou 

chuť bez použití řepného cukru. Všechny tyto látky se 

souhrnně nazývají přídatné látky (aditiva). Přídatné 

látky, které byly v potravině použity, musí být na obale 

uvedeny a  označují se tak, že se uvede jejich název, 

nebo číselný kód E, který se skládá z písmene E a troj-

místného čísla.

Identifi kace číslem E znamená kód, pod kterým je 

přídatná látka vedena v mezinárodním číselném sys-

tému. Kód E zavedla EU pro přídatné látky na základě 

toxikologických studií a jsou v  povolených dávkách 

bezpečné pro zdraví konzumentů. Pokud by mohla 

mít látka nepříznivý vliv na zdraví člověka, musí být 

tato skutečnost uvedena na obale (např. nevhodná 

pro děti, nemocné fenylketonurií, alergiky atp.). Dů-

vodem k zavedení jednotného číselného systému byla 

také skutečnost, že v každém jazyce se název přídatné 

látky mohl lišit nebo zaměnit s jinou látkou.

 

Jak vznikla „Éčka“
Nedá se říci, že vznikla, ale vznikla a to v průběhu celé 

lidské historie v  souvislosti s  poznáním a požadavky 

na lepší potravu. Člověk v průběhu vývoje postupně 

docházel k poznání, že potraviny se dají různými způ-

soby uchovávat. Jak některé potraviny uchovat, takří-

kajíc na „horší časy“, a to za použití různých konzer-

vačních látek. Solení, proslazování (nejprve v medu), 

sušení na slunci, uzení kouřem (nejméně zdravý 

způsob, proto také nejsou složky kouře označeny „E“) 

a posléze i kvašením tj. konzervace kyselinou mléčnou 

(E 270) – kysané zelí, houby, okurky, ale i např. jablka.

Ve druhé polovině minulého století byla zahájena 

globalizace světové ekonomiky, která se nevyhnula 

pochopitelně ani potravinářskému průmyslu. Dnes 

již bereme za zcela samozřejmé, že na pultech su-

permarketů vidíme stejnou nabídku zboží, zejména 

LIDI – nebojte se 
„Éček“!

ovoce a  zeleniny, nezávisle na ročním období. To 

vyžaduje, aby výrobci, těmto potravinám zajistili dlou-

hou trvanlivost.

Jiným požadavkem je vizuální přitažlivost. Ne na-

darmo slyšíte a vidíte v  TV, že člověk vnímá až 80% 

podnětů zrakem.  

Na ovoci či zelenině v supermarketech se prakticky 

nesetkáte s „kosmetickými“ vadami. Plody jsou nejen 

stejně velké, barevné, ale i bez jiných závad a navíc 

naleštěné – takové na zahrádce nevypěstujete ani 

při sebelepší snaze. Jen málo zákazníků si uvědomí, 

že ovoce a zelenina, byť horšího vzhledu, ale „naše“ 

je nutričně lepší než ty naleštěné produkty supermar-

ketů. Naprosto zásadním požadavkem je konečná 

cena pro zákazníka. Té se dociluje tak, že mnoho vý-

robků nese název z pouhé tradice, jelikož ze surovin, 

které by měly být základní a podle nichž je výrobek 

často pojmenován, obsahuje pouze stopové množ-

ství. Supermarkety nabízejí množství tzv. uzenin, které 

maso nikdy neviděly, přičemž je nutné, aby výrobce 

zajistil zadání, že tomu tak je – jak chuť, tak barvu 

i  vůni. Celá řada mlékárenských výrobků je na tom 

podobně – např. sýry, které se s mlékem ani nesezná-

mily. V  regálech najdete také bohatou nabídku dže-

mů, marmelád, sirupů „ jako“ z nejrůznějšího ovoce, 

avšak zejména u těch levnějších byste dané ovoce 

marně hledali. Je to pouze upravená jablečná želatina. 

Dalších příkladů je celá řada.

Čím tedy výrobci výše jmenované požadavky napl-

ňují? Těch technologií je řada, avšak všechny více či 

méně stojí na přídatných látkách či tzv. „éčkách“. Pojď-

me se blíže podívat na ona, mýty opředená „éčka“ 

a odpovědět si na otázku, zda je důvod se jich bát.

O zmíněných látkách totiž koluje mezi lidmi množ-

ství mýtů, které jsou dokonce v rámci konkurenčního 

boje záměrně masově rozšiřovány a mnohé tyto pří-

datné látky jsou označovány div ne za „metlu lidstva“. 

Jako jeden z  konkrétních příkladů se dá uvést látka 

s  označením E330, která je někdy pod vlivem scest-

ných informací šířených po internetu vydávána za 

rakovinotvornou. Pod tímto kódem E330 se přitom 

skrývá známá a standardní kyselina citrónová, která 

se po generace používá jako regulátor kyselosti, an-

tioxidant a usnadňuje konzervaci málo kyselých po-

travin (nakládané zeleniny, některého ovoce). Jejím 

největším zdrojem jsou citróny, které obsahují až 9 % 

kyseliny citrónové. Jinak se vyrábí z mycelia nízké hou-

by Aspergilus niger.
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Dalším nepravdivým mýtem je názor, že všechny 

přídatné látky potraviny konzervují, obarvují, zakrývají 

vady v chuti a vzezření potravin. Není tomu tak. Pří-

datné látky nejen prodlužují trvanlivost potravin, ale 

i zvýrazňují nebo obnovují barvu, zvyšují nebo snižují 

kyselost potravin, zahušťují je, vytváří rosol, zvýrazňují 

chuť a dodávají potravinám sladkou chuť bez použití 

řepného cukru.

Do našeho stravování čím dál více pronikají jídla 

asijské kuchyně (Thajsko, Čína Indie…). Neodmysli-

telnou složkou těchto kuchyní jsou látky zvýrazňující 

chuť a aroma. A jsme u dalšího strašáku: glutamáty! 

