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Informace ke změnám v digitálním vysílání
Digitální televize nabízí přes 180 televizních stanic v digitální kvalitě. Více než 30 

z nich v HD rozlišení. Řadu českých a slovenských stanic získává TV Přibyslav pří-
mo z  televizních studií, nabízíme proto nejvyšší možnou kvalitu obrazu. Ke všem 
programovým nabídkám stále nabízíme i 20 analogových televizních stanic pro ty, 
kteří mají starší typy televizorů. V digitálním vysílání máte možnost poslouchat 34 di-
gitálních rádií. 

Povinnou programovou nabídkou je nabídka Pro začátek (dříve omezená 
nabídka). Programové balíčky Základní a  Doplňkové lze objednat pouze 
společně s touto nabídkou.

Obsáhlá základní nabídka je rozdělena na tři menší základní tematické balíčky Ro-
dina, Volný čas a Sport a zábava, které si můžete objednat zvlášť nebo všechny tři ba-

líčky dohromady (tak jak má v současné době většina uživatelů digitálního vysílání).
Z doplňkových balíčků jsou k dispozici balíčky HBO, Cinemax, Maxpack, FilmBox 

Premium a nově balíček Mých 5, kde si podle libosti navolíte 5 oblíbených progra-
mů různých žánrů. Pozor, některé kanály jsou k sobě vázány a je nutno si je objednat 
dohromady. Balíčků Mých 5 si máte možnost objednat několik najednou.

Novinkou je balíček Komplet, který obsahuje všechny dostupné kanály.
Ceny jednotlivých balíčků budou zveřejněny až po schválení RM Přibyslav.

Na  veškeré dotazy ohledně kabelové televize a  internetu odpovím na  tel. 
č. 569 430 832 nebo 602 236  677.

Jiří Koudela

Skladba programové nabídky se může měnit.

NOVÁ PROGRAMOVÁ NABÍDKA DIGITÁLNÍ TELEVIZE



Str. 3Zprávy z radniceDUBEN 2015

MÍSTOSTAROSTA NA RADNICI

každé PONDĚLÍ od 14:00 hod. do 16:30 hod.

schůzky v jiných termínech jsou možné, 

můžete volat na tel.: 728 264 579

a psát na e-mail:

michael.omes@seznam.cz / omesm@pribyslav.cz

70 let od konce druhé světové války
Na počátku května tohoto roku si připomeneme 70 let od konce druhé světové 

války, a to sérií drobných akcí jak pro žáky naší školy, tak pro veřejnost. Mezi námi 
se pohybuje stále menší a menší počet žijících pamětníků, a snad i proto se neklade 
takový důraz na připomenutí válečných událostí. Považuji proto za důležité v době, 
kdy se nejbližší válečný konfl ikt nachází v zemi necelých 500 km vzdálené od našich 
domovů, připomenout tyto události dávno minulé.

Rád bych se na tuto věc podíval více ze svého osobního pohledu. Má-li mít totiž 
připomenutí konce druhé světové války reálný význam, musí nám, kromě ohlédnutí 
do minulosti, otevřít zásadní otázky pro budoucnost. 

Za počátek druhé světové války bývá označováno napadení Polska dne 1. září 
1939 nacistickým Německem a následně 17. září Sovětským svazem. Národem, kte-
rý přišel o procentuálně největší část populace, byli také Poláci. Největší ztráty ze 
všech států měl Sovětský svaz, celkové odhady mrtvých během druhé světové války 
jsou uváděny mezi 60 - 80 miliony obyvatel. Nejhrůznějším jevem této války byl ho-
lokaust – aplikace „konečného řešení židovské otázky“. Konec druhé světové války 
slavíme 8. května 1945, fakticky byla ukončena až kapitulací Japonska 2. září 1945.

Často ve svém okolí slyším, v jak strašném světě dnes žijeme, kdekdo pochybuje 
o hodnotách, které vyznáváme. S ohlédnutím více než 70 let nazpět se však musíme 
ptát: Co pro nás znamená země, město, kraj, ve kterém žijeme? Co jsme ochotni 
udělat pro jejich rozvoj, život, obranu? Jaké jsou hodnoty, které jsme ochotni brá-

nit?  Co jsme ochotni udělat pro svého souseda? 
Rozvoj nacistického Německa, ale i všech dalších totalitních států v té době, pra-

menil z  frustrací a křivd vycházejících z důsledků 1. světové války, z celkové hos-
podářské situace po hospodářské krizi a z mnoha dalších důvodů, jež propojeny 
tvořily smrtící koktejl ztráty hodnot, na kterých stojí naše civilizace. Víra v to, že pod 
pevným vedením bude obnoven pořádek, hledání viníků úpadku jinde, než sami 
u sebe, to vše spojeno s mocenskými zájmy, ale také rezignace díky lhostejnosti vět-
šiny na obranu svého bližního, vedly k nejhrůznějším událostem v dějinách lidstva.

