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Blíží se nám komunální volby
Počátkem srpna roku 2014 se odevzdávají na registrační místa kandidátní listiny pro podzimní ko-

munální volby. Ani se nechce věřit, že se zase přiblížil konec volebního období. 

Nebudu dlouze hodnotit to stávající. Pár vět si jistě zaslouží. V investicích 

jsme v městě Přibyslavi a v jeho místních částech byli opět nadstandard-

ní a pro rozvoj jsme za čtyři roky udělali maximum. Vše vyjmenovávat 

není třeba. Věřím, že vnímavému občanovi nic z toho, co se od roku 

2010 udělalo, neuniklo. Zastupitelstvo také rozhodlo o dosud největší 

investici města o výstavbě a rekonstrukci základní školy jako celku, a to 

ve čtyřech na sebe navazujících etapách. Tato stavba bude dokončena 

sice až počátkem příštího volebního období, patří však k zásluhám stávají-

cího zastupitelstva. Je pravdou, že s  touto velkou investicí jsme si museli vzít 

zatím největší úvěr po roce 1990. Vysoký úvěr poskytnutý městu je zároveň oceněním jeho velmi 

dobrého hospodaření, důkazem, že je bez závad. Banky si nás důkladně prověřily, protože pro 

ně je nejdůležitější, jak jsme schopni úvěr obsluhovat, tedy splácet a splatit. To dokážeme nejpoz-

ději do roku 2021, přičemž další rozvoj města nebude ohrožen. Připomínám, že úvěry má město 

cca od roku 1992. Začali jsme půjčkou na skládku a další úvěry následovaly vždy, když se město 

pustilo do investic, na které nemělo v dané době dostatečné prostředky. Bez dosavadního způ-

sobu fi nancování města by rozvoj města také určitě nastal, ale ne tak intenzivní. Vedení města je 

odpovědné za získání fi nančních prostředků z jiných zdrojů, než je vlastní rozpočet a úvěry. Jsou 

to různé dotace, peníze z operačních programů apod. Získat fi nance z těchto zdrojů se v tomto 

volebním období vrchovatou měrou podařilo. Postavíme-li vedle sebe všechny příjmy a všechny 

výdaje za celé volební období, tak lze konstatovat, že jsme hospodařili odpovědně a dobře. Pokud 

se některá volební uskupení uchýlí k poukazování na zadlužení města a vypouštění katastrofi c-

kých prognóz, tak budou hrát falešnými kartami.

Zastupitelé i v tomto volebním období v naprosté většině prokázali, že splnili své poslání. Před-

pokládám, že občané od nás především očekávají poctivou práci a dobré vedení města. Nemohu 

proto pominout fakta, že jeden kolega se po celé čtyřleté období věnoval permanentnímu psaní 

různých podání, udání, trestním oznámením a nečestným skutkům. Slib zastupitele pro něho byl 

a je zřejmě jen kusem nepotřebného papíru. Mohu s klidným svědomím oznámit, že všechna jeho 

podání, a  že jich jsou desítky (dva šanony), se ukázala jako neopodstatněná. To samo o sobě 

město poškodilo. Pomluvy jsou vždy nepříjemné a jejich vyvracení také něco stojí. Jsou to náklady 

na posudky, notářské zápisy, poštovné, cestovné, platové prostředky atd. To je další škoda, za kte-

rou město již muselo zaplatit. Jde o několik desítek tisíc korun. Paradoxní je, že si město svého 

„podavače“ vlastně i platí, protože jako zastupitel dostává pravidelnou měsíční odměnu. Většino-

vě nepravdivá se ukázala i jeho tvrzení na veřejných zasedáních zastupitelstva, které přenášíme 

přímým přenosem a zaznamenáváme.

Výbory zastupitelstva pracovaly vzorně. Zejména chci upozornit na kontrolní činnost kontrol-

ního výboru, která byla intenzivní, promyšlená a korektní. Tak jak byla prověřena činnost zastu-

pitelstva města a činnost městského úřadu v tomto volebním období se s předchozími volebními 

obdobími nedá srovnat. Výrazně se zlepšila i iniciativa osadních výborů. Zastupitelstvo se podně-

ty od všech výborů odpovědně zabývalo a dle možností je i splnilo.

 Rada města pracovala věcně a profesionálně. Přestože měla ODS a Nezávislí pro Přibyslav 

v radě města většinu, tak čistě politická rozhodnutí se dají spočítat na prstech jedné ruky. Každo-

ročně přijme rada více jak 250 usnesení. Nemusel jsem žádné usnesení rady města pozastavit 

a předat zastupitelstvu k rozhodnutí.

Komise a další pomocné orgány rady města pracovaly kvalitně a pomáhaly radě v  jejím ná-

ročném a odpovědném rozhodování. Jen komise stavební, dopravní a ekologická byla nefunkční 

z důvodu nezvládnutí jejího vedení. Zaznamenali jsme pokus o zneužití této komise k osobnímu 

účelu.

Na nových kandidátních listinách budou jména stávajících zastupitelů, dále jména kandidátů, 

kteří se již ucházeli o hlasy voličů a nebyli dosud zvoleni a pak jména zcela nových osobností. 

Určitě budou podány kandidátní listiny zavedených politických stran i  politických hnutí. Kolik 

bude nezávislých kandidátek, uvidíme. Přál bych nám voličům, aby se na všech kandidátních 

listinách objevila jen jména lidí, kteří chtějí pracovat pro město, pro jeho občany a pro naše děti. 

Práce v zastupitelstvu je odpovědná a týmová práce, nic pro sólisty. Přeji hezké prožití měsíce 

srpna. 

Jan Štefáček
starosta

Země, která nás živí
Dne 25. června proběhla informační schůzka 

vlastníků pozemků se zástupci Státního pozem-

kového úřadu a zpracovatelem pozemkových 

úprav v katastrálním území Hřiště. Po zaměření 

pozemků tak započaly práce, které by měly vy-

ústit v optimalizaci vlastnických vztahů a k návr-

hu opatření, jež by měla znamenat pro všechny 

vlastníky zpřístupnění jejich pozemků po obec-

ní cestě. Zároveň by mělo dojít na pozemcích 

města (státu) k realizaci protierozních opatření. 

Pozemkové úpravy mají být taktéž zahájeny 

v  roce 2015 v  katastru České Jablonné a jejich 

fi nální fázi můžeme vidět v Dolní Jablonné. 

Proč se vlastně investuje tolik prostředků 

do něčeho, co slouží zdánlivě jen omezenému 

počtu lidí? Za poslední desetiletí prošla krajina 

kolem nás mnoha změnami. A jen málo jich bylo 

k dobrému. Kolektivizací v padesátých letech do-

šlo nejen k zpřetrhání tradičních pout k půdě, ale 

i k  likvidaci mnoha míst v krajině, která zpoma-

lovala odtok vody z ní. Zmizely meandry, meze, 

mnoho polních cest. Technika, kterou dnes pou-

žíváme, je nesrovnatelně větší i výkonnější, než 

v dobách minulých. Do hospodaření se naštěstí 

po čtyřiceti letech alespoň částečně navrátili lidé, 

kteří chtějí na půdě nejen hospodařit, ale kteří 

ji chtějí předat svým dětem. Zároveň nás ale 

obklopují lány kukuřice, kterou krmíme bioply-

nové stanice, a řepky, jež slouží k  povinnému 

pančování paliv.

Letní bouřky a přívaly deště, které dnes nejsou 

výjimkou, znamenají rozsáhlé škody nejen na lid-

ských obydlích a infrastruktuře, ale především 

při nich dochází k degradaci půdy, která vznikala 

po stovky let. Existují již u nás lokality, kde muse-

la být tabulková cena orné půdy snížena, protože 

došlo vlivem eroze k jejímu znehodnocení.

Pozemkové úpravy respektují především vůli 

vlastníků půdy a snaží se dosáhnout takových 

poměrů v  krajině, aby byla schopna se před 

vodou ochránit, vodu zadržet a v dobách sucha 

i vodu poskytnout.  

Přejme si proto všichni více takových hospo-

dářů, kteří myslí nejen na dnešek, ale i na zítřek. 

Pozemkové úpravy jsou naším nástrojem, jak jim 

k tomuto můžeme pomoci.

Martin Kamarád
 místostarosta města
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Z Městského úřadu Přibyslav
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 (hlasi-
tost 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 re-
produktory). Součástí protipovodňových opatření jsou 
srážkoměry, které jsou umístěny ve Hřištích, Dolní Jab-
lonné a v Utíně a hladinová čidla, která měří výšku hladin 
Doberského a Losenického potoka. Umístění sráž-
koměrů a čidel a výsledky měření je možno zjistit na 
www.cidla.mopos.cz nebo na www.pribyslav.cz v záložce 
MÉDIA A KOMUNIKACE – POČASÍ – Regionální hydro-
logický informační servis. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav 

Odbor výstavby
Lokalita „K Hesovu“ 
V minulém období se rozhodlo město Přibyslav alespoň 
částečně uspokojit poptávku po stavebních parcelách 
pro výstavbu rodinných domů a začalo realizovat zaháje-
ní výstavby v západní okrajové části našeho města. Jedná 
se o plochu severně od silnice III. třídy č. 03810 směrem 
na místní část Hesov. Stejně tak dostala tato lokalita a sta-
vební akce pracovní název „K Hesovu“. Plocha o celkové 
výměře cca 7.000 m2 byla rozparcelována na 5 staveb-
ních pozemků pro výstavbu rodinných domů a zbytek 
ploch tvoří obslužné a přístupové komunikace, chodníky 
a parkovací místa. Průjezdná komunikace bude směrem 
od města napojena na ulici Nerudovu, směrem k jihu pak 
na výše uvedenou silnici III. třídy č. 03810 a to nově zří-
zenou křižovatkou. Prodej parcel proběhl v  roce 2013, 
kdy se prodaly obálkovou metodou všechny nabízené 
parcely. K dnešnímu dni jsou povoleny 4 rodinné domy 
a poslední zájemce plánuje zahájit výstavbu příští rok. 
V  současnosti probíhá výstavba inženýrských sítí, kde 
stavebníkem a investorem je město Přibyslav. Zároveň 
byla zahájena výstavba jednotlivých rodinných domů. 
Po dokončení inženýrských sítí a zprovoznění prozatímní 
komunikace směrem k hesovské silnici bude zásobování 
výstavby lokality prováděno právě z  tohoto směru. Jed-
notlivé parcely pro výstavbu rodinných domů jsou výmě-
ry od 752 m2 do 1029 m2. Výstavba lokality je v souladu 
s  Územním plánem Přibyslav, regulativy pro samotnou 
výstavbu jsou nastaveny v podmínkách vydaného územ-
ního rozhodnutí. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města
Zastupitelstvo města na svém 34. veřejném zasedání dne 
18. června 2014 schválilo rozpočtové opatření č. 4 k roz-
počtu města na rok 2014. Rozpočtové příjmy města po 
tomto rozpočtovém opatření dosáhly 77.222.513,79 Kč 
a výdaje 140.069.093,57 Kč. Rozdíl mezi příjmy a  výdaji 
tvoří fi nancování. Kladná část je převod zůstatku fi nanč-
ních prostředků na běžném účtu z  loňského roku ve výši 
16.061.429,78 Kč a dlouhodobě přijaté půjčené prostřed-
ky ve výši 61.144.130 Kč. Položkou snižující fi nancování je 
splátka dříve přijatých úvěrů ve výši 14.358.980 Kč.