Zatímco asijská kuchyně se bez nich neobejde, u nás 

jsou bezmála proklety. Výrobci na obalech hrdě upo-

zorňují, že výrobek neobsahuje přidaný glutamát 

(E620), ale málokdo ví, že „éček“ zvýrazňujících chuť 

a vůni je víc než 14; E620 – kyselina glutamátová až 

E626 – kyselina guanylová, E630 – kyselina inosino-

vá až po E636 disodné ribonukleotidy. Všechny tyto 

látky, použité v  přiměřené míře, nejen neškodí, ale 

zvýrazněním chuti a vůně přispívají k tomu, že takové 

potraviny náš organismus lépe přijímá a tráví.

A tak je nutné přídavné látky rozdělit do katego-

rií podle účinku jejich působení a dále podle toho, 

v jakém účelu se používají. V současnosti jsou uzáko-

něny tyto kategorie:

ANTIOXIDANTY: k zamezení žluknutí a tvorbě to-

xických produktů např.: E220 – oxid siřičitý a jeho soli 

působí také jako konzervant, nejčastěji vín. (Mimo-
chodem bolesti hlavy z mírného pití vína nezpůsobuje 
alkohol, jak se obecně myslí, ale právě E220, zejmé-
na u vín horší kvality). E300 – kyselina L- askorbová 

(vitamín C!) nejčastější antioxidant a také nejúčinněj-

ší. Kromě toho je to nepostradatelný vitamín, obsaže-

ný v  různé koncentraci u každého ovoce a zeleniny. 

Je zajímavé, že zvířata si dovedou tento vitamín sama 

vyrobit, ale člověk bez vitamínu C těžce churaví, až 

umírá. Nedostatek vitamínu C způsobuje kurděje – 

známá nemoc námořníků, ale např. do 17.–18. století 

se na ně umíralo masově v celé Evropě. Teprve rozší-

řením pěstování a konzumace brambor (!) byl defi ni-

tivně tento problém v Evropě odstraněn.

Tak bychom mohli hovořit o dalších antioxidantech: 

E300 – kyselina citronová, E334 – kyselina vinná, E338 

– kyselina fosforečná a celá řada solí uvedených jako 

„éčka“.

BARVIVA: preferují se barviva získaná z ovoce (antho-

kyany) a zeleniny (karoteny) E160 a další žlutá a oranžo-

vá barviva, E162 červený betanin z červené řepy, E163 

– antokyany získané fyzikálními postupy z ovoce.

KONZERVANTY: E200 – kyselina sorbová - neza-

měňovat s  kyselinou askorbovou – vitamín C. E200 

a  její soli jsou dnes právem rozšířeny.  V  přírodě je 

zdrojem kyseliny sorbové obecně známý plod jeřábu 

ptačího (mimo jiné je ve znaku Kraje Vysočina).  Má 

však jednu nevýhodu: je málo účinný proti plísním. 

Musí se proto kombinovat, nejčastěji s E210 – kyseli-

nou benzoovou a jejími solemi.

Konzervování potravin je staré bezmála od doby, 

kdy člověk poznal oheň. Bylo to uzení masa – zde není 

povoleno žádné „éčko“, protože v kouři je řada látek 

prokazatelně zdraví škodlivých. Ale sušení, jak masa, 

tak ovoce a zeleniny, je opravdu jedna z  nejstarších 

metod. Světové druhy ovoce a zeleniny si při tom 

udržují barvu pomocí E220 – oxidu siřičitého, tedy 

zapálené síry. Vinaři se rovněž bez E220 a dalších 

sirnatých „éček“ neobejdou ani dnes. Později nastou-

pil další způsob konzervace: kvašení. V podstatě jde 

o přírodní proces, při kterém se cukr, obsažený v ovo-

ci a zelenině, mění na kyselinu mléčnou E270, příp. 

kyselinu jablečnou E 296 a v  případě počátečního 

alkoholového kvašení také redukcí na kyselinu octo-

vou E260 – jde o  známé kysané zelí, okurky, houby, 

zeleninu atd. A jsme tedy u octa, dnes obecně použí-

vaného k nejrůznějším úpravám. Ten může mít různý 

původ ( jablečný, vinný, lihový…) a tím i různou chuť 

a koncentraci.

Úprava masa před uzením, ale někdy i před prode-

jem, také spočívá v pěstování a použití konzervovadel.

Používají se dusitanové a dusičité soli jako E 249, 

E250 a další. Stejně je to i u sýrů, jenom konzervační 

přípravky jsou jiné. Např. NISIN E234, E280 – kyselina 

propionová a její soli, E1105 lysozym, a celá škála fos-

forečnanů až po E452 polyfosforečnany, používané 

zejména pro výrobu tavených sýrů.

Kyseliny:    viz v textu

Regulátory kyselosti:  viz v textu

Tavící soli:   viz v textu

Kypřící látky:
Náhradní sladidla: narůstající počet diabetiků a nové 

stravovací trendy si vynutily celou řadu „umělých“ 

sladidel. Počínaje prapůvodním sacharidem (E954) 

přes Acesulfam, cyklamáty, Aspartam,  Isomalt, 

Thaumatin, Neohesperidin, Xylitol a další. Každé 

má své „E“ a poslání při výrobě potravin.

Látky zvýrazňující chuť a aroma: viz v textu

Zahušťovadla: např.E1404 Oxidovaný škrob – a celá 

řada modifi kovaných škrobů a jiných látek

Želírující látky: jako pektiny E440, Agar-Agar E406, 

Karagenan E407, a další.

Stabilizátory, emulgátory, protispékavé látky, odpě-

ňovače, leštící látky a látky zlepšující mouku.

Mnohá „éčka“ plní několik funkcí, proto je ani ve 

všech neuvádím, jiná jsou nám, spotřebitelům,  příliš 

cizí a vzdálená. Ani zdaleka neuvádím všechny kódy 

„E“, je jich kolem tisíce. Kdo by měl hlubší zájem o tuto 

problematiku, může se napojit na web www.ceff . Info. 