Podle mého názoru by pro nás mělo mementem zůstat: Není pořádku bez lid-
skosti. Nelze napravit křivdu novými křivdami. 

Stojíme na počátku doby, která nás chce vtáhnout do globální války. Tak, jako 
nikdo z nás není bez viny, je tomu i 

v  lokálních a  globálních konfl iktech. Řešení ovšem není v  hledání toho většího 
viníka, nýbrž v nacházení vlastních omylů a ve snaze o jejich nápravu. Jak těžké je 
to v životě každého z nás... - a oč těžší je to v životě kmenů, národů i náboženství. 

Válka i mír nakonec vycházejí vždy z nitra každého z nás. Přejme našim dětem 
budoucnost bez vál ky a vštěpujme jim hodnoty, pro které stojí za to přinést oběť.

Martin Kamarád, 
starosta města Přibyslav

Realizace 4. etapy projektu 
dokončena

Projekt rekonstrukce a  modernizace základní školy byl realizován z  důvodu fi -
nanční i časové náročnosti akce ve 4 etapách. Pro poslední, 4. etapu, se město Při-
byslav rozhodlo požádat o dotaci z fondů EU v rámci Výzvy č. 36, která byla vyhláše-
na z programu ROP Jihovýchod 17. 12. 2012. Projekt nesoucí název „Modernizace 
a rozšíření ZŠ Přibyslav“, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01463 byl Výborem Regionální 
rady RS Jihovýchod dne 2. 10. 2013 schválen k fi nancování. Následovalo schválení 
fi nancování projektu v Zastupitelstvu města Přibyslav, které proběhlo 30. 10. 2013. 
Smlouva o fi nancování projektu s poskytovatelem dotace byla poté podepsána. Pak 
následovala příprava a realizace veřejné zakázky na stavební práce. 

Zakázku získala společnost UNISTAV a.s. z Brna, která již realizovala 1. a 2. etapu 
rekonstrukce a modernizace objektu základní školy. Investor podepsal se zhotovite-
lem díla smlouvu 28. 4. 2014 a zároveň týž den předal staveniště. Začátkem května 
2014 byly zahájeny stavební práce na 4. etapě projektu. 

Realizace stavebních prací byla dokončena v lednu 2015, v těchto dnech se do-
končují dodávky vybavení a nábytku a jejich montáž. Projekt bude dokončen kon-
cem března 2015 a jeho výsledky uvedeny do provozu.

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

Základním principem bylo otočení nástupu do areálu ze severní strany a uza-
vření uspořádání ve tvaru U ze severní strany třípodlažní novostavbou a tím do-
tvoření atriového čtvercového půdorysu. Uvnitř prostoru vzniklo částečně atrium 

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

Realizace přinesla koncepci vzniku nové malé tělocvičny, která byla v místě navr-
hovaného atria přistavěna k objektu C a D s podlahou na úrovni 1. PP, to umožňuje 
využít původní historický sál s pódiem v budově D pro přednáškové účely.

Stávající objekty byly zatepleny a provedena výměna oken pro dosažení lepších 
tepelně -technických vlastností a úspory energií.

Cíle projektu byly naplněny, zejména byly vytvořeny optimální podmínky pro vý-
uku 650 žáků, došlo k přesunu kmenových tříd do pavilonů s  lepším přirozeným 
osvětlením, k rozšíření počtu odborných učeben ze 14 na 19 a zlepšilo se vybavení 
dílen a odborných učeben. Jedná se o 2 jazykové učebny, 2 PC učebny a 1 učebnu 
pro přírodní vědy, případně fyziku a chemii.

4. etapa projektu představovala investici  ve výši  36,0 mil. Kč, z toho 19,0 mil. Kč 
jsou způsobilé výdaje, které jsou podpořeny dotací z programu ROP JV ve výši 16,2 
mil. Kč. Investice do základní školy zkvalitnila podmínky pro vzdělávání dětí, moder-
nizovala a rozšířila její kapacitu a přispěla ke stabilizaci obyvatel ve městě a regionu.

V Přibyslavi dne 17. 3. 2015. Ing. Vladimír Klatovský
 projektový manažer 

Z činnosti místostarosty
•  Dne 4. 3. 2015 se konala pravidelná tisková konference v kanceláři starosty měs-

ta. Novináři byli informováni o aktuálním dění v našem městě. Hostem tiskové 
konference byla slečna Karolína Ortová z  MAS (místní akční skupiny) Králov-
ská stezka, která informovala o akci „Čistá řeka Sázava“. Tato akce se uskuteční 
ve dnech 7. 4. — 11. 4. 2015. Dobrovolníci budou čistit břehy i koryto řeky Sázavy. 
Na závěr někteří využili nabídky k návštěvě nových prostor areálu ZŠ.

•  Dne 5. 3. jsme s  panem starostou M. Kamarádem jednali s  výborem TJ Sokol 
Přibyslav o možnostech spolupráce s městem a společné přípravě projektu na re-
konstrukci areálu TJ Sokol Přibyslav v kontextu sportovních organizací a  jejich 
sportovišť v celém městě.