V  rámci rozpočtového opatření č. 4 došlo ke zvýše-
ní příjmů o 2.534.468,59 Kč, z  toho dotace na snížení 
prašnosti z  plošných zdrojů (komunální stroj) činila 
1.530.806,51 Kč, neinvestiční přijaté transfery od krajů 
(dotace na akceschopnost jednotek SDH, vzdělávací 
činnost ZŠ, podpora zájmových aktivit mládeže, mléká-

renský den) 320.880 Kč, odvod z výherních hracích auto-
matů 255.000 Kč a správní poplatky 200.000 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření 
č. 4 jsou investiční výdaje na stavbu chodníku podél silni-
ce I/19 v Dobré ve výši 3.550.000 Kč, dále výdaje spojené 
s rekonstrukcí centrálního chodníku na hřbitově v Přiby-
slavi ve výši 550.000 Kč, úroky z úvěru České spořitelny, 
a. s. ve výši 250.000 Kč a odměna za vypracování žádosti 
o dotaci ve výši 240.790 Kč. 

 
V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu města

k 30. 6. 2014:

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek %
plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 77 222 514 45 617 025 59,1
1. daňové 60 982 060 38 690 961 63,4

2. nedaňové 1 813 490 1 652 916 91,1

3. kapitálové 584 692 532 651 91,1

4. přijaté 
dotace

13 842 272 4 740 497 34,2

VÝDAJE 140 069 094 46 204 244 33,0
1. běžné 50 253 116 25 185 205 50,1

2. kapitálové 89 815 978 21 019 039 23,4

Investiční výdaje na rekonstrukci a dostavbu Základní 
školy činí k 30. 6. 2014 – 17.178.654,55 Kč. 

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 30. 6. 2014 jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 705 998 291 645 414 353

Skládka 6 190 794 3 053 440 3 137 354

Sportovní 
zařízení

390 605 0 390 605

Správa 
majetku

1 011 451 775 541 235 910

Kabelová 
televize

2 125 505 1 124 486 1 001 019

Všeobecná 
správa

28 200 20 878 7 322

Pronájmy 2 258 924 0 2 258 924

Celkem 12 711 476 5 265 990 7 445 486

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy a údržby
Letní dny jsme věnovali údržbě a čistotě města. Proběhla 
další seč zeleně spolu s  úklidovými pracemi našich po-
mocníků od úřadu práce. Důkladně bylo provedeno od-
plevelení lokality u nádraží, kolem kostela, hřbitova a za 
radnicí, souběžně s úpravou lokalit byla navezena mulčo-
vací kůra. Úprava zeleně proběhla na cyklostezce, práce 
spojené s prořezem větví zasahujících do komunikace 
v  době psaní příspěvku ještě pokračují. Zároveň jsme 
v této lokalitě řešili odstranění nánosů bahna z přilehlých 
polí. Byli osloveni vlastníci a v  současné době vedeme 
jednání ohledně opatření proti zamezení nánosů bahna 
na cyklostezku.

V  loňském roce se realizovala sanace svahu v  obci 
Dobrá, kde fi rma v  rámci těchto prací narušila protější 

svah ve vlastnictví města Přibyslav. Dle dohody s městem 
byla ze strany fi rmy provedena úprava svahu. 

Na požadavek nájemníků domu s pečovatelskou služ-
bou čp. 254 jsme malířskými pracemi oživili fasádu ko-
lem balkónů a oken. Postupně je prováděn úklid čekáren 
a zeleně v obcích – úklid proběhl v obci Dvorek, Česká 
Jablonná a Keřkov. V  lokalitě pod Vyšehradem byly za-
počaty práce na prodloužení veřejného osvětlení k Poříčí 
a elektro práce, související s odstraněním „buňky“ v bý-
valých sběrných surovinách. Bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na opravu místní komunikace v  obci Ronov nad 
Sázavou a Keřkov a dále výběrové řízení na opravu částí 
hřbitovní zdi v Přibyslavi. 

Zároveň bych chtěla touto cestou informovat občany 
Přibyslavi o poruše veřejného osvětlení v ulici Husova, 
Žižkova, Havlíčkova, Vyšehrad. Pracovníci místního hos-
podářství vyhledávali poruchu v  uvedených lokalitách 
postupně, což představovalo postupné rozpojování 
jednotlivých okruhů veřejného osvětlení a odzkoušení 
veřejného osvětlení. Nakonec byla porucha vyhledána 
(porucha kabelu) v ulici Husova. V době psaní příspěvku 
není porucha v  zemi odstraněna, veřejné osvětlení pro 
tuto lokalitu je zatím nouzově přepojeno na jiný okruh, 
aby bylo v  provozu. Porucha bude přesně vyhledána 
speciální vyhledávačkou na poruchy kabelů a následně 
bude odstraněna.

Z oblasti bytového hospodářství – volný byt je v ulici 
Nerudova čp. 663, byt je s  fi nanční spoluúčastí. Bližší 
informace k  bytu jsou uvedeny v  tomto čísle přibyslav-
ského občasníku. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Sociální odbor a pečovatelská služba
Pečovatelská služba Přibyslav
Během července probíhala činnost pečovatelské služby 
bez problémů. Léto je v pečovatelské službě ve znamení 
čerpání dovolených. Veškeré dovolené jsou plánovány 
tak, aby nebyl narušen chod služeb. 

I přes několikrát opakované varování se stále u seniorů 
setkáváme s nedostatečným dodržováním pitného reži-
mu, což má většinou za následek, především pak v hor-
kých dnech, kolaps jejich organismu.  

Proto je třeba dodržovat pitný režim a příjem potravy, 
obzvláště teď v létě. 

Zprávy ze sociálního odboru
Ve čtvrtek 10. července v  10 hodin ráno proběhla prv-
ní přednáška Letní školy seniorů, kterou ve spolupráci 
s  Krajem Vysočina v rámci projektu Aktivní seniorská 
politika CZ-AT (zkráceně Senior Plus) v  našem městě 
pořádáme. „Vyučování“ mělo téma Zahrada pro každý 
věk a přednášejícím byl Ing. Peter Gajdoštin, celkem se 
jej zúčastnilo 22 posluchačů.

Druhá přednáška měla název: Psychologie barev, 
arteterapie a muzikoterapie a připravila si ji Mgr. Lucie 
Poláková. 

V  srpnu nás čekají přednášky na téma: Životospráva 
pro mozek a paměť a Poznáváme Dolní Rakousko.

Na všechny přednášky jste srdečně zváni. 
Bližší informace o Letní škole seniorů naleznete na 

speciálním plakátu.
Bc. Karel Březina

vedoucí PS a sociální pracovník

Uzávěrka 
příštího čísla
22. 8. do 12.00 hod.
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 2. 7. 2014

P ř e m í s t ě n í
autobusových zastávek

Upozorňujeme přibyslavské občany, že stanoviště 

autobusů budou ve čtvrtek dne 7. srpna 2014 v době 

od 6:00 hod. do 18:00 hod. přemístěna z náměstí do 

prostoru bývalé restaurace Na Růžku jako v  době 

konání přibyslavské pouti (křižovatka ul.  Žižkova 

– II/350 a komunikace I/19). Důvodem je konání 

cyklistických závodů.

Ing. Josef Moštěk,
tajemník Mě Ú

P R O N Á J E M  B Y T U
K 1. 9. 2014 se uvolní byt 2+1 o celkové výměře 

53,7 m2 v nástavbě, s finanční spoluúčastí 89 971 Kč. 
Adresa: Přibyslav, Nerudova 663

Tuto částku musí složit nový nájemce před podpisem nájemní 

smlouvy. Nájemce nesmí být vlastníkem nemovitosti. Došlé žádosti 

budou posuzovány individuálně.

Své žádosti zasílejte nejpozději do 15. srpna 2014 
na adresu:

Městský úřad Přibyslav

Odbor správy a údržby

Ing. Ivana Hladíková

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

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 
11. 08.

gen. Luži Pondělí 
18. 08.

Tržiště Pondělí 
25. 08.

Cihlářská

Úterý 
12. 08.

Bezručova Úterý 
19. 08.

Jiráskova Úterý 
26. 08.

Česká

Středa 
13. 08.

Hesovská Středa 
20. 08.

Vyšehrad Středa 
27. 08.

Nerudova

Čtvrtek 
14.08.

Pecháčkova Čtvrtek 
21. 08.

Příkopy Čtvrtek 
28. 08.

Niklfeldova

Pátek 
15.08.

Žižkova Pátek 
22. 08.

Na 
Vyhlídce

Pátek 
29. 08.

U Koupaliště

V místních částech a zahrádkářské osadě budou kontejnery na bioodpady roz-

místěny mimo třítýdenní cyklus v Přibyslavi, takto: 

Dvorek 4. 8.–5. 8.
Uhry 6. 8.–7. 8.
Utín 8. 8.–10. 8.
Poříčí 29. 8.–31. 8.
Česká Jablonná 1. 9.–2. 9.
Dolní Jablonná 3. 9.–4. 9.
Zahrádky U ACA 5. 9.–7. 9.

S  dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady se obraťte na 

odbor životního prostředí Městského úřadu Přibyslav.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

143/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních 
příspěvků na návrh Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav 
dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Bc. Karel Březina, Marie Holcmanová
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise 
rady 
města

144/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje vypsání výběrového řízení na nákup 
hydraulického rozpínáku pro JPO II SDH Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk, Ivo Šimanovský
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

145/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo na kompletní dodávku stavby „Modernizace a rozšíření ZŠ Při-
byslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČ 00268097 a fi rmou UNISTAV a. s., Příkop 6, 602 00 Brno, 
IČ 00531766.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

146/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na opravu míst-
ních komunikací v místní části Keřkov a místní části Ronov nad Sázavou. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

147/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-2010752/VB/1, Dobrá, p. Rosecká, parc. č. 396/14, 
396/15, knn k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 24/8 
a 520/1 v k. ú. Dobrá mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

148/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě, 
kterou uzavřelo město Přibyslav s paní Hanou Bergrovou na byt č. 5 
v domě Tržiště 241, Přibyslav, kterým se upravuje doba trvání nájmu 
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

149/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem pozemků pro provozo-
vání pouťových atrakcí na přibyslavské pouti v roce 2015 panu Josefu 
Spilkovi, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko za cenu 130.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

150/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje ceníky za uložení odpadů na skládce 
odpadů Ronov nad Sázavou a na sběrném dvoru Ronov nad Sázavou 
s platností od 3. 7. 2014.
Odpovědnost: Přemysl Tonar, Mgr. Ludmila Řezníčková
Legislativa: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 3. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

151/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje s účinností od 18. 7. 2014 Pravidla 
pro zajišťování oprav bytů v majetku města, jejich vybavení a výměny 
součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení včetně způsobu 
jejich fi nancování.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Legislativa: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

152/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje s účinností od 18. 7. 2014 Pravidla 
o podmínkách a postupu přijímání nových obyvatel do Domu s pečo-
vatelskou službou v Přibyslavi.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Legislativa: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