Na závěr je potřeba si říci jednu zcela zásadní in-

formaci, a to, že bezpečnost všech „éček“ je průběžně 

prozkoumávána Evropským úřadem pro bezpečnost 

potravin (EFSA). Pokud se ukáže, že některá látka 

nevyhoví toxikologickým testům, dojde k  jejímu vy-

řazení. Hysterie kolem „éček“ není jen v  Česku, ale 

panuje v  celé Evropě. Proto je jí věnována opravdu 

velká pozornost. No a my, spotřebitelé a konzu-

menti? Nebojme se! Jak jste si přečetli, spousta těch 

„děsování“ jsou vlastně naši staří známí a jenom nás 

straší.

Ing. Jaroslav Kolek
potravinářský technolog

VYSOČINA FEST 
už klepe na dveře
Ambiciózní multižánrový festival Vysočina fest má za se-
bou teprve první ročník, ale hned se dokázal zařadit mezi 
velké letní festivaly České republiky. Ukázalo se, že po-
dobná akce přímo v centru Vysočiny fanouškům skvělé 
muziky dlouho chyběla. Druhý ročník už klepe na dveře. 
Koná se v  jihlavském amfi teátru, a to ve dnech 10.–12. 
července 2014. 

V  červenci loňského roku přilákal Vysočina fest do 
krajského města více než dvacet tisíc návštěvníků, kteří 
neměli čas se ani vteřinu nudit. Kvalitní program hned na 
dvou pódiích, kvalitní zvuk, bohatý doprovodný program 
a spousta benefi tů spojených se vstupenkou, to byl Vysoči-
na fest 2013. A jaký bude druhý ročník?

Co se programu týká, má ambice zvednout laťku zase 
o něco výš. Pohled do programu napovídá, že je na co se 
těšit. Jihlavu už mají na červenec ve svém diáři zatrhnutou 
takové hvězdy jako Tomáš Klus (byl už hvězdou Vysočina 
festu 2013 a do Jihlavy už se těší), věrozvěsti lidové písně 
Čechomor, legenda z Kovárny Tři sestry, nejvyšší a nejcha-
rismatičtější slovenský zpěvák Richard Müller, Chinaski 
– kapela, které dal jméno Charles Bukowski, funkově-roc-
ková jednotka akademického rapu J. A. R., mystičtější polo-
vina Lucie Wanastowi Vjecy či další člen legendární Lucie 
David Koller. Dalšími lákadly jsou jistě kapely jako Tatabojs, 
MIG 21 a Petr Bende a Band, který přijede i s cimbálovou 
muzikou Grajcar. Ze Slovenska dorazí skvělá kapela Iné 
Kafe a rocková legenda nad legendy Tublatanka.

I letos budou připraveny dvě stage. První bude patřit již 
zmiňovaným hvězdám první velikosti, ale nudit nebude ani 
ta druhá. Při druhém ročníku bude větší a nabídne mno-
hem bohatší program.  Druhou stage, zvanou Soul stage, 
nelze chápat jako něco béčkového, vždyť se na ní představí 
například kapely Vypsaná fi xa, Skyline, Yo Yo Band nebo 
dnes velmi populární Majk Spirit.

S úspěchem se při prvním ročníku setkal i doprovodný 
program, který tvořily tzv. dílny, které se konaly na mnoha 
místech krajského města a byly určeny těm, kteří už byly 
záplavou hudby tak trochu unaveni. Při prvním ročníku to 
byla například fi lmová dílna s režisérem Vítem Klusákem či 
jazzová dílna s patronem festivalu a legendárním jazzma-
nem Peterem Lipou. Dílny nebudou chybět ani při druhém 
ročníku. Vyhrazen je pro ně pátek 11. července v Divadle 
DIOD Jihlava. Od 10.00 do 12.00 hodin bude probíhat 
dílna na téma Pozemní a závěsné akrobacie, akrobatický 
rokenrol. Ukázky akrobacie na šálách a hrazdách, ukázky 
akrobatického rokenrolu, technika, možnost vyzkoušení pro 
děti, výklad, workshop – to vše v režii akrobatů z DIOD a ně-
kolikanásobných rokenrolových mistrů světa Romana a Ka-
teřiny Kolbových z Kolb Dance Praha. Od 18 do 20 hodin 
je na programu téma Divadlo – Film. Půjde o moderovanou 
talk show Petra Píši s předními českými umělci včetně ukázek 
z jejich vystoupení, proložené dalšími atraktivními ukázkami 
závěsné akrobacie a akrobatického rokenrolu. Účinkovat 
budou umělci z Na stojáka, Ondřej Vetchý a Okresní přebor, 
bratři Petr a Matěj Formanovi s režisérem Miroslavem Jan-
kem. Od 20.30 do 22.00 hodin se pak bude promítat fi lm 
Miroslava Janka Nachové plachty.

Ostře sledovanou součástí festivalu byla i soutěž pro 
hudební skupiny z  Vysočiny. Do  klání se zapojilo celkem 
třicet sedm kapel různého žánrového zaměření. Fanoušci 
mohli  hlasovat na stránkách www.vysocinafest.cz  a do vel-
kého fi nále poslali pět kapel. Ty pak měly možnost zahrát 
si v rámci festivalu na hlavním pódiu. Absolutním vítězem 
se pak stala skupina Acheron z Třebíčska. Soutěž o nejlepší 
kapelu bude probíhat i v rámci druhého ročníku Vysočina 
festu a přihlásit se opět mohou kapely z celého Kraje Vy-
sočina. 

Stačí jen sledovat webové stránky festivalu www.vysoci-
nafest.cz nebo profi l na Facebooku www.facebook.com/
vysocinafest. Zde samozřejmě najdete i další důležité 
a  hlavně aktuální informace o přípravách Vysočina festu 
2014.