•  Dne 11. 3. jsme se s panem starostou i s dalšími členy zastupitelstva města i mno-
ha občany Přibyslavi i  z okolních obcí zúčastnili besedy v Brzkově o možnostech 
těžby uranu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice. Beseda byla zaměřena na studii 
proveditelnosti, která vyvolává mnoho otázek, na  které je třeba dát odpovědi. 
Státní zájem otevřít ložisko a těžit je celkem evidentní a odpor dotčených obcí 

a jejich občanů vůči tomuto kroku také.  
•  Děkuji MS Přibyslav a MS Dobrá za pozvání a chvíle strávené příjemnou diskusí 

na jejich výročních členských schůzích.
Michael Omes

místostarosta města
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Dnešní doba si žádá dostupnost informací všeho 
druhu. Síť internet, která doslova obepíná celou naši 
planetu, splňuje všechny předpoklady k  šíření infor-
mací. Zadané heslo, ke kterému cestu nenajde žádný 
internetový vyhledávač, jakoby neexistovalo. Samo-
zřejmě není možné nic nad míru přeceňovat. Osobní 
kontakt mezi lidmi nenahradí ani nejmodernější tech-
nika a komunikační   technologie x–té generace.

Doména Přibyslavi – byla zaregistrována 2. 6. 1999 

ve spolupráci se společností  Webhouse.  Stránky ne-
boli spíše statická stránka obsahovala jenom základní 
údaje o  našem městě a  byla integrována v  portálu 
Vismo, vytvořeném pro města a obce. Přístup k inter-
netu v  té době byl velmi omezen zejména pomalou 
rychlostí, vysokou cenou a tomu odpovídající ne příliš 
velký zájem ze strany veřejnosti.  Všechny uvedené 
parametry se postupně měnily k  lepšímu. Změnu 
zaznamenaly i webové stránky města, které se měni-

ly a aktualizovaly. Rozvoj byl podpořen i přijatou le-
gislativou, která stanovila pro obce povinnost zřídit si 
webovou stránku a následně také elektronickou úřed-
ní desku i jiné prvky. Veřejnost má právo na transpa-
rentní informace o  práci státní správy i  samosprávy 
a toto právě webové stránky splňují.

Postupně se vytvářely rubriky, informace pro ob-
čany, informace pro návštěvníky města, fotogalerie, 
webová kamera a zajímavé odkazy. Na přibyslavských 
stránkách najdete ostatní městská média v elektronic-
ké verzi (Přibyslavský občasník, Přibyslavský čtvrtlet-
ník, vysílání kabelové TV i odkazy na záznamy přímých 
přenosů veřejných zasedání ZM). Tento celek tvoří 
velmi dobrou informační databanku z novodobé his-
torie našeho města. Webové stránky mají také velký 
význam zejména v možnosti zveřejnit informaci ve vel-
mi krátkém časovém intervalu a dostupnost po celém 
světě, kde je internetové připojení. 

Webové stránky jsou jednou z bran vstupu do měs-
ta a snahou je, aby návštěvníci stránek byli spokojeni 
s tím, že snadno najdou vše, co potřebují. Toto je také 
hlavní kritérium, které je možné neustále zdokonalo-
vat. Náměty od občanů k tomuto zdokonalování jsou 
samozřejmě vždy vítány.

Michael Omes

Odbor životního prostředí  
Opětovné upozornění na volné pobíhání psů a úklid 
psích výkalů 

Zase tu máme jaro a začíná se zvyšovat počet volně 
pobíhajících psů. Jak jsme již upozorňovali, každý je 
povinen zabezpečit svého psa tak, aby nemohl utéct 
a  obtěžovat, případně ohrožovat ostatní obyvatele. 
Je nutné si uvědomit, že dle zákona o ochraně zvířat 
se volné pobíhání psů posuzuje jako týrání zvířete, 
které lze postihnout sankcí. Město po  zkušenostech 
z minulých let bude nuceno sáhnout po razantnějších 
opatřeních a za odchyt psa a  jeho dočasné umístění 
do  městského kotce bude účtovat přiměřené částky 
jeho majiteli. Pokud pes nebude v určité době vyzved-
nut, bude na náklady majitele umístěn do útulku. Jiná 
situace nastává, pokud se ve městě vyskytne toulavý 
cizí pes. V tomto případě zasahuje město vždy co nej-
rychleji po oznámení výskytu takového psa. Dále upo-
zorňujeme majitele psů na výskyt neuklizených psích 
výkalů. Ve městě Přibyslav byly rozmístěny nové koše, 
takže by neměl být problém po svém psovi uklidit a vý-
kaly v sáčku hodit do koše. Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří po svých psech uklízí a zároveň apelovat 
na svědomí ostatních – uklízejte výkaly svých psů, ne-
chcete přece, aby naše město zapáchalo a na vycház-
ku se chodilo s obavou, že do něčeho šlápneme. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Pečovatelská služba Přibyslav 
V současné době má Pečovatelská služba Přibyslav 

112 uživatelů. Po celý měsíc březen probíhaly všechny 
činnosti pečovatelské služby bez vážných komplikací, 
které by měly vliv na kvalitu poskytování služeb.