153/2014 RM Rada města Přibyslav pověřuje starostu a místostarostu města Přiby-
slav vytvořením strategického plánu města Přibyslav.
Odpovědnost: starosta a místostarosta města Přibyslav
Termín: 30. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

154/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s použitím znaku města Přibyslav při 
prezentaci města v rámci 18. ročníku mezinárodního cyklistického 
etapového závodu mužů VYSOČINA 2014 organizátory této akce.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

155/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 
2014 řediteli Základní školy Přibyslav Mgr. Petru Adamovi, ředitel-
ce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové, ředitelce 
Kulturního zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli 
Sportovního zařízení města Přibyslav, s. r. o. panu Zdeňku Matějkovi, 
veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů panu 
Josefu Hamerníkovi.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 3. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

156/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 
5.000 Kč SDH Dobrá, 582 22 Přibyslav, IČO 62697102 na pokrytí 
nákladů spojených s reprezentováním člena SDH Dobrá Jakuba 
Kasala na republikové soutěži ve dnech 5. – 6. 7. 2014.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

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

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 21. 7. 2014
157/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy 12PO - 000472 P/N/18/2014 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 

Praha 4, IČO 65993390 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 07/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

158/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor budovy Starého špitálu, Přibyslav, Vyšehrad 271 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Kulturně vzdělávacím centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČ 26614774 v termínu od 22. do 30. 9. 2014.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 09/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

159/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 9 Přibyslav, Nerudova 663, Přibyslav, uzavřené dne 8. 8. 2002 s nájemci panem Stanislavem 
Holým a paní Alenou Holou, dohodou ke dni 31. 8. 2014.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

160/2014 RM Rada města Přibyslav ukládá Odboru správy a údržby Městského úřadu Přibyslav zveřejnit záměr pronajmout uvolněný byt č. 9 Přibyslav, Nerudova 663, Přibyslav 
ihned na úřední desce města Přibyslav a v srpnovém čísle Přibyslavského občasníku.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 08/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Místní skupina 
Českého červeného kříže 
v Přibyslavi

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Hned na začátku musíme moc poděkovat vám všem 

za to, jak jste neúnavně a obětavě sbírali víčka pro 

Kubíčka Kunáška. A že těch víček bylo! Jaký je tedy 

výsledek naší sbírky?

Sběr probíhal od února do konce června a hned ve 

středu 2. července se sešli červenokřižáčci i maminky 

a děti z  Harmonie na přibyslavské radnici. Všechna 

víčka jsme zmapovali, přesypali do pytlů a uspořádali 

pro transport do sběrny. Víček bylo plné radniční 

sklepení a všechna jsme museli roztřídit na plastová 

a kovová zvlášť.

Moc děkujeme všem 
dospělým i dětem, kte-
ří pro Kubíčka sbírali! 
A nesbíralo se jen v  Při-

byslavi, postupně se 

k nám přidaly i další obce 

v  okolí, aby Kubíčkovi 

pomohly. Děkujeme školám a školkám, obecním i měst-

ským úřadům, obchodům, pečovatelským službám, 

organizacím, soukromým i státním fi rmám a vůbec 

všem, kteří se zapojili. Moc děkujeme Městskému úřadu 
Přibyslav, panu J. Mošťkovi a dalším pracovníkům MěÚ, 

že nám vyšli vstříc a zapůjčili skladovací prostory. Děkuje-

me také našim sponzorům fi rmě Apoly, s.r.o. za poskyt-

nuté sběrné krabice a fi rmě SC Metal s.r.o. za zapůjčení 

nákladního auta a za transport víček zdarma.

Že jste si už zvykli sbírat a teď nevíte, co s  víčky? 

Nezoufejte a sbírejte dál, alespoň budete mít náskok! 

Nechte se překvapit, určitě pro vás brzy nachystáme 

další sbírku pro potřebné děti.

Přejeme vám krásný prázdninový srpen!

Nakládáme víčka pro Kubíčka

KVC Harmonie a červenokřižáčci třídí víčka

KVC Harmonie a červenokřižáčci třídí víčka

Další akce proběhla ve středu 9. července. To jsme 

si vypůjčili nákladní auto z  SC Metalu a vyrazili do 

Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, kde pro nás 

měli nachystáno několik palet nepoužitelných pivních 

víček. Potom jsme všichni nakládali víčka z úřadu v Při-

byslavi. Docela jsme se u toho zapotili, víček byla díky 

vám velká spousta!

Ve čtvrtek 10. července vyrazilo nákladní auto s po-

sádkou do brněnské sběrny fi rmy Hottech. A jaký byl 

výsledek našeho pětiměsíčního snažení? Nasbírali 

jsme celých 1  350 kg plastových a 3  520 kg kovo-

vých víček a tím jsme pro Kubíčka vydělali krásných 

20 000 Kč! Peníze dorazí v nejbližších dnech přímo na 

Kubíčkův účet, tak sledujte v Přibyslavském občasníku 

nebo na našem Facebooku, jakou pomůcku si za na-

sbíraná víčka Kubíček koupí.

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Doubková

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

facebook.com/sbirej.vicka.pro.kubicka

Za KVC Harmonie
Petra Pejzlová

Významné dny 
v měsíci srpnu
2. 8. Den suchého zipu 
6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
 Mezinárodní den boje lékařů za mír 
8. 8.  Mezinárodní den ženského orgasmu
9. 8. Mezinárodní den původního obyvatelstva
12. 8. Mezinárodní den mládeže
13. 8. Den leváků
23. 8. Mezinárodní den památky obětí obchodu 

s otroky
28. 8. Evropská noc pro netopýry
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Dobrovolnice Anna Březinová při akci Duhové hrátky

Dobrovolnické centrum v regionu 
Havlíčkův Brod a Chotěboř,
FOKUS Vysočina
Dobrovolnictví v knihovně slaví první výročí
Letošní léto je pro naše dobrovolnické centrum 
a některé dobrovolníky svým způsobem „sváteční“. 
Je tomu právě rok, co naši dobrovolníci pomáhají 
v  Krajské knihovně Vysočiny a aktivně se zapojují 
do přípravy akcí, které pořádá.

Krajská knihovna je dobrovolnictví velmi naklo-
něna, což se projevuje na spokojenosti stávajících 
dobrovolníků i na vzrůstajícím počtu nových zájem-
ců. Možnosti jsou zde různorodé. Dobrovolníci po-
máhají při jednorázových akcích, pracují na propa-
gačních aktivitách, zajišťují roznos knih potřebným 
občanům, podílejí se na provozu knihovny a v ne-
poslední řadě mohou uskutečňovat své zajímavé 
nápady. Za rok spolupráce s knihovnou evidujeme 
4 aktivní dobrovolníky, kteří věnovali výše uvede-
ným aktivitám více než 200 dobrovolnických hodin. 
Další dobrovolníci propojují svoji činnost v domo-
vech pro seniory a knihovně tím, že pro seniory 
vypůjčují knihy, které jim doručí až do zařízení.

A co dobrovolníci knihovně přinášejí podle paní 
ředitelky Mgr. Veroniky Peslerové? „Určitě je to 
pomoc při našich akcích a aktivitách, které bychom 
jinak třeba nemohli realizovat, popř. realizovali ob-
tížně. Co však vidím jako přínos úplně největší, je 
„pohled zvenku“. Dobrovolníci nám pomáhají dívat 
se na věci, které se v knihovně dějí, jinýma očima. 
Nejsou zahlceni knihovnickou odbornou rutinou 
a jsou schopni (a hlavně ochotni, za což děkujeme 
především) na věci nahlédnout trochu jinak a tím 
knihovnu posunou zase o kousek dál. Děkujeme!“

S  dobrovolníky v  knihovně nejčastěji spolupra-
cuje paní Marcela Valecká, která jejich aktivitu 
hodnotí s nadšením: „Martin Kubát, Anička Březi-
nová, Míša Zinková a Jana Matrková, jinými slovy: 
naši skvělí dobrovolníci. Každý z nich si v pestrém 
množství knihovních činností, akcí a aktivit postup-
ně našel to, co mu nejvíce přirostlo k srdci. Martina 
pravidelně potkáte na dětském oddělení, kde se 
zapálením pomáhá při organizaci výtvarných dílni-
ček. Míše jsou, jak to zatím vypadá, souzené také 
akce pro děti. Během roku se například převtělila 
nejprve do role mimozemšťana a poté vlka, postav, 
které zajišťovaly některá ze stanovišť s  úkoly na 

akcích Den pro dětskou knihu a Noc s  Anderse-
nem. Jana pravidelně těší obyvatele Domova pro 
seniory Husova donáškou knih, časopisů a audio 
dokumentů. Anička o své činnosti hovoří dále 
v článku. Přesto, že každý z dobrovolníků pomáhá 
jinak a  jinde, mnohé podstatné je spojuje: jejich 
nezištná obětavost, skromnost, spolehlivost, šikov-
nost, pozornost a obrovský elán. S velkými díky se 
připojuji k  naší paní ředitelce i já! Velký dík patří 
také Dobrovolnickému centru FOKUSu Vysočina, 
s kterým se nám od samého počátku výborně spo-
lupracuje.“

Jednou z prvních dobrovolnic v knihovně se stala 
paní Anna Březinová. Čemu se v knihovně věnuje? 
„O možnosti zapojit se do dobrovolnické práce 
v  knihovně jsem se dozvěděla z  internetu zhruba 
před rokem a ihned mne tato informace oslovila. 
Zpočátku se jednalo o úklidové práce, které souvi-
sely s rekonstrukcí půjčovny pro dospělé, či údrž-
bou knih na studovně. Nabídka činností je pestrá 
a každý si může vybrat podle svých zájmů, schop-

ností a časových možností. Od loňského podzimu 
pravidelně pomáhám při administrativním zápisu 
do UVČ. V  současné době dokončuji práci na tří-
dění časopisů podle zaměření do kategorií tak, aby 
se čtenáři rychleji orientovali v  nabídce časopisů, 
které jsou k  dispozici na půjčovně pro dospělé. 
V  dalším období bych se ráda podílela na donáš-
kové službě pro čtenáře. Dobrovolnická činnost 
mi umožňuje rozšířit si představy o pestré činnosti 
knihovny a setkávat se s příjemnými lidmi. 

Děkujeme všem dobrovolníkům a přejeme jim 
mnoho dalších knihovnických úspěchů.

Další informace a aktuality najdete na našem webu 
(www.fokusvysocina.cz, → dobrovolnictví → pří-
slušný region) nebo na facebooku dobrovolnické-
ho centra.

 Za dobrovolnické centrum
Iveta Krčálová, DiS.

koordinátorka dobrovolníků ve spolupráci 
s Krajskou knihovnou Vysočiny
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LÉTO V KZM PŘIBYSLAV
Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, ani jsme se nenadáli (hlavně asi školáci) 
a půlka prázdnin je za námi. Ale nezoufejme, ještě celý srpen si můžeme užívat dovolené, 
sluníčka a děti volna. A hlavně se můžete ještě k  nám do Kurfürstova domu stavit pro 
dobré čtivo, podívat se do muzea nebo na výstavu o Janu Zrzavém. Je pro vás otevřena 
i přibyslavská věž vždy od středy do neděle. Popřípadě můžete požádat v  určené dny 
o  komentovanou prohlídku přibyslavského kostela.