V. Matula



Kulturní /  Ostatní ČERVENEC 2014Str. 16

Bude se u Brzkova opět těžit uran?
Odpověď ministerstva průmyslu a obchodu na písemný dotaz

DOPIS ZE DNE 19. 5. 2014 (adresovaný  řediteli odboru hornictví Ing. Zbyšku Sochorovi, Ph.D.)

Vážený pane řediteli,
v poslední době se na mne obracejí občané z Přibyslavi i z okolních obcí s dotazy ohledně záměru vlády 
ČR obnovit těžbu uranu u Brzkova. Další dotčené obce jsou Přibyslav – Česká Jablonná, Věžnice, Olešenka, 
Polná – Hrbov... 

Obracím se na Vás s prosbou, zda nemáte nějaké informace ohledně tohoto záměru. V tisku proběhly 
zprávy s citací výroku pana premiéra B. Sobotky, který chce zachovat pracovní místa pro zaměstnance ve 
stávajícím dolu Rožná.

Z informací na webu v lády ČR vyplývá, že vláda rozhodne během několika měsíců. Na stránkách je také 
uvedeno, že bude vypracována  „Studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov a Horní Věžnice“. 

Je prosím v této fázi už nějaký prostor pro informace směrem k veřejnosti?
Pokud vláda rozhodne, bude odstartován proces schvalování, ve kterém pro dotčené obce bude mož-

nost  vyjádřit se k záměru. Veřejnost se obává, že pokud vláda rozhodne, pak už se lidí nikdo nebude ptát 
na jejich názor. Domnívám se ale, že tomu tak není, přestože konečné rozhodnutí nemusí korespondovat 
s tímto názorem.

Děkuji předem za Vaše vyjádření.
S pozdravem

Michael Omes
zastupitel města Přibyslav

ODPOVĚĎ ZE DNE 20. 5. 2014 

Vážený pane, 
z pověření ředitele odboru hornictví MPO sděluji následující skutečnosti k Vašemu dotazu týkajícímu se 
problematiky možného zahájení těžby v lokalitě obce Brzkov. 
1. Při své návštěvě Kraje Vysočina dne 31. března tohoto roku předseda vlády pan Mgr. Bohuslav Sobot-

ka kromě jiného navštívil odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO Stráž pod 
Ralskem. V rámci této návštěvy se také zajímal o další perspektivu těžby uranu v lokalitě Rožná. Vzhle-
dem k tomu, že by mělo v časovém horizontu několika málo let dojít k útlumu této těžby, byly současně 
diskutovány i otázky vztahující se k možnostem zajištění potřebné zaměstnanosti stávajících pracovníků 
odštěpného závodu, které by se mohly v následujících letech v daném regionu projevit negativně. 

2. Jako jedna z  možností zachování zaměstnanosti v  dané oblasti je zvažována otvírka ložiska uranu 
Brzkov-Horní Věžnice a s  tím související další využití již existujících zpracovatelských kapacit v  Dolní 
Rožínce. Realizace této možnosti je přitom v souladu s usnesením vlády č. 548 z 19. července 2012, 
kterým bylo státnímu podniku DIAMO uloženo vypracovat „Studii proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov-
-Horní Věžnice“ a předložit ji vládě k projednání do 30. září tohoto roku. Na základě posouzení stavu 
prací spojených se zpracováním této studie lze konstatovat, že stanovený termín bude dodržen. 

3. Do doby projednání uvedené studie vládou přitom nejsou a nebudou realizovány žádné kroky vedoucí 
k zahájení otvírky ložiska ani žádné geologicko-průzkumné práce. Jakékoliv zahájení otvírkových a pří-
padných geologicko-průzkumných prací bude záviset nejen na rozhodnutí vlády, ale také na projednání 
celého záměru se všemi dotčenými obcemi a institucemi a v neposlední řadě i s občany. Současně je 
nutné zdůraznit, že ještě před vlastním rozhodováním o případném zahájení otvírky dolu musí být pro-
věřena a posouzena celá řada vzájemně souvisejících otázek, ekonomikou těžby počínaje, přes možné 
negativní důsledky na životní prostředí až k otázkám souvisejícím s podporou či odmítnutím ze strany 
dotčených obcí a občanů ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a  o  změně některých souvisejících zákonů (zákon o  posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, a to včetně veřejného projednání jednotlivých závěrů. 

Z  uvedených skutečností je podle našeho názoru zřejmé, že zvažování možnosti zahájení těžby uranu 
v dané lokalitě v současné době probíhá v souladu se stanoveným úkolem vlády a teprve následně, v pří-
padě jejího rozhodnutí o realizaci uvedeného záměru, bude dále postupováno jednoznačně v  souladu 
s existujícími právními normami. Ty zároveň umožňují, aby se k dané problematice vyjádřily všechny za-
interesované subjekty, včetně občanů a občanských iniciativ. 

S pozdravem 
Ing. Milan Rýdl 

Odbor hornictví 
vedoucí oddělení uhelného a uranového hornictví 

Lidé mají obavy právem 
Zprávy ohledně možného otevření uranového 
dolu u Brzkova, které začátkem dubna proběhly 
v našich médiích, ve většině z nás vyvolávají obavy. 
Je přirozené, že tyto obavy pramení mimo jiné i ze 
špatných zkušeností z dob, kdy se u Brzkova těžilo 
a hlavní aktéři se nezajímali o názor obyvatel v blíz-
kosti dolu. Dnes jsme o něco dále a platné zákony 
s vyjádřením dotčených obcí, obyvatel a subjektů 
počítají. Domnívám se, že státní zájem, tak jak je 
často interpretován, nemůže odpovědné předsta-
vitele opravňovat ke krokům, které by vedly proti 
názoru skupiny lidí, byť by byl menšinový. Naopak 
statním zájmem by mělo být uchování nerostného 
bohatství pro příští generace, které použijí efektiv-
nější a šetrnější metody pro těžbu i samotné využití 
nerostné suroviny. Je docela možné, že štěpná re-
akce s nebezpečnými radioaktivními účinky bude 
nahrazena jinou technologií, případně i bez uranu.