V  pondělí 9. března proběhla v  naší společenské 
místnosti beseda Zapomenuté studánky v  kraji řeky 
Sázavy. Zajímavé povídání si přišlo vyslechnout množ-
ství lidí, jak z řad obyvatelů DPS, tak i ze široké veřej-
nosti. Tímto děkujeme Kulturnímu zařízení města Při-
byslav a členům Klubu seniorů Pohoda za organizaci. 

Také v  dubnu proběhnou v  domě s  pečovatelkou 
službou mše a monitoring. S paní ředitelkou Mateřské 

školy Přibyslav je domluvené vystoupení dětí z  MŠ, 
které se uskuteční někdy na přelomu března a dubna.

Zaměstnanci Pečovatelské služby Přibyslav vám ze 
srdce přejí krásné prožití velikonočních svátků.

Sociální práce - po  změně zákona o  poskytování 
darů, dotací a  příspěvků jsou dolaďována pravidla 
pro poskytování jednorázového fi nančního příspěvku 
Rady města Přibyslav (RM). Jedná se o  soubor pra-
videl, které bude muset žadatel o  příspěvek splnit, 
a kterými se bude muset řídit. Ve spolupráci s panem 
starostou a  vedoucí hospodářsko-správního odboru 
bylo připraveno několik pravidel, které projednaly 
členky a členové Sociální a zdravotní komise, násled-
ně bude vše předloženo RM. Po  jejím rozhodnutí 
dojde ke zveřejnění těchto pravidel zde na stránkách 
Přibyslavského občasníku a na webu města. 

Karel Březina
vedoucí PS

Odbor správy a údržby
V  průběhu měsíce března pracovníci místního 

hospodářství pokračovali ve  stavebních úpravách 
v bytech DPS č. p. 254, 239 a v nebytovém prostoru 
č. p. 40. Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci vodo 
a  elektro - instalace, ve  výměně sanitárních zařízení 
a nových obkladů. Proběhly opravy poruch veřejného 
osvětlení a příprava techniky na sezónní provoz. 

Díky příznivému počasí pracovníci údržby začali 
s  jarním úklidem města a  prvotními pracemi péče 
o zeleň.  S úklidem nám pomáhají pracovníci veřejně 
prospěšných prací, kteří nastoupili od  úřadu práce 
začátkem měsíce března. Došlo k  prostříhání mla-
dých stromů javorů vysázených podél silnice k Heso-
vu a  vyčistění zeleně v  lokalitě podél komunikace 
v ulici Husova k domu dětí a mládeže. Na požadavky 
místních obyvatel (i v rámci čištění města) jsou pra-
covníky místního hospodářství odváženy hromádky 
smetené drtě koncem týdne, při svozu odpadu. Jen 
pro informaci obyvatelům města, nelze reagovat 
na  individuální požadavky jednotlivce. Hromadný 
odvoz smetené drtě bude plánován na začátek mě-
síce dubna před Velikonocemi. Předem děkujeme 

všem, kteří se na úklidu veřejných ploch podílí. 

Bytová oblast- od měsíce dubna bude volný byt v ulici 
Příkopy č. p. 486.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Odbor hospodářsko-správní 
Dotace z rozpočtu města Přibyslav 

Rada města Přibyslav dne 4. 2. 2015 a Zastupitel-
stvo města Přibyslav dne 18. 2. 2015 schválily poskyt-
nutí dotací z  rozpočtu města Přibyslav na  rok 2015 
v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z roz-
počtu města Přibyslav na  podporu společenských 
aktivit a rozvoje města Přibyslav.

Rada města Přibys lav rozdělila 436.000 Kč (dotace 
do  výše 50.000 Kč) a  Zastupitelstvo města Přibyslav 
rozdělilo 256.000 Kč (dotace nad 50.000 Kč a navýše-
ní dotací schválených RM). 

Celkem bylo rozděleno 692.000 Kč mezi 36 příjem-
ců. SK Přibyslav a Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav 
obdržely po  120.000 Kč, Sportovní klub – Juvenis 
Přibyslav 50.000 Kč, Junák – svaz skautů a  skautek 
ČR, středisko GOLIATH Přibyslav a  Římskokatolic-
ká farnost po  40.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 
Přibyslav 35.000 Kč, TJ Sativa Keřkov a ZO Českého 
zahrádkářského svazu po  25.000 Kč, Šatlava music, 
Sbor dobrovolných hasičů Dobrá a  Aeroklub Přiby-
slav po  20.000 Kč, Český rybářský svaz 15.000 Kč, 
Místní skupina ČČK Přibyslav, FOKUS Vysočina, 
Český svaz včelařů, ZO Přibyslav a Stáj Frederika Při-
byslav po 10.000 Kč. V dalších případech se jednalo 
o částku dotace menší než 10.000 Kč.