V červenci si děti vždy ve středu mohly přijít do 

knihovny zahrát hry – karetní či deskové, pohrát 

si, nebo jen něco namalovat či složit puzzle. Stejně 

tak i v  srpnu můžete ve středu dorazit. První dva 

týdny se nám tu sešli malí hráči a něco si zahráli, 

třetí středu se dětem již moc nechtělo, ale za to 

jistě může i pěkné počasí. Uvidíme, jak se bude 

dětem chtít do knihovny v  příštích dnech. Jsou 

samozřejmě srdečně zvány, těšíme se na ně. 

Hry ale nemusíte hrát pouze tady u nás, v knihovně 

– můžete si je půjčit i domů. Nyní máme k dispozici 

i mnoho nových deskových her – od autorky paní 

Lucie Ernestové, která tvoří velká leporela her – 

v tomto jednom leporelu tedy najdete celkem čtyři 

krásné hry. Jsou většinou určené již pro děti od 

5-ti let. 

A na co se můžete o prázdninách ještě těšit? 

Největší srpnovou akcí v  našem městě bude 

bezesporu PyroCar 2014. Jde o „největší setká-
ní požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků 
a  hasičů v České republice“. Akce se koná od 
29. 8. do 31. 8. Čekají na vás besedy, přednášky, 
diskuze a samozřejmě i zábava. 

Trochu s  předstihem vás zveme i na 23. ročník 

Mlékárenských dnů, konaných v  Přibyslavi od 

středy 10. září do neděle 14. září. Těšit se můžete 

opět na spoustu doprovodných akcí a také výstav 

v režii KZMP.

I přes léto pro vás nakupujeme nové knihy…

Půjčit či zarezervovat si můžete dva nové tituly 

od V. Vondrušky – „Krev na lopuchu“ a „Ještě 

že nejsem kat“, nebo „Všechny vůně Afriky“ od 

Zuzany Beranové, Češky, která žije se svou rodinou 

v Namibii. Zajímavou knihou je jistě i „Druhý dech“, 

jehož autorem a současně i hlavním hrdinou je 

Philippe Pozzo di Borgo, jde o román o úspěšném 

muži, který skončí po nehodě zcela ochrnutý na 

invalidním vozíku. Z  jiného soudku, spíše pro 

zábavu a odlehčení, je román „Ženy na tahu“ od 

Joanne Fedlerové. Poslední zajímavou novinkou, 

kterou musím zmínit je „Sirotčinec slečny 

Peregrinové pro podivné děti“ od Ransoma Riggse. 

Z  naučných novinek jmenujme např. „Život 

bez pšenice“ od Williama Davise, knihu dobrých 

nápadů na tvoření „Děláme si to doma sami“ od 

Aleny Thomasové, nebo dvě nové knihy o rakytníku 

řešetlákovém. 

Pro děti tu máme první díl dobrodružství o dětech 

ze sídla Ashton – jde o knihu „Nepolepšitelné 

děti ze sídla Ashton. Tajemné vytí.“ od Maryrose 

Woodové.

Krásný zbytek léta vám přejí všichni zaměstnanci 

z KZMP.

Markéta Gögeová
 knihovnice

20. výročí přátelství 
Mook en Middelaar – 
Přibyslav 
V době, kdy tento článek píši, blíží se pomalu teprve 

půlka prázdnin… Ale jak víme, čas utíká někdy rychleji, 

než bychom si přáli, a tak se v  zahraniční komisi ve 

spolupráci s městem již naplno věnujeme přípravám 

na oslavy 20. výročí našeho přátelství s  holandskou 

obcí Mook en Middelaar ve dnech 11.9.–14. 9. Při loň-

ské návštěvě představitelů města a zahraniční komise 

v Mooku potvrdil nový starosta Mooku, že mají zájem 

na dalším pokračování vzájemných návštěv a společ-

ných akcí spolků i městské reprezentace. 

Když starosta Mojmír Novotný navazoval v devade-

sátých letech první kontakty s Mookem a Middelaarem, 

bylo jeho  úmyslem otevřít Přibyslav světu a  umožnit 

občanům srovnání života ve stabilní demokracii s  na-

ším teprve se rozvíjejícím demokratickým systémem. 

Zajímala ho sice témata vztahující se k veřejné správě 

(systém práce obecního úřadu a jeho pravomoci, na-

kládání s  odpady, fi nanční plánování), ale od začátku 

věnoval velkou pozornost spolupráci na úrovni spolků, 

chtěl, aby se poznali hlavně obyvatelé obcí, aby se spřá-

telili, aby se zdokonalili v cizích jazycích. 

Měla jsem to štěstí, že jsem se od začátku na rozvoji 

přátelství s  Mookem podílela – napřed jako tlumoč-

nice, později jako předsedkyně zahraniční komise. 

Myslím, že je možné konstatovat, že rozvoj přátelství 

překonal naše očekávání. Ze spolupráce spolků vznik-

la řada osobních přátelství, dnešní generace již nemá 

problém komunikovat v cizím jazyce a demokratický 

systém u nás funguje už přes dvacet let. Naši přátelé 

z Mooku en Middelaaru byli vždy velkorysými hosti-

teli – jistě si na to vzpomínají nejen skauti, myslivci, 

hasiči a zahrádkáři, ale i řada občanů, kteří se zúčast-

nili zájezdů poznávacích – ať už na oslavy orchest-

ru Harmonie Erica, na čtyřdenní pochod nebo na 

cyklistický pobyt a další. Zpočátku jsme byli všichni až 

zaskočeni jejich srdečností, často jsme se ptali sami 

sebe, proč jsou k nám tak přátelští… Za těch dvacet 

let jsme se však i my trochu změnili, odhodili jsme 

určitou rezervovanost a opatrnost, ke které nás nutil 

život v  minulém režimu, nabyli jsme na sebevědomí 

a srdečnosti. Setkáváme se s našimi holandskými přá-

teli jako rovnocenní partneři a zjišťujeme s radostí, že 

i přes značnou vzdálenost mají naše malé země mno-

ho společného.

Děkuji všem, kteří se přípravám oslav 20. výročí na-

šeho přátelství věnují!

Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise

Starosta Mojmír Novotný v 90. letech
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Z pohádky O veliké řepě Pokračování besídky na zahradě mateřské školy

Budeme se znovu 
ucházet o vaše hlasy
V demokratické společnosti má každý občan možnost 
účastnit se správy věcí veřejných. Pokud všechno fungu-
je, tak to mnohé z nás ani nenapadne. Pokud na ulicích 
posloucháme projevy nespokojenosti nebo i stížnosti, 
začneme přemýšlet, co s tím. I to, co je dobré, může být 
lepší. Slovní kritika toho, co se nám nelíbí, nestačí. Je tře-
ba svůj názor nejen vyjádřit, ale cítíme-li, že je správný, 
je třeba jej také prosadit.

Jsou to už více než čtyři roky, kdy jsme se poprvé sešli 
v salonku „U Huberta“. Rozhodli jsme se dát dohroma-
dy skupinu lidí, kteří mají chuť nejen vyjádřit svůj názor 
k věcem veřejným, ale i pokusit se ovlivnit jejich vývoj. 
Chtěli jsme pracovat pro Přibyslav a zároveň zůstat ne-
závislí. Proto jsme kandidátku nazvali NEZÁVISLÍ PRO 
PŘIBYSLAV.

Plánovali jsme ovlivnit hodně věcí: chování „radnice“ 
k řadovým občanům, z pohledu rodičů i nás neuspokoji-
vý vývoj ve školských zařízeních města, vytvoření dlouho-
dobějšího plánu investic, který by obsahoval nejen líbivé, 
ale i potřebné a opomíjené investice do přidružených 
obcí, rozumnější hospodaření s ne nevyčerpatelnými 
fi nančními prostředky města a mnoho dalších věcí.

Je nutno přiznat, že nás překvapilo množství hlasů, 
které jsme v minulých komunálních volbách získali. 
Bohužel, studená sprcha přišla hned poté, když jsme po-
prvé poznali na vlastní kůži průběh povolebních jednání. 
Se zklamáním jsme se ocitli na straně opozice.

Koalice, svým složením někomu nepochopitelná (stra-
na nezávislých pana starosty, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM), 
však nedokázala dát dohromady radu města, a tak jsme 
se nakonec rozhodli se vedení města účastnit. Jan Tho-
mayer se stal jedním z pěti radních. Se dvěma dalšími 
radními z ODS jsme získali možnost alespoň zčásti plnit 
své sliby, které jsme dali našim voličům. V dané situaci 
– byť s radním, ale v menšině v zastupitelstvu, bylo vše 
vyjednáváno jenom velmi pomalu. Přesto se podařily 
malé krůčky ke zlepšení.

A tak vznikla nová pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek.

I díky naší zástupkyni Anně Doubkové st. ve školské 
radě, začala rada aktivně fungovat a jednat s bývalým 
ředitelem školy. V současnosti, podle ohlasů rodičů i nás, 
má základní škola ten správný směr. Naše podpora patři-
la i nové paní ředitelce mateřské školy.

Za důležité považujeme také mít pod kontrolou hospo-
daření, zvláště v současné napjaté fi nanční situaci města. 
V letošním roce se objem fi nančních prostředků půjčených 
od bankovních ústavů navýšil o dalších 60 miliónů korun 
(vlivem investice do ZŠ). A tak považujeme za správné ka-
ždou korunu dvakrát obrátit, než ji utratíme. 

Pro větší úspory jsme samozřejmě podporovali výbě-
rové řízení na dodávku levnějšího plynu a elektřiny pro 
radnici a s ní spojená zařízení (ZŠ, MŠ, KZMP, SZMP). 
V  kontrole hospodaření nám pomáhala účast našich 
dvou zástupců ve fi nančním výboru.

Uplynulé čtyři roky nám ukázaly, že vše nepůjde 
tak jednoduše, jak jsme si představovali. Setkali jsme 
se s  mnoha překážkami. Jako začátečníci jsme poznali, 
že i v našem malém městě jde často o „velkou politiku“.

Přesto jsme se rozhodli, že nehodíme fl intu do žita 
a půjdeme do toho znovu. Věříme, že přes možná málo 
viditelné výsledky jste dobře sledovali naše kandidáty, 
a že víte, že jsme neměnili stanoviska podle nálady. Naše 
jednání byla vždy věcná. Proto věříme ve vaši důvěru 
i v letošních volbách. Uběhly čtyři roky. Složení naší kan-
didátní listiny se částečně obměnilo. Ale jsme to pořád 
my – NEZÁVISLÍ PRO PŘIBYSLAV.

Marie Křesťanová, Jan Thomayer 
zastupitelé za Nezávislé pro Přibyslav

Netradiční besídka 
ve školce Stříbrné 
Hory
V  mateřských školkách i základních školách jsou 

zpravidla několikrát do roka uspořádány takzvané 

besídky. Příležitosti k nim mohou být rozličné. Pořá-

dají se například vánoční besídky, besídky ke svátku 

matek, ke konci školního roku. V mateřských škol-

kách jde o jediné společné setkání dětí, rodičů a pří-

padně prarodičů a jejich učitelů. A tato setkání mají 

obvyklé schéma: rodiče, anebo prarodiče se dostaví 

slavnostně oblečeni, usednou na lavičky, malé sto-

ličky a stanou se publikem pro své děti a vnoučata. 