Oddálit problém nezaměstnanosti o 15 let a vy-
tvořit další problém v podobě ztížených podmínek 
pro život v dotčených obcích, nemůže být dobrým 
řešením.  Případné výnosy z těžby do obecních  
pokladen nemohou vykompenzovat vzniklé újmy, 
omezení a samozřejmě rizika spojená s těžbou 
uranu. Stěhovat poslední uranový důl ve střední 
Evropě z Rožné do Brzkova je zároveň v rozporu 
s programem ministerstva průmyslu a obchodu na 
ukončení těžby uranu a likvidaci starých důlních děl 
a ekologických zátěží. 

 Lze očekávat, že někdy v průběhu října se vlá-
da začne zabývat vypracovanou studií a veřejnost 
bude seznámena s určitým závěrem či rozhodnu-
tím, což bude nepochybně zajímavé mediální téma.  
Jsem toho názoru, že povinností představitelů sa-
mosprávy je hájit zájmy svých občanů, informovat 
je komunikovat s nimi. Problém jedné místní časti je 
problémem celého města a problém několika obcí 
je problémem celého regionu. 

Michael Omes

Ložisko uranu Česká Jablonná – Brzkov

Výstava Tváře uranu v kulturním domě 6. 10. 2010
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Holmesovo 
poděkování 

Zdá se, že jsem zadal podnět k plodné 

výměně názorů, konec konců, o tom naše 

demokratická společnost je, nebo měla by 

být. Nijak se mne nedotýká osobně psaní 

pana Ivo Havlíka, tohoto člověka neznám, 

nic mu nevytýkám a nechci s ním v ničem 

polemizovat. Je to jeho rozhodnutí, že se 

pokusili s  panem Pelikánem zvrátit  stav 

skóre nečestným bojem, ale myslím, 

že mi více pomohli, než uškodili. Občas 

se sice pan Ivo Havlík netrefi l, nechci ho 

však nijak sekýrovat, když si myslí, že má 

pravdu, je mi to celkem jedno, jsem  na 

odpočinku  a  zanechal jsem v životě 

za sebou jen dobrou práci. Je pravdou, že 

jsem od dubna letošního roku v důchodu  

a moje detektivní aktivita je více měně jen 

výjimečná. Přesto však musím říci, neboť 

jde o občanskou čest, že Sherlock Holmes 

Jan Tauš od ronovského mostu byl, je a zů-

stane napořád až do smrti,  jako každý jiný 

člověk, který má rád svou práci, detektivem. 

Předkládám tedy svá oprávnění, která plati-

la do mého odchodu do důchodu, na který 

snad mi pan Ivo Havlík neupírá nárok. Do-

kumenty platí jako každé jiné vysvědčení až 

do smrti svého majitele. (z důvodu ochrany 
osobních dat je redakce neuveřejní, i když 
je má k dispozici – pozn. redakce)

Soukromým detektivem zůstávám pro 

potřebné záležitosti a lidi, kteří o to stojí 

a mají důvody. Kdokoliv potřebuje pomoc 

a radu, kterou zvládnu, rád posloužím.

Nyní již každý ví, kde mne najde, a není 

zapotřebí provádět něco jako skrytou re-

klamu pro fi rmu, která je již jen sváteční 

a důchodová. Jak jsem již uvedl, pracoval 

jsem s  bývalým ombudsmanem a naučil 

se mnoho z jeho životního náhledu, naše 

kontakty může potvrdit snad stále žijící 

dobrá duše, která panu O. Motejlovi a ně-

kdy i  mně organizovala práci, kterou byla 

tehdy paní JUDr. Horáková. Proto se dnes 

již nad podobnými malichernostmi usmí-

vám a jak jsem již napsal, lidstvu hrozí, že se 

vyhubí samo, jelikož se nedokáže ponaučit 

ze svých chyb a stále je opakuje (trpí mezi 

sebou příživníky, zloděje, lháře a darmo-

žrouty).

  Pod jménem Ivo Havlík se většině lidí 

vybaví existence poetického hudebního tě-

lesa Ivo Havlíka, jež bylo na hudební scéně 

krásné poslouchat. Zde v  tomto panu Ivo 

Havlíkovi je však skrytý duch dnešní doby. 

Ale nenechme si zkazit dnešní den, krásu 

sázavské přírody, zelenou trávu, poučme 

se, zasmějme a hoďme to za hlavu. Všem 

přeje krásný den Holmes od ronovského 

mostu. Nepřátel se nelekejme, na množství 

nehleďme, radujme se. 

Jan Tauš

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
– CELKOVÉ VÝSLEDKY PO ŠESTI DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 9 100,00 1 493,77 1

Vábek Jaroslav 95,96 3 63,16 9 - 11 37,34 5 80,47 6 64,86 15 91,82 4 433,61 2

Moštěk Josef 75,76 8 57,89 12 91,74 2 0,00 0 57,14 17 71,89 6 354,42 3

Šubrt Petr 70,71 11 0,00 0 0,00 0 85,55 3 72,73 10 99,43 2 -3 328,42 4

Dolák Vladimír 100,00 1 94,74 2 0,00 0 60,40 11 46,15 19 0,00 0 301,29 5

Němec Jan 68,69 12 63,16 9 - 11 0,00 0 0,00 0 80,00 6 69,83 8 281,68 6

Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 83,80 4 65,75 13 99,43 2 -3 248,98 7

Hlavenka Vít 0,00 0 0,00 0 83,12 3 73,10 9 64,00 16 0,00 0 220,22 8

Háněl Tomáš 56,57 17 78,95 5 - 6 0,00 0 0,00 0 70,59 12 0,00 0 206,11 9

Kvarda František 0,00 0 52,63 13 0,00 0 0,00 0 65,75 14 81,9 5 200,28 10

Zach Vladimír 96,97 2 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 196,97 11

Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 78,69 7 0,00 0 178,69 12

Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79,65 7 84,21 4 0,00 0 163,86 13

Večeřa Jiří 87,88 4 73,68 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 161,56 14

Němec Dobroslav 0,00 0 84,21 3 - 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,44 7 155,65 15

Loužecký st. Petr 65,66 14 84,21 3 - 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 149,87 16

Šrámek Roman 71,72 10 0,00 0 0,00 0 78,04 8 0,00 0 0,00 0 149,76 17

Holcman František 65,66 13 78,95 5 - 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 144,61 18

Henzl Pavel 74,75 9 0,00 0 51,35 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 126,10 19

Matějka Zdeněk 49,49 19 63,16 9 - 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 112,65 20

Kasal Matěj 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 100,00 21

Havlíček Radek 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,57 2 0,00 0 90,57 22

Doležal Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,12 2 0,00 0 0,00 0 89,12 23

Ledvinka Šimon 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,71 3 0,00 0 85,71 24

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

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

Vykoukal Ladislav 81,82 5 0,00 0 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 0,00 0 77,42 28

Meloun Jakub 76,77 7 0,00 0 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 0,00 0 71,64 30

Moštěk Petr 58,59 15 0,00 0 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 0,00 0 57,58 32

Kasal Roman 56,57 18 0,00 0 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 0,00 0 55,81 34

Háněl ml. Tomáš 0,00 0 47,37 14 - 15 0,00 0 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 0,00 0 47,37 36

Melichar Zbyněk 44,44 20 0,00 0 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 0,00 0 33,33 38

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

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 1 100,00 1 473,97 1

Šubrtová Lucie 66,30 6 100,00 1 - 3 0,00 0 80,64 6 69,16 6 99,14 2 415,24 2

Šubrtová Eliška 0,00 0 89,47 4 0,00 0 80,9 5 80,43 4 82,62 4 333,42 3

Zpěváková Michaela 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,58 4 77,89 5 88,00 3 248,47 4

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

Sedláková Lenka 60,87 8 0,00 0 0,00 0 70,02 7 0,00 0 82,54 5 213,43 6

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

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

Němcová Pavla 51,09 10 78,95 6 0,00 0 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 0,00 0 114,41 10

Melicharová Věra 100,00 1 0,00 0 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 0,00 0 100,00 12

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

Matýsková Irena 32,61 13 63,16 7 - 8 0,00 0 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 0,00 0 95,65 15

Moravcová Gabriela 42,39 12 52,63 10 0,00 0 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 0,00 0 86,05 17

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

Mošťková Radka 45,65 11 0,00 0 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

Cyklis-
tika

Body 
celkem

Pořadí

Šubrtovi 137,01 0,00 0,00 166,19 141,89 198,57 643,66 1

Hánělovi 126,14 163,16 0,00 0,00 161,95 0,0 451,25 2

Zach, 
Lazárková

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

Večeřa, 
Moravcová

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

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

Meloun, 
Nečasová

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

Kvardovi 0,00 152,63 0,00 0,00 0,00 0,0 152,63 7
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
– CYKLISTIKA

MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Plachta Marek 0:49:11 100,00 1

Šubrt Petr 0:49:28 99,43 2 - 3

Moravec Jaroslav 0:49:28 99,43 2 - 3 

Vábek Jaroslav 0:53:34 91,82 4

Kvarda František 1:00:03 81,90 5

Moštěk Josef 1:08:25 71,89 6

Němec Dobroslav 1:08:51 71,44 7

Němec Jan 1:10:26 69,83 8

ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Stehlíková Růžena 1:03:03 100,00 1

Šubrtová Lucie 1:03:36 99,14 2

Zpěváková Michaela 1:11:39 88,00 3

Šubrtová Eliška 1:16:19 82,62 4

Sedláková Lenka 1:16:23 82,54 5

DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Šubrtovi 198,57 1

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 – CYKLISTIKA
Ideální cyklistické počasí vytvořilo v neděli 15. června tu správnou kulisu pro šestou disciplínu dvanáctiboje – 
cyklistický závod v délce 28 km na trase Přibyslav – Malá Losenice – Vepřová – (2x okruh) – Přibyslav. Závodu 
se tentokrát účastnilo pouze 13 závodníků – 8 mužů a 5 žen. Příští disciplínou dvanáctiboje bude v  neděli 
20. července 2014 atletický víceboj (běh na 200 m, skok do dálky, hod medicinbalem), který se uskuteční na 
atletickém hřišti u sportovní haly. Prezence od 9:00 hod., zahájení v 9:30 hod.

 Ing. Josef Moštěk

Sobota s draky
Krucemburský rybník Řeka obsadily v sobotu 

14.  června 2014 dračí lodě a spolu s nimi spousty 

nadšenců, fanoušků a diváků, kterým nevadilo ani 

zlobivé počasí. Vítr, časté přeháňky  ani silnější déšť 

neodradily žádného příznivce „dračáků“ a rozhodně 

nepokazily dobrou náladu př ibyslavské Galerce, která 

se klání O trofej rytíře Mikuláše Střely zúčastnila letos 

podruhé. Některé posádky pádlovaly za opravdu 

vydatného deště, ale na atraktivitě závodů to nijak 

neubralo. Kdo sem přijel, neprohloupil, bylo se na co 

dívat. Celkem 25 smíšených posádek, 8 ryze ženských, 

v mezičase ještě minizávod dětí. Zkrátka a dobře, 

dračí lodě svištěly hladinou rybníka, bez ohledu na 

počasí, celý den. Nakonec se přeci jen ukázalo sluníč-

ko a semifi nálové i fi nálové jízdy odpádlovaly posádky 

za téměř letního počasí. Naše Galerka se neztratila 

a v  hodně vyrovnaných jízdách patřila k silnějším 

posádkám. Kapitánka i celý tým „makali“ 

naplno a úsilí se vyplatilo. V konečném 

pořadí se Přibyslaváci umístili na 

krásném třetím místě. Skvělý den 

u vody, byl korunován úspě-

chem a Galerka zaslouží 

velkou pochvalu. 