Dotace jsou určeny na  pokrytí nákladů žadatelů 
souvisejících s  jednorázovou akcí pořádanou žada-
telem na území města Přibyslav nebo na pravidelnou 
činnost žadatele. 

Příjemce provádí do 31. 1. následujícího roku závě-
rečné vyúčtování dotace dle Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Přibyslav. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Přibyslavská média – webové stránky města

Počet návštěv webu města Přibyslavi od roku 2004:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

184 1297 2635 5733 6300 7285 8796 9022 7988 8967 6431 6672 leden
1090 1405 2506 4945 6285 7063 7683 6750 7744 7046 5376 6085 únor
1231 1261 2958 4865 6628 7549 8538 7517 6571 7404 6066 březen
1111 1496 2840 4348 6786 6522 7475 6576 6891 7630 6575 duben
1135 1680 2799 4774 5920 6502 7548 7138 7048 7071 6679 květen
1105 1636 2632 3163 6469 7908 8481 8604 7711 8395 7168 červen

908 1345 1925 4291 6114 8139 7994 7633 7246 7639 7270 červenec
947 1416 2497 4739 5928 7458 8154 9205 7276 8159 7643 srpen

1255 1748 2861 5440 7252 8302 9000 8138 6808 6810 7441 září
1235 1738 3893 4703 6525 7896 11760 6453 6817 6762 8504 říjen
1297 1904 3723 5907 6276 7208 12335 6624 6224 6809 8081 listopad
1105 1861 4544 4980 6044 6633 10068 6583 6646 5666 6408 prosinec

12603 18787 35813 57888 76527 88465 107832 90243 84970 88358 83642 CELKEM

Z Městského úřadu Přibyslav
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Odbor výstavby
Nová zelená úsporám pro bytové domy v břez-
nu 2015 

První výzva programu Nová zelená úsporám 
určená pro bytové domy byla připravována 
na březen 2015. Určena bude pro renovace exis-
tujících bytových domů v Praze a pro novostavby 
v  pasivním standardu v  celé ČR. Do  programu 
Bytové domy bude zahrnuta oblast podpory 
výstavby bytových domů s velmi nízkou energe-
tickou náročností, na  kterou bude poskytována 
podpora v  podobě nevratné dotace, a  to pro 
stavby na území celé České republiky. Na duben 
2015 se také připravuje další výzva pro rodinné 
domy. Podle informací MŽP budou do podpory 
zařazena další opatření v  oblasti C - tedy efek-
tivní využití zdrojů energie, což znamená dotace 
na zdroje tepla. V oblasti A - snižování energetic-
ké náročnosti - budou zjednodušeny podmínky. 
MŽP se snaží vytvořit dlouhodobý program s pra-
videlnými výzvami vždy na  jaře a  vždy za  shod-
ných podmínek, které umožní kontinuálně pra-
covat na  projektech budov, které mohou získat 
podporu. Bez bližšího časového upřesnění se 
jedná o přípravě podpory pro budovy veřejného 
sektoru v rámci programu Nová zelená úsporám. 
Z celkových zdrojů programu se počítá s rozdě-
lením fi nančních prostředků 49 % pro rodinné 
domy, 21 % pro bytové domy a 30 % pro budovy 
veřejného sektoru. Připravuje se zároveň dotace 
v  prioritní ose 5 Operačního programu životní 
prostředí podporující energetické úspory ve  ve-
řejných budovách. Cílem je snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obno-
vitelných zdrojů energie. K úsporám se má dojít 
dílčími nebo celkovými úpravami obálek budov 
a  instalací lokálních obnovitelných a  nízkoemis-
ních zdrojů při zajištění dostatečného přívodu 
čerstvého vzduchu. Typy podporovaných pro-
jektů by měly být energeticky úsporné renovace, 
podpora dosažení standardu budovy s téměř nu-
lovou spotřebou a pasivního standardu v případě 
výstavby nových budov a výměna nebo instalace 
zdrojů tepla a systémů nuceného větrání. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

SBĚR A SVOZ VELOOBJEMOVÉHO 
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne ve dnech 20. dubna – 25. dubna 2015 podle 
rozpisu a mapky, které jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. Při tomto sběru je možné odevzdat pouze vel-
koobjemový odpad (odpad, který se nevejde do popelnice) a odpad s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, 
televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory, léky aj. Žádáme 
občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebezpečnými vlastnostmi předali na určeném stanovišti v určenou 
hodinu přímo k autu. Mobilní svoz a sběr bude pro město Přibyslav zajišťovat opět fi rma ODAS pana Miloslava Od-
várky ze Žďáru nad Sázavou. S pracovníky ODASu bude spolupracovat i zaměstnanec města Přibyslav s nakladačem, 
který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu 
nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť.