Jsou plni pochopení a nadšení z vystoupení jejich 

dítka. Dětský zpěv, tanec nebo přednes nehodnotí-

me kritickým pohledem, proto tam nejsme, ale dá-

váme jim možnost zažít radost z úspěchu … určitě 

tomu tak je? Když budeme otevření, tak nás zpra-

vidla moc nezajímá dětské vystoupení tohoto typu, 

rozhodně bychom nešli na besídku do mateřské 

školky, kde naše dítko není. O to však nejde, je spíše 

otázkou, co takové besídky přináší (našim) dětem. 

Baví je to vystupovat před všemi rodiči? Stydí se? 

Mají trému? Štve je to, že je někdo nutí, aby řekly 

pár veršíků? Třeba ne! Vždyť jde o pár slov a před 

známými a rodiči! A zkusili jste si to, mílí rodičové?! 

Rodiče dětí z mateřské školky ve Stříbrných H orách 

ano. Rozhodli se, že svým dětem v  rámci besídky 

v  mateřské školce zahrají pohádku. A protože šlo 

o závěrečnou besídku ke konci školního roku, tak 

to spojili s  rozloučením s  předškoláky, tedy těmi, 

kteří přechází po prázdninové pauze (většinově do 

přibyslavské) základní školy. 

Takto vznikl program besídky, v  němž jen první 

třetina patřila vystoupení dětí. V druhé části došlo 

na rozloučení s  předškoláky, kteří byli dekorováni 

(podobně jako maturanti na maturitním plese), 

byli obdarováni knihou a drobnou sladkostí. Paní 

učitelka velmi mile každého předškoláka dopro-

vodila poznámkou podle charakteru dítěte (moc 

se tam v  té škole neper, ať tě nepřestane bavit 

malování apod.). Po dekorování následovala po-

slední část programu, o které většina dětí neměla 

tušení: rodičovská pohádka. Zvolili jsme pohádku 

o Veliké řepě, tu všichni znají, ale v  divadlech 

se zřejmě nehraje (tedy já jsem ji nezaznamenala), 

přece jen na scéně je najednou nejméně šest postav, 

no a ochotnická divadla mají podstatně méně herců, 

kteří se v případě více postav ve hře rychle převléka-

jí, anebo některé postavy jsou neživé (loutky či jiné 

kulisy). My jsme i toto měli naopak: řepa byla živá! 

Na scénu přichází dědek (tedy jeden z  tatínků), 

okopává a zpoza kulisy se objevuje řepa (tedy ta-

tínek v masce řepy). Postupně na scénu přicházejí 

další rodiče (tedy babka, vnučka, tak, jak to znáte), 

ale aby přišli, musí je děti nějak přivolat. Rodiče-

-herci je tedy přiměli, aby každého „přilákaly“ ně-

jakou písničkou, což děti okamžitě přijaly, zpívaly 

a nabízely písničky (Holka modrooká pro vnučku, 

Skákal pes přes oves a další, které znaly a byly 

vhodné pro danou situaci). Myslím, že se počin ro-

dičů vydařil a je třeba jim za jejich ochotu poděko-

vat, a to zejména proto, že nejsou profesionálními 

herci a každý z nich si masku musel vytvořit sám. 

Rodiče si pro představení nevytvořili přesně daný 

text, což jim umožňovalo improvizovat, ale věřte, 

že i přes dvě zkoušky zažili rodiče trochu té trémy 

a obav, jak to dopadne, jestli se to dětem bude líbit. 

A zažili pocit, že je tam třeba někdo, před kým se 

budou stydět: jiní rodiče, učitelky, starostka obce, 

která se přišla s  předškoláky rozloučit. A možná 

právě to zažívají (také) naše děti na besídkách. 

A nakonec po premiéře a zároveň derniéře rodi-

čovské pohádky o Veliké řepě se všichni „zdrželi“ 

– rodiče, děti i učitelé na zahradě mateřské školky, 

vzájemně se pohostili drobným občerstvení od 

rodičů, děti si hrály a rodiče se bavili. Tak se nám 

zdá, že to byla spíše zahradní slavnost než be-

sídka. A proč ne, když při poslední besídce před 

prázdninami je většinou tak krásně a některým 

dětem (i jejich rodičům) končí jedno životní období 

a začíná jiné, školní léta. Jediné, co nás mrzelo, bylo, 

že paní ředitelka Iveta Musilová nemohla být kvůli 

nemoci na besídce přítomna. Asi to nejvíce mrzelo 

rodiče předškoláků, aby se s ní mohli rozloučit 

a poděkovat jí za trpělivost, které má s našimi dětmi 

a vstřícnost vůči nám rodičům. Myslím, že mohu 

tlumočit nejen poděkování za skvělou přípravu 

předškoláků pro základní školu, ale i popřát pevné 

zdraví a doufat, že se s  novým školním rokem ve 

zdraví v  mateřské školce ve Stříbrných Horách 

shledáme.

Eva Kučerová

placená inzerce
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NENÍ ZLE, ALE BUDE LÍP!
Do voleb 
ve vypůjčených dresech
V inzertní rubrice červencového vydání Přibyslavského 
občasníku vyšlo poprvé půlstránkové obrazové sdělení. 
Reklama, jen s mírnou úpravou převzatá z billboardů 
parlamentních voleb, uvádí, že ANO se chce od podzimu 
podílet na vedení přibyslavské samosprávy. 

„Nabízíme zkušenosti i nové přístupy. Budeme s vámi!”, 
hlásí palcové titulky a slibují, že ve městě po volbách „bude 
líp” a bude „otevřena radnice občanům”. Totéž sliboval 
blahé paměti dnes už zapomenutý politik Daniel Kroupa 
z ODA, ale vtipálci na jeho sloganu první písmeno druhého 
slova přepisovali poslední literou české abecedy.

Pod obecnými nadějemi na ještě lepší zítřek v našem 
městě nebyl nikdo podepsán. Snad to měla být dočasná 
hra na schovávanou, ukryj se, panenko v koutě, budeš-
-li hodná, najdou tě. Ovšem i bez detektiva z Ronova 
vyšlo najevo, že s Andrejem Babišem si neplácl nikdo 
menší, než starosta města Jan Štefáček. Deníku Vysočiny 
to potvrdilo pražské ústředí ANO a přiznal to on sám – 
s podotknutím, že nikdo z kandidátky členem hnutí ANO 
není. Takže všichni v komunálních volbách startují ve vy-
půjčených dresech!

Kdo chodí na fotbal nebo do hospody, kam se v Če-
chách podle Hrabala přestěhovala z kostela zpovědnice, 
slyší, že nikým nepodepsaná volební reklama ANO je ter-
čem občanských komentářů a šprýmů. Glosují, že „nové 
přístupy” a lepší budoucnost Přibyslavi slibuje funkcio-
nář, který v dlouhém polistopadovém období byl buďto 
druhým nebo – a to převážně – prvním mužem města. 

Komentuje se také jeho politický turismus – když ne-
počítáme předlistopadovou minulost, na radnici zprvu 
za ODS, potom dramatické probuzení, že ODS s Topo-
lánkem v celostátní politice je huj, ale stejná parta v Při-
byslavi je fuj, a tak v roli už schválené jedničky ODS rychlý 
přeběh k „nezávislým”. A  nyní zase sbohem kamarádi, 
mám rád Babiše. 

Zákon o volbách stanoví, že sdružení nezávislých kan-
didátů, jakým ve městě nyní např. je Přibyslav 2014, vede-
né předsedou představenstva akciové společnosti Osiva 
Havlíčkův Brod a bývalým přibyslavským radním Václavem 
Zábranou, musí nejdříve shromáždit 281 podpisů, aby 
vůbec mohlo kandidovat, zatímco dosud v Přibyslavi ne-
existující buňka ANO nepotřebuje podpis žádný.

Je tato obezlička či obkročák jediným důvodem, proč 
v komunálních volbách v Přibyslavi se bude o naši důvěru 
ucházet Babišovo ANO? Nebo se skutečně patnáct kan-
didátů zastupitelské existence ztotožňuje s Babišovým 
volebním programem, byť marně pátrám, zda v  komu-
nální politice nějaké specifi cké cíle on má. Nebo jde o po-
kus jedince vynést se ještě jednou nahoru na vlně sou-
časné, ale krátkodobé popularity populistického hnutí, 
když už toho v jiném seskupení mnoho nabídnout nemo-
hu? Otázek nad veletoči může být víc.

„Občan by si od Babiše zasloužil školení z jeho perso-
nální politiky. Před listopadem se nomenklatura skládala 
ze členů a kandidátů KSČ, funkcionářů SSM, ROH apod. 
Dnes ji, zdá se, tvoří členové a spolupracovníci ANO, dů-
věrníci Andreje Babiše...”, píše ve sloupku Práva Lukáš Jelí-
nek a dodává, že „k důstojnému životu je zapotřebí koukat 
pod prsty těm ‚řádně’ zvoleným, co tvrdí, že se o vše posta-
rají za nás. Oligarchové nejsou o nic horší než totalitáři”.

Slovem do předvolební pranice je verbuňk, že teprve 
oligarchové nám v Přibyslavi otevřou radnici. 

Možná by zprvu stačilo otevřít pro demokratickou 
diskusi o životě ve městě podivně přivřené stránky Přiby-
slavského občasníku.

Ivo Havlík
Á propos: V  jarních volbách do poslanecké sněmovny 

ANO v Přibyslavi skončilo daleko za celostátním úspě-
chem, teprve na 4. místě. Že by u nás Babišovi kvetla 
pšenka až ve volbách komunálních?

Charita v Přibyslavi, zaujatý 
a velmi osobní pohled
Na úvod: město Přibyslav několik let přispívalo formou 

dotace na provoz automobilu, který sváží 3 handicapova-

né děti z Přibyslavi a přidružených obcí do speciální školy 

v Havlíčkově Brodě – ofi ciální název Základní a Praktická 

škola U Trojice HB. Dotace byla na základě žádosti po-

skytnuta občanskému sdružení Trojka, které auto provo-

zuje (toto uskupení sdružuje rodiče a jejich handicapova-

né děti a spec. školu v HB – rodiče + děti + škola = Trojka). 

Neznamená to však, že by děti do školy jezdily zadarmo. 

Rodiče přispívají – platí 1400 Kč za měsíc, což je však 

i tak polovina nákladů. Obvyklých 30 tisíc korun dotace 

je tedy částka pokrývající náklady pouze na jedno dítě na 

jeden školní rok. Přesto bylo občanské sdružení vděčno. 

Letos tomu tak však není. Dotace byla zamítnuta. Proč?

Z prapodivných důvodů a za podivných okolností byla 

v  místní základní škole ukončena „existence“ speciální 

třídy, „pobočky“ ZaPŠ U Trojice. Jedni tuto akci vyčítají 

novému panu řediteli – v opravované škole pro děti prý 

není místo, jiní žehrají na paní ředitelku brodské školy, že 

„své“ děti „stáhla“ do HB. Ofi ciální prohlášení k této vel-

mi diskutované události vydáno nebylo. Nicméně z dob-

ře informovaného zdroje – od pana místostarosty víme, 

že se skutečně jednalo o akci paní ředitelky z HB. Ta však 

o připravovaném stažení dětí se zřizovatelem nejednala 

a jednala tak ze své vůle, svévole a zaslouží tedy přiměře-

nou odplatu. Ale jakou? A… co třeba neposkytnout dota-

ci o.s. Trojka – když už je ta škola „členem“ sdružení, ne?