Text i foto – sportovní 
„dračí“ redaktorka 

doktorka  
Zorka Horká 

(Radka Stehnová)

naplno a úsilí se vyp

pořadí se Přiby

krásném třetím

u vody, by

chem a

velkou

Tex
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První rok působení v přeboru Kraje Vysočiny mají za 

sebou fotbalisté Přibyslavi. 

Náročnou soutěž absolvovali v roli nováčka, jemuž 

se více dařilo na podzim, méně už na jaře. Nakonec 

skončili na 14. místě ze šestnácti účastníků. Vyloženě 

propadli jen v posledním kole, když z Chotěboře odjeli 

se skutečným výpraskem 0:8.

Havlíčkobrodsko mělo v krajském přeboru 

nejpočetnější zastoupení, hrálo v něm pět klubů. 

Kromě Přibyslavi také Chotěboř, Ždírec nad Dou-

bravou, Světlá nad Sázavou a Havlíčkův Brod, tedy 

všechna mužstva oproti našemu mají větší občanské, 

společenské, hospodářské a sponzorské zázemí.

Krajský přebor suverénně ovládl havlíčkobrodský 

Slovan, vyhrál s dvacetibodovým náskokem před 

Humpolcem a od podzimu bude hrát divizi.

Udržet se v krajském přeboru bude v následu-

jícím ročníku pro Přibyslav podstatně obtížnější. Od 

sezóny 2015/2016 má dojít k zúžení startujících týmů 

na čtrnáct, znamená to, že sestup potká čtyři, možná 

až pět mužstev z dosavadních šestnácti, do nižší 1. A 

třídy se tedy vrátí téměř každý třetí tým.

V jaké sestavě hráli?
Přibyslav svoji první účast v krajském přeboru odehrá-

la pod taktovkou trenérů Františka Prchala (podzim) 

a Miloslava Myslivce ( jaro), vedoucím mužstva byl 

Petr Kasal. 

V sestavě se vystřídali: Petr Bárta, František Buben, 

Jakub Fikar, Jan Flekal, Jaroslav Holcman, Miloš Krčál 

(kapitán), Pavel Kunc, Jan Marek, Radovan Musil, 

Tomáš Musil, Martin Ondra, Lukáš Pazderka, Stan-

islav Pochop, Tomáš Říha, Libor Smejkal, Martin 

Strašil, Petr Svoboda, Adam Sybera, Pavel Škacha, 

Jaromír Vopršal, Ladislav Vykoukal. 

Dva přibyslavští odchovanci stejnou soutěž absol-

vovali za Havlíčkův Brod (Matěj Vopršal) a za Žďírec 

nad Doubravou (Michal Votava). Kuriozitou je, že 

proti sobě dvakrát hráli přibyslavští bratři Vopršalové, 

Jaromír za Přibyslav, Matěj za Brod. Úspěšnější vždy 

bylo mužstvo mladšího Matěje.

Fotbal upevňuje pospolitost
Tréninkové a sociální zázemí přibyslavského fotbalu je 

špatné. Šatny neodpovídají dnešnímu hygienickému 

standardu. Po nedělních zápasech se v nich převlékají 

v Sokole cvičící děti. V šatně hostů je tma jako v ko-

bce. Chtělo by to nové kabiny a sprchy. Plechový plot 

je místy vyvrácen a dělá ostudu. Tristní pohled je na 

bufet, tvoří ho dva vyřazené novinové kiosky. Na ro-

zdíl v kultuře stánkového prodeje piva a klobás, které 

k fotbalu patří, se stačí podívat do blízké Věžnice nebo 

Mírovky. 

Trávník jediného hřiště trpí pod náporem kopaček 

mistrovských duelů a tréninků všech mužstev, od 

žákovské přípravky počínaje, přes dorost a dvěma 

mužstvy dospělých konče. Nevím, co stojí v cestě, aby 

fotbalisté mohli k tréninku využívat sousední, věčně 

prázdné travnaté cvičiště sboru dobrovolných hasičů.

Fotbal není jen lidovou zábavou, je také 

společenským fenoménem. Současné mistrovství 

světa to dokazuje. V Přibyslavi, možná více než jinde, 

nedělní odpoledne poskytuje téměř jedinou příležitost 

přátelského setkání občanů. 

Na mnoha vesnicích, i tam, kde se kope jenom 

okresní přebor, samosprávy pochopily, že fotbaloví 

hráči a jejich fanoušci přispívají k tolik potřebné obec-

ní pospolitosti a zdravému patriotismu.

Škoda, že v Přibyslavi se pokaždé hraje bez povz-

buzení starosty města.

DERBY. V posledním utkání krajského přeboru 

v  kopané na domácí půdě hrála Přibyslav proti su-

verénnímu vítězi soutěže a postupujícímu do divize 

– Slovanu Havlíčkův Brod. Snímek zachycuje gólový 

moment před brankou domácích. Robinzonádou se 

po míči vrhá náš brankář Jaroslav Holcman, zprava 

mu asistují obránci František Buben, Martin Strašil 

a Tomáš Říha. Ochozy byly plné diváků, nejen 

z  Přibyslavi, také z Havlíčkova Brodu a okolních 

vesnic.

Ivo Havlík

Fotbalisté Přibyslavi se napoprvé v krajské soutěži 
kopané udrželi; ale budou v ní hrát i pro příště?

BOROVSKÁ DESÍTKA

Foto: Ivo Havlík

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás pozval na běžecký závod 

Borovská desítka, který se koná 26. 7. 2014 v Havlíč-

kově Borové.Bude tu na Vás čekat stejná 10-ti kilome-

trová trať jako vloni, ovšem oproti minulému ročníku 

nastaly v našem závodě následující změny: 

Borovská desítka navázala spolupráci s neziskovou 

organizací FOKUS VYSOČINA, jejímž posláním je 

pomoc duševně i jinak handicapovaným lidem. V rám-

ci této spolupráce poputuje z   každého startovného 

20 Kč právě na tyto účely.

Dále hlavní pořadatel přislíbil příspěvek FOKUSU 

ve výši 100 Kč za každou překonanou vteřinu tra-

ťového rekordu v hlavní kategorii. Vyzýváme proto 

všechny běžce, aby se pokusili svým vynikajícím výko-

nem pomoci dobré věci.