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

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu velkoobjemových a nebezpeč-
ných odpadů. Takto vzniklé hromady ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťujících svoz. Časy 
jsou posunuty v pracovní dny do odpoledních hodin, aby je mohla využít většina občanů. Stanoviště jsou zpravidla 
rozmístěna nedaleko od sebe, aby v případě, že občan již nestihne vybrané stanoviště, mohl odpady předat na jiném 
stanovišti. Tedy žádné ukládání 
odpadů na chodníky!!! Pokud 
budou občané ukládat velkoob-
jemový nebo nebezpečný odpad 
na veřejné prostranství, vystavují 
se možnosti uložení pokuty. Od-
bor životního prostředí upozor-
ňuje zejména obyvatele míst-
ních částí, že pokud bude odpad 
pouze naházen na hromadách 
na chodníku, nevytříděn a nikdo 
nebude svozové fi rmě k  dispo-
zici, bude odpad ponechán na 
místě a nebude odvezen.

Vzhledem k tomu, že svoz bude 
probíhat za plného silničního pro-
vozu, žádáme občany o zvýšenou 
opatrnost při pohybu na komuni-
kacích. Dále žádáme řidiče, aby 
v  čase určený pro svoz odpadu 
neodstavovali vozidla v místech, 
kde jsou stanoviště svozu.  

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

Mgr. Ludmila Řezníčková 
vedoucí odboru ŽP

Časový rozpis svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Číslo Datum a čas  Stanoviště

  Pondělí 20. 4. 2015  
1. 14:00 - 14:45  Příkopy
2. 15:00 - 15:45  Pecháčkova
3. 16:00 - 16:45  U Koupaliště
4. 17:00 - 17:45  Ronovská (LDO)

Úterý 21. 4. 2015
5. 14:00 - 14:45  gen. Luži
6. 15:00 - 15:45  Vyšehrad
7. 16:00 - 16:45  Bechyňovo náměstí (radnice)
8. 17:00 - 17:45  Husova (zámek)

 
  Středa 22. 4. 2015  
9. 14:00 - 14:45  U Lesa

10. 15:00 - 15:45  Tržiště
11. 16:00 - 16:45  Žižkova
12. 17:00 - 17:45  Česká

 
  Čtvrtek 23. 4. 2015  

13. 14:00 - 14:45 Jiráskova
14. 15:00 - 15:45  Wolkerova
15. 16:00 - 16:45  Bezručova
16. 17:00 - 17:45  Nerudova

Pátek 24. 4. 2015
17. 14:00 - 14:45  Pelikánova
18. 15:00 - 15:45  Na Vyhlídce
19. 16:00 - 16:45  Rašínova
20. 17:00 - 17:45  U Barevny

Sobota 25. 4. 2015
Vůz Místní část
1,2   8:00 -   8:45  Poříčí, Utín (u kulturního domu)
1,2   9:00 -   9:15  Poříčí (statek), Hesov
1,2   9:30 - 10:15  Česká Jablonná, Keřkov (u hasičské zbrojnice)
1,2 10:30 - 11:15  Dolní Jablonná, Dobrá (u hasičské zbrojnice)
1 11:30 - 12:00  Dvorek
2 11:30 - 12:15  Hřiště
1 12:15 - 12:45  Uhry
2 12:30 - 13:15  Ronov nad Sázavou
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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 13.04. gen. Luži Pondělí 20.04. Tržiště Pondělí 27.04. Cihlářská
Úterý 14.04. Bezručova Úterý 21.04. Jiráskova Úterý 28.04. Česká
Středa 15.04. Hesovská Středa 22.04. Vyšehrad Středa 29.04. Nerudova
Čtvrtek 16.04. Pecháčkova Čtvrtek 23.04. Příkopy Čtvrtek 30.04. Niklfeldova
Pátek 17.04. Žižkova Pátek 24.04. Na Vyhlídce Pátek 01.05. U Koupaliště

V místních částech a zahrádkářské osadě budou kontejnery na biodpady rozmístěny mimo třítýdenní cyklus v Přibyslavi, takto: 
Utín 3. 4.  –  5. 4.
Dvorek 6. 4. – 7. 4.
Uhry 8. 4. – 9. 4.
Dobrá 10. 4. – 12. 4.
Keřkov 1. 5. – 3.5.
Poříčí 4. 5. - 5.5.
Zahrádky u ACO 6. 5. - 7. 5.
Zahrádky u letiště 8. 5. - 10. 5.

Vzhledem k  tomu, že stále mezi našimi 
spoluobčany koluje řada mýtů a  falešných 
domněnek o  pracovnících v  sociálních služ-
bách, kam spadají také pečovatelky a pečo-
vatelé v  pečovatelských službách, rozhodli 
jsme se na  těchto stránkách vytvořit určitý 
„miniseriál“ o tomto zaměstnání. 

Zaměstnání pracovníků v  sociálních služ-
bách, ač se to některým nezdá, je velice ná-
ročné a to jak po stránce fyzické, tak přede-
vším po stránce psychické. 