Pan místostarosta se snažil prodiskutovat neposkytnu-

tí dotace s některými z rodičů, kterých se to týká a ptal 

se na případný dopad…, na jasnou odpověď, že spec. 

školy, potažmo paní ředitelky, se neposkytnutí dotace 

ani netkne a že touto akcí budou poškozeny pouze ro-

diny dětí využívajících služeb svozového auta však nedal 

a prosadil svou. Dotace nebude! (Možná nás chtěl pouze 

informovat?) Veřejně ale prohlásil, že neposkytnutí do-

tace bude kompenzováno z fi nancí, které má k dispozici 

sociální komise, „rodiče si podají žádost…“… mezi námi 

– trapnost této žádosti pana místostarostu netrápí, nikdy 

ji pravděpodobně nepodával a tedy neví, co obnáší… 

nicméně vězte, že zpovídat se papíru a tím celé komisi ci-

zích lidí, kolik vyděláváte (potvrzeno zaměstnavatelem), 

co vlastníte, kolik krků žije ve vaší domácnosti, atd…, 

zda nejste na poskytnutí této dávky náhodou příliš bo-

hatí…, je opravdu ponižující…. Přesto jsme tuto trapnost 

podstoupili. Do dnešního dne však k  vyřízení žádosti 

nedošlo a ani nebyl nikdo ze zúčastněných ofi ciálně 

informován o průběhu jednání. Z  neofi ciálních zdrojů 

typu „jedna paní povídala“ jsme se doslechli, že jednání 

sociální komise bylo odsunuto na září…

Na závěr: Víme a zcela přijímáme, že poskytování do-

tace – daru je naprosto nenárokové, nicméně se na ko-

nec tohoto článku odkazujeme na Pravidla poskytování 

dotace z prostředků města, článek IV. Řízení o poskytnutí 

dotace… zkráceno pouze na první dva body…

OHS žádosti předloží do 15. února RM. RM projed-
ná všechny předané žádosti o dotace. Při rozhodování 
o výši dotace sleduje následující kritéria:
preferovat akce pro děti a mládež
preferovat akce pro tělesně a duševně postižené 

občany

Přispívá město Přibyslav na jinou akci charitativního 

charakteru? 

Mgr. Ludmila Kachlíková

Všem nezodpovědným 
pejskařům…
Tímto Vás prosím, mějte své psí miláčky při 
venčení na vodítku, tak jak je zákonem dáno. 
Dne 30. 6. jsem byla při procházce u letiště se 
svým pejskem, který byl na vodítku, napadena 
volně pobíhajícím psem – nebylo to poprvé! 
Tentokráte to dopadlo špatně. Já skončila 
s  velkým šokem na pohotovosti a můj pejsek 
s tržným zraněním na veterině. Příště by se to 
mohlo stát i Vám, nebo Vašim dětem. Mějte 
proto pochopení a neohrožujte svým nezod-
povědným jednáním slušné pejskaře i ostatní 
lidi.

Uvědomte si, že někteří lidé se prostě psů 
bojí, nebo mají zdravotní potíže, ať už po-
hybové nebo srdeční, nebo alergii na psy. 
Nebo mají špatné zkušenosti z  dětství. Fráze 
typu „nebojte se, on nic neudělá“ – pros-
tě neberu, protože mé zkušenosti jsou jiné. 
Určitě bychom si všichni užili procházku v  na-
šem krásném městě i okolí více, kdybychom ne-
měli strach z napadení volně pobíhajících psů.

Za všechny slušné pejskaře i obyvatele 
Přibyslavi a okolí
   Jana Höferová

PS: Ráda bych touto cestou poděkovala paní 
Evě Bencové, která mi přivolala záchrannou 
službu a druhý den odvezla mého pejska 
na ošetření k veterináři do Hamrů nad Sázavou. 
Ještě jednou jí moc děkuji za obětavost.
 

placená inzerce
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Nenechávejte při 
koupání své věci 
bez dozoru
Kraj Vysočina – V létě policisté zazna-
menávají větší nárůst krádeží odlože-
ných věcí na koupalištích a  u  rybníků. 
V  měsíci červnu policisté v Kraji Vyso-
čina šetřili již pět těchto případů. Zatím 
k poslední krádeži volně odložených věcí 
u rybníku došlo ve večerních hodinách 
10. června na hrázi Velkého pařezitého 
rybníka u obce Řásná na Jihlavsku. Ne-
známý pachatel zde odcizil z volně odlo-
ženého batohu mobilní telefon Huawei. 
Majiteli, který se v té době koupal, vznik-
la hmotná škoda přibližně 10.000 korun. 
Policisté případ šetří pro podezření ze 
spáchání trestného činu krádeže. V pří-
padě dopadení hrozí pachateli až dvou-
letý trest odnětí svobody.

Jak se tedy těmto zlodějům, kteří čekají 
jen na to, až necháme svoje věci bez do-
zoru a půjdeme se vykoupat, účinně brá-
nit? Je třeba mít na paměti několik jed-
noduchých pravidel, jejichž dodržování 
může minimalizovat riziko okradení.

1.  K vodě s sebou rozhodně neberte 
velké fi nanční obnosy, platební karty 
a cennosti. Pokud to jen trochu půjde, 
nechejte doma i mobilní telefon.

2. Jestliže budete na pláži sami a chcete 
se jít vykoupat, požádejte důvěryhod-
nou osobu, aby vám věci pohlídala. 
Ani to samozřejmě nemusí být bez 
rizika, pokud jde o cizí osobu. Ve sku-
pince je lepší ohlídat si věci navzájem.

3.  Ještě více riskuje ten, kdo si najde něja-
ké opuštěné romantické místo, nechá 
věci na břehu a jde se vykoupat. Zloděj 
se v takovém případě nemusí obávat, 
že ho někdo při krádeži uvidí. V tomto 
případě je nejlepší využít nejrůznější 
voděodolná pouzdra a peníze či klíče 
od bytu tak mít při sobě i ve vodě.

4.  V případě, že k vodě jedete osobním 
vozidlem, nabízí se možnost nechat 
důležité nebo cenné věci ve voze. Zde 
je ale třeba si uvědomit, že i zapar-
kovaná vozidla jsou velkým lákadlem 
pro zloděje. Obzvlášť, pokud necháte 
věci uvnitř auta na viditelných mís-
tech, jako na sedačkách, přístrojové 
desce nebo v přihrádkách na středo-
vém panelu.

Skutečně nejlepší prevencí před krá-
deží je nechat veškeré důležité nebo 
cenné věci doma.

Krajské ředitelství policie 
Kraje Vysočina

Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz

MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Atletika Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 1 100,00 1 593,77 1

Vábek Jaroslav 95,96 3 63,16 9 - 11 37,34 5 80,47 6 64,86 15 91,82 4 76,74 8 510,35 2

Moštěk Josef 75,76 8 57,89 12 91,74 2 0,00 0 57,14 17 71,89 6 78,92 6 433,34 3

Němec Jan 68,69 12 63,16 9 - 11 0,00 0 0,00 0 80,00 6 69,83 8 94,63 5 376,31 4

Šubrt Petr 70,71 11 0,00 0 0,00 0 85,55 3 72,73 10 99,43 2 -3 0,00 0 328,42 5

Háněl Tomáš 56,57 17 78,95 5 - 6 0,00 0 0,00 0 70,59 12 0,00 0 98,82 3 304,93 6

Dolák Vladimír 100,00 1 94,74 2 0,00 0 60,40 11 46,15 19 0,00 0 0,00 0 301,29 7

Němec Dobroslav 0,00 0 84,21 3 - 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,44 7 98,90 2 254,55 8

Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 83,80 4 65,75 13 99,43 2 -3 0,00 0 248,98 9

Loužecký st. Petr 65,66 14 84,21 3 - 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 78,12 7 227,99 10

Hlavenka Vít 0,00 0 0,00 0 83,12 3 73,10 9 64,00 16 0,00 0 0,00 0 220,22 11

Kvarda František 0,00 0 52,63 13 0,00 0 0,00 0 65,75 14 81,9 5 0,00 0 200,28 12

Zach Vladimír 96,97 2 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 196,97 13

Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 78,69 7 0,00 0 0,00 0 178,69 14

Loužecký ml. Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,61 5 0,00 0 0,00 0 98,62 4 181,23 15

Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79,65 7 84,21 4 0,00 0 0,00 0 163,86 16

Večeřa Jiří 87,88 4 73,68 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 161,56 17

Šrámek Roman 71,72 10 0,00 0 0,00 0 78,04 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 149,76 18

Holcman František 65,66 13 78,95 5 - 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 144,61 19

Henzl Pavel 74,75 9 0,00 0 51,35 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 126,10 20

Matějka Zdeněk 49,49 19 63,16 9 - 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 112,65 21

Háněl ml. Tomáš 0,00 0 47,37 14 - 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 64,54 9 111,91 22

Kasal Matěj 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 23

Havlíček Radek 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,57 2 0,00 0 0,00 0 90,57 24

Doležal Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,12 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,12 25

Ledvinka Šimon 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,71 3 0,00 0 0,00 0 85,71 26

Holický Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,76 5 0,00 0 0,00 0 82,76 27

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

Labčík Martin 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,42 8 0,00 0 0,00 0 77,42 29

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

Zelníček Luboš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,64 11 0,00 0 0,00 0 71,64 31

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

Kasal Jakub 57,58 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,58 33

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

Pavlas Antonín 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 55,81 18 0,00 0 0,00 0 55,81 35

Matějka Luboš 0,00 0 47,37 14 - 15 0,00 0 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 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 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 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 0,00 0 26,32 40

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Atletika Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 0,00 0 473,97 1

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

Hanělová Žaneta 69,57 5 84,21 5 0,00 0 0,00 0 91,36 2 0,00 0 100 1 345,14 3

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

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

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

Mošťková Miroslava 56,52 9 57,89 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 69,36 2 183,77 7

Kvardová Markéta 65,22 7 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 165,22 8

Lazárková Veronika 89,13 3 63,16 7 - 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 152,29 9

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

Melicharová Věra 100,00 1 0,00 0 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00 0 45,65 19

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO SEDMI DISCIPLINÁCH

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Atletika Body 
celkem

Pořa-
dí

Hánělovi 126,14 163,16 0,00 0,00 161,95 0,0 198,82 650,07 1

Šubrtovi 137,01 0,00 0,00 166,19 141,89 198,57 0,00 643,66 2

Mošťkovi 132,28 115,78 0,00 0,00 0,00 0,0 148,30 396,36 3

Zach, 

Lazárková

186,10 163,16 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 349,26 4

Večeřa, 

Moravcová

130,27 126,31 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 256,58 5

Meloun, 

Nečasová

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

Kvardovi 0,00 152,63 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 152,63 7
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Muži 
Hod medicinbalem Skok do dálky Běh 200 m CELKOVĚ

Příjmení Jméno m body m body s body souč. bodů body celk. pořadí
Plachta Marek 11,58 100,00 3,97 92,76 30,53 97,31 290,07 100,00 1