Novinkou letošního ročníku je měření výsledného 

času hlavního závodu digitální čipovou technologií.

V ceně startovného 120 Kč je výše zmíněný příspě-

vek FOKUSU VYSOČINA a pro včas přihlášené opět 

nechybí pamětní medaile v cíli, triko s logem Borovské 

desítky a tištěné startovní číslo.

Po závodě všichni plánujeme oslavit naše sportovní 

úspěchy. Proto nebude nouze o občerstvení všeho 

druhu, po domluvě lze zajistit i ubytování.

Přihlašování je spuštěno na našem webu   http://

www.borovska10.cz/prihlaseni.html. Prosíme o při-

hlášení do 10.7., po tomto datu již nemůžeme zaručit 

triko ani medaili. Veškeré informace o závodu, včetně 

popisu trati, časového harmonogramu, rozpisu 

kategorií, dětských závodů a mnohého dalšího,  

najdete na našem webu  http://www.borovska10.cz

Nezapomeňte si prohlédnout naše PRO-

MO VIDEO jako pozvánku na letošní ročník! 

https://www.youtube.com/watch?v=TET-V8GpHts

Děkuji a těším se na shledání na startu

Zbyněk Zelený

ředitel závodu Borovská desítka

www.borovska10.cz

tel: 739 336 180
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E L E K T R O I N S T A L A C E 
–   elektroinstalace rod. domků, bytů 
–   rekonstrukce a drobné opravy
–   elektropřípojky
–   servis a pravidelná údržba  
–   prodej elektromateriálu

PAZDERKA František
Přibyslav 547
Tel.:    731 460 987
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Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2014
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červenec 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. července 2014  Burza knih – nákup až se 100 % slevou  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
- od 1. července 2014  Pokračování fotosoutěže Přibyslav a husitství  Město Přibyslav   KZM Přibyslav
- od 1. července 2014  Uzavírka silnice I/19 – Stříbrné Hory  Stříbrné Hory   KÚ kraje Vysočina
- od 1. července 2014  Celotýdenní provoz v ICMM  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
- od 1. července 2014  Otevřena městská gotická věž  Vyhlídková věž   Římskokat. farnost, KZMP
- od 1. července 2014  Komentované prohlídky farního kostela  viz provozní doba   Římskokat. farnost, KZMP
- od 1. července 2014  Knihovna v sobotu uzavřena  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
- od 1. července 2014  Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého/výstava  Kurfürstův dům   SJZ Krucemburk, KZMP
- od 1. července 2014  Taky žili mezi námi/výstava  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
- od 1. července 2014  Mikroregion Přibyslavsko/výstava  Vyhlídková věž   KZM Přibyslav
- od 1. července 2014  Kostymérna v KD uzavřena  Kulturní dům   KZM Přibyslav
- od 1. července 2014  Otevřeno městské koupaliště/dle počasí  Městské koupaliště   SZM Přibyslav
-       1. července 2014 v 19.00 h.  Kondiční cvičení a plavání/pro členy SPCCH  Městské koupaliště   SPCCH,SZM Přibyslav
-   2. července 2014 od 14.00 h.  Odpoledne v knihovně  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
-   6. července 2014 v 9.00 h.  Dvanáctiboj Junior – duatlon  Letiště Přibyslav   SZM Přibyslav
-   8. července 2014 v 19.00 h.  Kondiční cvičení a plavání/pro členy SPCCH  Městské koupaliště   SPCCH,SZM Přibyslav
-    9. července 2014 od 14.00 h.  Odpoledne v knihovně  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
-     10. července 2014 v 10.00 h.  Letní škola seniorů  Radnice Přibyslav   Kraj Vysočina, město Přibyslav
-     12. července 2014  Ukončení přihlášek na zájezd do Buchlovic  viz článek   ČSZ Přibyslav
-   12. července 2014  Koncert dechové hudby Rebelka  Areál Modlíkov   Obec Modlíkov
-     15. července 2014 v 19.00 h.  Kondiční cvičení a plavání/pro členy SPCCH  Městské koupaliště   SPCCH,SZM Přibyslav
-     16. července 2014 od 14.00 h.  Odpoledne v knihovně  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
-     19. července 2014  Theatre+Wergl  Areál v Olešence   SDH Olešenka
-     20. července 2014 v 9.00 h.  Dvanáctiboj-atletický víceboj  Sportovní areál v České ul.   ZSM Přibyslav
-     22. července 2014 v 19.00 h.  Kondiční cvičení a plavání/pro členy SPCCH  Městské koupaliště   SPCCH,SZM Přibyslav
-     23. července 2014 od 14.00 h.  Odpoledne v knihovně  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
-    24. července 2014 v 10.00 h.  Letní škola seniorů  Radnice Přibyslav   Kraj Vysočina, město Přibyslav
-    26. července 2014 v 5.30 h.  Zájezd do Buchlovic/pro přihlášené  Buchlovice   ČSZ Přibyslav
-    26. července 2014  Rebel Šatlava fest  Parket Dobrá u Přibyslavi   Šatlava
-    29. července 2014 v 19.00 h.  Kondiční cvičení a plavání/pro členy SPCCH  Městské koupaliště   SPCCH, SZM Přibyslav
-    30. července 2014 od 14.00 h.  Odpoledne v knihovně  Kurfürstův dům   KZM Přibyslav

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 červenec–srpen 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

Krásné léto, pohodové prázdniny a dovolené
Vám všem přejí
       zaměstnanci KZM Přibyslav