Každý den děláte totiž rozhodnutí, která 
přímo ovlivňují uživatele, kterým službu po-
skytujete. Bohužel stále se ještě více či méně 
pravidelně setkáváme s despektem vůči této 
profesi.

Mnozí lidé si myslí, že práce pečovatelky nebo pečovatele je práce služky nebo 
sluhy. Což je do určité míry sice pravda, ale „je v tom trochu víc“. Pracovníci v soci-
álních službách jsou nápomocni lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, a o které 
se rodina z různých důvodů nemůže starat. Dnes je to především kvůli zaměstnání 
nebo jejich zdravotnímu stavu. Tato pomoc se ovšem může uskutečnit pouze se 
souhlasem člověka, kterému má být poskytnuta. 

Někteří asi namítnou, že je to práce jako každá jiná na osm hodin denně. Ale tak 
to není, práci si nosíme domů v  hlavě. Neustále přemýšlíme o  lidech, o  které se 
staráme, a pokud je to třeba, jdeme do práce i mimo svou  pracovní dobu, o svátcích 
i víkendech. Uvedeme zde jeden příklad: máte uživatele, kterému je třeba podat 

léky 3x denně, jste v práci ráno od 6.30 do 15 
hodin (klasická pracovní doba). Bohužel ně-
kdo z vašeho týmu onemocní, nebo se něco 
přihodí, proč nemůže nastoupit na odpoled-
ní směnu. Pak je potřeba, aby někdo, šel ještě 
večer do práce a léky roznesl. Pokud se jedná 
o jeden den, není to takový problém, ale když 
je třeba zajistit takovou činnost dlouhodobě, 
pak už je to o něčem jiném. To jsme se ješ-
tě nerozepsali o víkendech a svátcích. Když 
rodina nemůže pravidelnost (např. zmíně-
né braní léků) zajistit a  nepravidelnost by 
mohla mít negativní nebo až katastrofální 
vliv na zdraví uživatele, pak musí jít pečující 
osoby do práce. Protože máte o svěřené lidi 

starost a cítíte za ně určitou zodpovědnost.   
Právě zde uvedený jeden příklad za všechny dělá rozdíl mezi služkou a pečovatel-

kou, nebo sluhou a pečovatelem. Rozdíl je ve starosti o člověka, kterému pomáháte 
a v zodpovědnosti, kterou vůči němu cítíte. Nejde si odpracovat svých osm hodin 
v práci, zavřít za sebou dveře a s čistou hlavou odejít domů. Navíc žijete s vědomím, 
že každou chvíli vám může zazvonit telefon a vy nastupujete do práce, i když jste z ní 
třeba právě přišli. V práci tak zůstáváte vlastně stále.

V  tomto článku jsme se lehce dotkli zaměstnání pracovníků v  soc. službách 
a v příštím čísle PO se zaměříme na další aspekty této profese. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady se obraťte na odbor ži-
votního prostředí Městského úřadu Přibyslav.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Zaměstnání pracovníků v sociálních službách
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 25. 2. 2015
42/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s podáním žádosti o dotaci z OPŽP – Zkva-

litnění nakládání s odpady v rozsahu dle přílohy k tomuto jednání. 
Rada města rozhoduje uzavřít smlouvu o administraci dotace „Zkvalit-
nění nakládání s odpady“ se společností ENVIPARTNER s. r. o., Vídeňská 
55, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 28358589 dle přílohy č. 3, tohoto jednání.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

43/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním sídla Českého rybářského sva-
zu, z. s., místní organizace Přibyslav IČO 13585550 na adrese Hasičská 
208, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 2/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 4. 3. 2015
44/2015 Rada města Přibyslav bere na  vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přibyslav o hospodaření za rok 2014, schva-
luje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 758 929,16 Kč 
takto:
do rezervního fondu 683 036,24 Kč (90%)
do fondu odměn 75 892,92 Kč (10%)
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

45/2015 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Mateřská 
škola Přibyslav za účetní období roku 2014.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2015 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

46/2015 Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové or-
ganizace Základní škola Přibyslav o hospodaření za rok 2014 a schvaluje 
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 693 203,44 Kč:
- do rezervního fondu 686 271,41 Kč (99 %)
- do fondu odměn 6 932,03 Kč (1 %).
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

47/2015 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Základní 
škola Přibyslav za účetní období roku 2014.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

48/2015 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na dodávku „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova Při-
byslav“. Rada města Přibyslav schvaluje návrh Smlouvy o dílo na zakázku 
„Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova Přibyslav“.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Jan Tomek
Termín: 6/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

49/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Ceník úhrad za zřizování věcných břemen 
na nemovitých věcech ve vlastnictví města Přibyslav s platností od 5. 3. 
2015.
Příloha: Ceník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitých věcech 
ve vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

50/2015 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 
o výměře 8 m2 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny). Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlou-
va bude uzavřena na dobu určitou, a to od 10. 3. 2015 do 30. 9. 2015.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

51/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1647/4 o výměře 10 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