Moštěk Josef 8,2 70,81 3,33 77,80 37 80,30 228,91 78,92 6

Háněl Tomáš 10,54 91,02 4,28 100,00 31,07 95,62 286,64 98,82 3

Loužecký st. Petr 10,06 86,87 3,16 73,83 45,09 65,89 226,60 78,12 7

Vábek st. Jaroslav 6,07 52,42 3,52 82,24 33,78 87,95 222,61 76,74 8

Němec Dobroslav 11,20 96,72 4,07 95,09 31,25 95,07 286,88 98,90 2

Němec Jan 9,52 82,21 3,95 92,29 29,71 100,00 274,50 94,63 5

Háněl ml. Tomáš 5,75 49,65 2,86 66,82 42 70,74 187,22 64,54 9

Loužecký ml. Petr 10,94 94,47 3,98 92,99 30,13 98,61 286,07 98,62 4

Ženy
Hod medicinbalem Skok do dálky Běh  200 m CELKOVĚ

Příjmení Jméno m body m body s body souč. bodů body celk. pořadí
Hánělová Žaneta 9,27 100,00 3,33 100,00 34,70 100,00 300,00 100,00 1

Mošťková Miroslava 8,38 90,40 1,82 54,65 55,00 63,09 208,14 69,38 2

DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Hánělovi 198,82 1

Mošťkovi 148,30 2

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 
2014 – ATLETIKA
Za krásného letního počasí se uskutečnila v ne-

děli 20. července sedmá disciplína dvanáctiboje 

– atletika. Závodili jsme na atletickém stadionu 

u sportovní haly v disciplínách: 

hod medicinbalem, skok do dálky a běh na 

200  m. Příští disciplínou dvanáctiboje bude 

v pátek 8. srpna a v neděli 10. srpna 2014 plavání 

na 200 m v bazénu přibyslavského koupaliště. 

Ing. Josef Moštěk

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ JUNIOR
5. disciplína – orientační běh – 1. 6. 2014
Za krásného slunečného počasí proběhla 5. disciplína dvanáctiboje JUNIOR. 

Této disciplíny se zúčastnilo 22 závodníků. Trať pro nejmladší děti měřila cca 

200 m, pro ostatní 4 kategorie cca 500 m. Na trati byly rozmístěny obrázky 

(pro nejmladší kategorii) a topografi cké značky pro ostatní kategorie.

Za nenalezenou značku jsme udělili 1 trestnou minutu = 1 trestný bod.

Výsledky:

KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Ročník Dosažený 

čas
Trestné 

body
Výsledný čas

1. Vojkůvka Tomáš 2008 1:36 min 0 1:36 min

2. Loužecká Amálie 2008 1:44 min 0 1:44 min

3. Teml Michal 2009 2:00 min 0 2:00 min

4. Šrámek Matěj 2009 2:15 min 0 2:15 min

5. Flekal Marek 2010 2:46 min 0 2:46 min

6. Havlíčková Denisa 2009 1:48 min 1 2:48 min

7. Melounová Karolína 2008 1:53 min 1 2:53 min

KATEGORIE: DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Dosažený 

čas
Trestné 

body
Výsledný čas

1. Loužecká Terezie 2003 3:58 min 1 4:58 min

2. Havlíčková Tereza 2003 4:49 min 3 7:49 min

3. Loužecká Viktorie 2003 4:06 min 4 8:06 min

4. Šťastníková Agáta 2007 5:30 min 3 8:30 min

5. Šrámková Lucie 2006 6:28 min 3 9:28 min

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Dosažený 

čas
Trestné 

body
Výsledný čas

1. Šťastníková Štěpánka 2000 3:48 min 1 4:48 min

2. Körberová Aneta 2001 3:57 min 1 4:57 min

3. Čeloudová Pavla 2002 3:31 min 3 6:31 min

4. Havlíčková Marta 2001 4:44 min 2 6:44 min

5. Čeloudová Nela 2000 3:14 min 4 7:14 min

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Dosažený čas Trestné 

body
Výsledný čas

1. Havlíček Radek 2006 4:04 min 2 6:04 min

2. Flekal Jakub 2006 4:16 min 2 6:16 min

3. Körber Pavel 2005 3:20 min 3 6:20 min

4. Havlíček Marek 2004 4:19 min 3 7:19 min

KATEGORIE: CHLAPCI – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Dosažený čas Trestné 

body
Výsledný čas

1. Loužecký Richard 2001 4:15 min 4 8:15 min

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ JUNIOR
6. disciplína – duatlon – 6. 7. 2014
Za krásného slunečného počasí proběhl na přibyslavském letišti závod DUATLON, 

kterého se zúčastnilo 21 závodníků. Závod se skládal ze 2 částí – pro nejmladší děti 

měřila trať 100 m běh a 200 m cyklistika. Pro ostatní kategorie jsme vyměřili trať 

300 m běh, 1 500 m cyklistika a 300 m běh do cíle. Děkujeme místnímu aeroklubu 

za poskytnutí zázemí a za příjemnou spolupráci.

Výsledky:

KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Vojkůvka Tomáš 2008 01:44 min

2. Špaček Zdeněk 2008 01:45 min

3. Svoboda Petr 2009 01:58 min

4. Havlíčková Denisa 2009 02:08 min

5. Loužecká Amálie 2008 02:10 min

6. Flekal Marek 2010 02:51 min

7. Svoboda Vít 2011  

KATEGORIE: DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Loužecká Terezie 2003 10:26 min

2. Loužecká Viktorie 2003 12:11 min

3. Šťastníková Agáta 2007 14:03 min

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Čeloudová Nela 2000 08:21 min

2. Čeloudová Pavla 2001 08:32 min

3. Körberová Aneta 2001 08:44 min

4. Šťastníková Štěpánka 2000 08:49 min

5. Marincová Simona 2001 09:01 min

6. Havlíčková Marta 2001 09:41 min

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Körber Pavel 2005 10:02 min

2. Loužecký Filip 2003 10:21 min

3. Havlíček Marek 2004 11:09 min

KATEGORIE: CHLAPCI – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Němec Jakub 2002 07:43 min

2. Loužecký Richard 2001 08:31 min

Těšíme se na vás při další disciplíně, kterou bude PLAVÁNÍ na přibyslavském kou-
pališti v neděli 10. 8. 2014.

Kristýna a Petr Loužeckých
Tel: 732 401 836

Facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior
e-mail: dvanactiboj.junior.pribyslav@seznam.cz

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 ATLETIKA – VÝSLEDKOVÁ LISTINA
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Dvanáctiboj junior – orientační běh
Dvanáctiboj junior – duatlon a jeho malí účastníci

                             PODZIM  2014 A-ČKO
DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd

10.8.2014 NEDĚLE Venku 16:30 TŘEŠŤ A 14:30
17.8.2014 NEDĚLE Doma 16:30 JAROMĚŘICE A
24.8.2014 NEDĚLE Venku 16:30 ŽDÍREC A 14:30
27.8.2014 STŘEDA Venku 17:30 SVĚTLÁ A 15:30
31.8.2014 NEDĚLE Doma 16:30 HUMPOLEC A
7.9.2014 NEDĚLE Venku 10:30 SAPELI POLNÁ A 8:30

14.9.2014 NEDĚLE Doma 16:00 VELKÁ BÍTEŠ A
17.9.2014 STREDA Doma 16:30 MOR.BUDĚJOVICE A
20.9.2014 SOBOTA Venku 15:30 OKŘÍŠKY A 13:30
27.9.2014 SOBOTA Venku 15:30 JEMNICKO A 13:00
5.10.2014 NEDĚLE Doma 15:00 ŽIROVNICE A
12.10.2014 NEDĚLE Venku 15:00 ČÁSLAVICE A 12:30
19.10.2014 NEDĚLE Doma 14:30 CHOTĚBOŘ A
26.10.2014 NEDĚLE Venku 14:30 HERÁLEC A 12:30
2.11.2014 NEDĚLE Doma 13:30 LUKA A

PODZIM  2014 B-ČKO
DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd

10.8.2014 NEDĚLE doma 16:30 JEŘIŠNO B
17.8.2014  neděle venku 16:30 OKROUHLICE B 14:45
24.8.2014 neděle doma 16:30 ŠLAPÁNOV B
30.8.2014 sobota venku 16:30 DLOUHÁ VES B 15:00
7.9.2014 neděle doma 16:00 GOLČŮV JENÍKOV B
13.9.2014 sobota venku 16:00 SVĚTLÁ B B 14:30
21.9.2014 neděle doma 15:30 ŽDÍREC B B
28.9.2014 neděle doma 15:30 KOŽLÍ B
4.10.2014 sobota venku 15:00 STARÉ RANSKO B 13:00

12.10.2014 neděle doma 15:00 LIPNICE B
19.10.2014 neděle venku 14:30 HERÁLEC B 12:30
26.10.2014 neděle doma 14:30 VESELÝ ŽĎÁR B
1.11.2014 sobota venku 13:30 ROZSOCHATEC B 12:00

PODZIM 2014 ŽÁCI
DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd

 7.9.2014 NEDĚLE V 9:00 LUKA NAD JIHLAV.  Ž 7:30
14.9.2014 NEDĚLE D 9:00 RUDÍKOV  Ž
21.9.2014 NEDĚLE V 12:30 RADOSTÍN  Ž 10:45
27.9.2014 SOBOTA V 10:00 BYSTŘICE Ž 8:15
5.10.2014 NEDĚLE D 9:00 TŘEŠŤ  Ž
11.10.2014 SOBOTA V 9:00 JAROMĚŘICE  Ž 7:15
19.10.2014 NEDĚLE D 9:00 STARÁ ŘÍŠE Ž
24.10.2014 SOBOTA V 9:00 NÁMĚŠT  Ž  7:15

PODZIM 2014 DOROST
DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd

16.8.2014 SOBOTA V 16:30 MOR.BUDĚJOVICE D 14:00
23.8.2014 SOBOTA D 16:30 TŘEŠŤ D
30.8.2014 SOBOTA V 13:30 NÁMĚŠŤ D 11:30
6.9.2014 SOBOTA D 16:00 BERANOV D

13.9.2014 SOBOTA V 12:00 PACOV D 10:00
20.9.2014 SOBOTA D 15:30 CHOTĚBOŘ D
27.9.2014 SOBOTA D 15:30 KAMENICE D
4.10.2014 SOBOTA V 15:00 HUMPOLEC D 13:00
11.10.2014 SOBOTA D 15:00 BYSTŘICE D
19.10.2014 NEDĚLE V 11:30 TELČ D 9:30
25.10.2014 SOBOTA D 13:30 POLNÁ D

Kdy: středa 18.30 hod
Kde: malý sál sportovní haly
Lektorka: Jana Tušlová 

Informační schůzka 8. 9. 2014 v 18hod 
ve sportovní hale, 
na místě možnost zaplatit kurzovné.
Bližší informace a přihlášky na tel: 737 883 399 

Trasa závodu: Přibyslav – Malá Losenice – Velká Losenice + 9x okruh (V. Losenice – Vepřová – 
M. Losenice – V. Losenice) – Nové Dvory – Ronov nad Sázavou – Přibyslav. 

Vrchařská prémie v 1., 3., 5., 7., 9. okruhu ve stoupání do obce Vepřová.

Od 13:30 do 16:30 hodin bude okruh pro silniční provoz veden pouze jednosměrně! 
(provoz jen ve směru jízdy cyklistů) 

Další etapa závodu startuje v Poličce a dvě závěrečné v Bystřici nad Pernštejnem.

Vše o závodu najdete na www.vysocinatour.sweb.cz . 

Stanoviště autobusů budou po dobu trvání závodu přemístěna do prostoru bývalé restaurace Na 

Růžku.

                                                                                                       Milan Plocek
ředitel závodu

CYKLISTÉ OPĚT DO PŘIBYSLAVI
V Přibyslavi bude ve čtvrtek 7. srpna 2014 zahájen 1. etapou 18. ročník mezinárodního 
cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2014. V  loňském roce zde 

závod končil poslední etapou, ve které zvítězil Francouz Florian Senechal.

Čtvrtek 7. srpna 2014  Přibyslav – Bechyňovo náměstí
1. etapa – 122 km *** Start: 13:30 hodin *** Cíl: cca 16:25 hodin



Sport / Osobní SRPEN 2014Str. 14

Přibyslavský fotbal hraje 
o setrvání v krajském 
přeboru Vysočiny
Desátého srpna zahajuje nový ročník fotbalových 
soutěží. 

Již podruhé bude v krajském přeboru Vysočiny 
startovat mužstvo Přibyslavi. Bude stát před vlastním 
úkolem v tomto přeboru nadále zůstat.

Nic snadného! Od ročníku 2015/2016 bude mít 
soutěž pouze čtrnáct účastníků místo dosavadních 
šestnácti. Do I. A třídy sestoupí určitě čtyři týmy, mož-
ná dokonce pět. 

Černého Petra v ruce tedy v červnu 2015 sevře 
každý třetí klub a pokorně se vrátí do I. A třídy.

V krajském přeboru 2014/2015 bude mít nadále 
silné zastoupení Havlíčkobrodsko; kromě Přibyslavi 
ještě Ždírec nad Doubravou, Světlá nad Sázavou 
a  Chotěboř. Slovan Havlíčkův Brod s přibyslavským 
odchovancem Matějem Vopršalem krajský přebor 
opustil suverénním postupem do divize.

První utkání v Třešti, další doma s Jaroměřicemi
Přibyslavští fotbalisté k úvodnímu utkání v neděli 
10.  srpna zajíždějí až do Třeště, první zápas doma 
hrají v neděli 17. srpna s Jaroměřicemi nad Rokytnou, 
v neděli 24. srpna jedou k okresnímu derby do Ždírce 
nad Doubravou (za tamní Dekoru hraje přibyslavský 
odchovanec Michal Votava) a ve středu(!) 27. srp-
na opět hrají venku a znovu okresní derby ve Světlé 
nad Sázavou. Poslední prázdninové kolo, v neděli 
31. srpna, Přibyslav hostí Humpolec. Z pětice srpno-
vých zápasů Přibyslav kope jen dvakrát doma.

Trial - klub Žižkovo Pole
Marek Pochtiol - Vítěz evropského 
poháru 2014
Po dlouhé, noční a vyčerpávající jízdě autem jsme 
dnes v poledne 14. 7. 2014 dorazili domů ze závodů 
evropského poháru, který letos pořádali italští organi-
zátoři v krásném alpském středisku Valgoglio.

Marek Pochtiol – jezdec klubu TRIAL Žižkovo Pole, 
získal zlatou medaili v  kategorii Minime (13–15 let).
Jako nejmladší v této kategorii ukázal soupeřům 
z Evropy, že jeho letošních devět vítězství v ČR nebyla 
náhoda.

Děkujeme všem sponzorům a i všem lidem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na tomto skvělém 
úspěchu.

Za Trial – klub Žižkovo Pole
Tomáš Pochtiol

MÍSTO PÍSKU TRÁVA. První loňský srpnový zápas Přibyslav doma hrála proti Velké Bíteši. 
Jak se před brankou kouřilo, ukazuje prach z kopaček brankáře Jaroslava Holcmana za svatyní „u Žižky”. 

V letní přestávce byl písek v malém vápně nahrazen travnatými koberci.
Foto: Ivo Havlík

Marek Pochtiol při závodě ...

Novým trenérem je Radek Havlíček
Po půlročním působení v Přibyslavi skončil trenér 
Miloslav Myslivec ze Žďáru nad Sázavou, kormidel-
nické role se ujal Radek Havlíček, dosavadní trenér 
přibyslavského béčka. Spolupracovat s ním budou 
dva nejzkušenější hráči – Miloš Krčál a Martin Strašil. 
Vedoucím týmu zůstává Petr Kasal.

Sestava má jisté změny
Fotbalovou kariéru skončili, nebo odešli hrát jinam, 
František Buben, Jakub Fikar, Jaroslav Holcman, Jan 
Marek a Petr Svoboda. 

Naopak přibyslavský dres s logem mlékárny Pribina 
nebo kovovýrobce ACO budou nově oblékat branká-
ři Oldřich Uhlíř (dosud Štoky) a Jan Bednář (dosud 
Štěpánov nad Svratkou) a hráči v poli Lukáš Adamec 
z  Polné a  Zdeněk Josífek z novoměstské Vrchoviny. 

Kromě nich se v sestavě objeví fanouškům dob-
ře známé tváře – Petr Bárta, Jan Flekal, Miloš Krčál 
(kapitán), Pavel Kunc, Radovan Musil, Tomáš Musil, 
Martin Ondra, Lukáš Pazderka, Stanislav Pochop, 
Tomáš Říha, Libor Smejkal, Martin Strašil, Adam Sybe-
ra, Pavel Škacha, Jaromír Vopršal, Ladislav Vykoukal.

Podle slov přibyslavského pokladníka Zdeňka Krčá-
la, vstupné na mistrovské zápasy A mužstva zůstává 
lidové – 30 korun.
 
* *
Béčko zahajuje doma 10. srpna s Jeřišnem, potom 
hostí 24. srpna Šlapánov a 31. srpna zajíždí k soused-
skému derby do Dlouhé Vsi. Staronovým trenérem je 
Petr Stehno.

Ivo Havlík

 

Evropský pohár do Žižkova Pole 
V neděli 13. 7. 2014 se v severoitalském Valgoglio jel 
závod Evropského poháru v biketrialu. V kategorii 
Minime (13–15 let) startoval i, ještě dvanáctiletý, 
Marek Pochtiol za klub Trial Žižkovo Pole.

Na mokré a rozbahněné trati nedal Marek svým 
soupeřům žádnou šanci a zvítězil před druhým 
B. Marechalem z Belgie a třetím S. Titlinem z Itálie. 
Po dvou druhých místech v minulých letech si tak 
odvezl domů pohár nejcennější.

Dne 2. 8. čeká Máru start v Trials Youth Games 
(Světové hry mládeže do 15-ti let)  v polském Zawiercie.

 Pochtiol Jaroslav

... a na stupních vítězů v  italském Valgoglio
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Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2014
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srpen 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. srpna 2014 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům  KZM Přibyslav
- od 1. srpna 2014 Svoz bioodpadu odpadu viz rozpis  Městský úřad Přibyslav
- od 1. srpna 2014 Pokračování fotosoutěže Přibyslav a husitství Město Přibyslav  KZM Přibyslav
- od 1. srpna 2014 Uzavírka silnice I/19 – Stříbrné Hory Stříbrné Hory  KÚ kraje Vysočina
- od 1. srpna 2014 Celotýdenní provoz v ICMM Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. srpna 2014 Otevřena městská gotická věž Vyhlídková věž Římskokat.farnost,KZMP
- od 1. srpna 2014 Komentované prohlídky farního kostela viz provozní doba  Římskokat.farnost,KZMP
- od 1. srpna 2014 Knihovna v sobotu uzavřena Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. srpna 2014 Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého/výstava Kurfürstův dům SJZ Krucemburk,KZMP
- od 1. srpna 2014 Taky žili mezi námi/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. srpna 2014 Mikroregion Přibyslavsko/výstava Vyhlídková věž KZM Přibyslav
- od 1. srpna 2014 Kostymérna v KD uzavřena Kulturní dům KZM Přibyslav
- od 1. srpna 2014 Otevřeno městské koupaliště/dle počasí Městské koupaliště SZM Přibyslav
- 5. srpna 2014 v 19.00 h. Kondiční cvičení a plavání/pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav
- 6. srpna 2014 od 14.00 h. Odpoledne v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- 6. srpna 2014 v 19.00 h. Cvičení ve vodě pro seniory od 55 let Městské koupaliště Mě Ú, SZMP
- 7. srpna 2014 v 10.00 h. Letní škola seniorů Radnice Přibyslav   Kraj Vysočina,město Přibyslav
- 7. srpna 2014 ve 13.30 h. Cyklistický etapový závod Vysočina 2014 Bechyňovo náměstí Kraj Vysočina
- 8. srpna 2014 v 19.00 h. Dvanáctiboj-plavání Městské koupaliště v České ul.  ZSM Přibyslav
- 19. srpna 2014 Gallen Areál v Olešence SDH Olešenka
- 10. srpna 2014 v 9.00 h. Dvanáctiboj-plavání Městské koupaliště v České ul.  ZSM Přibyslav
- 10. srpna 2014 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior -plavání Městské koupaliště v České ul.         ZSM Přibyslav
- 10. srpna 2014 v 16.30 h. Fotbal - Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav
- 17. srpna 2014 od 14.00 h. Nedělní posezení s dechovkou – Loštická veselka areál SDH Dolní Jablonná SDH Dolní Jablonná
- 17. srpna 2014 v 16.30 h. Fotbal - Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav
- 12. srpna 2014 v 19.00 h. Kondiční cvičení a plavání/pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH,SZM Přibyslav
- 13. srpna 2014 od 14.00 h. Odpoledne v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- 13. srpna 2014 v 19.00 h. Cvičení ve vodě pro seniory od 55 let Městské koupaliště Mě Ú, SZMP
- 12. července 2014  Koncert dechové hudby Rebelka Areál Modlíkov Obec Modlíkov
- 19. srpna 2014 v 19.00 h. Kondiční cvičení a plavání/pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav
- 20. srpna 2014 od 14.00 h. Odpoledne v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- 20. srpna 2014 v 19.00 h. Cvičení ve vodě pro seniory od 55 let Městské koupaliště Mě Ú, SZMP
- 21. srpna 2014 v 10.00 h. Letní škola seniorů Radnice Přibyslav   Kraj Vysočina, město Přibyslav
- 23. srpna 2014 v 16.30 h. Fotbal - Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibyslav
- 23. srpna 2014 Ros3s Areál v Olešence SDH Olešenka
- 24. srpna 2014 v 16.30 h. Fotbal - Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav  SK Přibysla 
- 26. srpna 2014 v 19.00 h. Kondiční cvičení a plavání/pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav
- 27. srpna 2014 od 14.00 h. Odpoledne v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- 27. srpna 2014 v 19.00 h. Cvičení ve vodě pro seniory od 55 let Městské koupaliště Mě Ú, SZMP
- 29. – 30. srpna 2014 Pyro Car 2014 Letiště aeroklubu Kraj Vysočina, další
- 31. srpna 2014 v 16.30 h. Fotbal - Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav  SK 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

Srpen u vody plný pohody …
Vám všem přejí 

zaměstnanci KZM Přibyslav