52/2015 Rada města Přibyslav schvaluje výpůjčku Školní družině a Školnímu klubu 
při Základní škole Přibyslav prostor sportovní haly za účelem taneční sou-
těže Přibyslavský pantofl íček dne 18. 4. 2015, prostor kulturního domu 
za  účelem divadelního představení souboru Sluníčko dne 22.  5. 2015 
a Taneční akademie dne 5. 6. 2015.
Odpovědnost: Bc. Veronika Vošická Buráňová, Zdeňka Valnerová, Hana 
Janáčková
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

53/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 
2 v ulici Příkopy 486, Přibyslav uzavřené dne 26. 9. 2014 s paní (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), dohodou ke dni 31. 
3. 2015.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

54/2015 Rada města Přibyslav schvaluje projekt Živý betlém v  Přibyslavi 2015 
a souhlasí s podáním žádosti o podporu z fondu Vysočiny, dle pravidel 
poskytovatele dotace. Výše spoluúčasti města na projektu bude maximál-
ně do výše 8 000 Kč.
Odpovědnost: Michael Omes
Termín: 15. 03. 2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

55/2015 Rada města Přibyslav souhlasí se změnou smlouvy o  ukládání odpadů 
na skládce Ronov nad Sázavou se společností ŽĎAS a. s. Žďár nad Sáza-
vou, Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46347160. 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 4/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

56/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 10 k  pojistné smlouvě čís-
lo 0012958891 uzavřené mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, 
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: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

57/2015 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních pří-
spěvků na  návrh Komise sociální a  zdravotní Rady města Přibyslav dle 
neveřejné přílohy k jednání a jejich vyplacení na základě uzavření veřejno-
právní smlouvy mezi městem Přibyslav a žadatelem o příspěvek.
Odpovědnost: Bc. Karel Březina, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

58/2015 Rada města Přibyslav bere na  vědomí účast Mateřské školy Přibyslav 
na projektu vyhlášeného Krajem Vysočina „NAŠE ŠKOLKA 2015“.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

59/2015 Rada města Přibyslav odvolává, v  souvislosti se zvolením nového mís-
tostarosty města Přibyslav, ke  dni 15. 3. 2015 z  funkce jednatele spo-
lečnosti Sportovní zařízení města Přibyslav, s. r. o., IČO 27513068 pana 
Mgr. Jana Štefáčka, Jiráskova 218, 582 22 Přibyslav a za dosavadní výkon 
funkce jednatele mu děkuje.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 15. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

60/2015 Rada města Přibyslav jmenuje do funkce jednatele společnosti Sportov-
ní zařízení města Přibyslav, s. r. o., Česká 34, Přibyslav, IČO 27513068 
pana Michaela Omese, Bechyňovo nám. 60, 582 22 Přibyslav s účinností 
od 16. 3. 2015.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

61/2015 Rada města Přibyslav uděluje Základní škole Přibyslav souhlas s nabytím 
fi nančních darů na realizaci vydání pamětní knihy k dějinám přibyslavské 
školy. Tento souhlas je vydán na období do 30. června 2015.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Termín: 6/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarostaPokračování tabulky vpravo nahoře
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 18. 3. 2015
62/2015 Rada města Přibyslav bere na  vědomí Závěrečnou zprávu o  hospoda-

ření příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav za  rok 
2014 a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 
222.774,82 Kč takto:
do rezervního fondu – 211.636,08 Kč (95%)
do fondu odměn  – 11.138,74 Kč (5%).
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

63/2015 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky KZMP 
za účetní období roku 2014.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

64/2015 Rada města Přibyslav schvaluje výzvu k podání nabídky na zabezpečení 
letní údržby – sečení zeleně pro období od 1. 4. 2015 - do 31. 10. 2015 
a období 1. 4. 2016 – 31. 10. 2016.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 4/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

65/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě číslo 
0012958891 uzavřený mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s., 
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, 
IČO 63998530 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

66/2015 Rada města Přibyslav schvaluje změnu ceníku za  uložení odpadů 
na  skládce odpadů Ronov nad Sázavou dle přílohy k  tomuto jednání. 
Platnost nového ceníku je od 1. 4. 2015. 
Rada města ruší dnem 31. 3. 2015 usnesení č. 85/2012 ze dne 9. 5. 2012 
z důvodu nepotřebnosti této výjimky vzhledem ke změně ceníku města 
Přibyslav.  
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 4/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

67/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu č. 1020000350/107 o smlouvě 
budoucí o  zřízení věcného břemene k  tíži pozemku ve  spoluvlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 843/1 v  k.  ú. Veselíčko u  Žďáru nad Sázavou 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČO 
00268097 a společností E.ON Distribuce, a. s., 370 49  České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400. Věcné břemeno bude zřízeno 
úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 8.800 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

68/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu č. 1020000350/152 o smlouvě 
budoucí o  zřízení věcného břemene k  tíži pozemku ve  spoluvlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 2365/1 v k. ú. Jámy mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností E.ON 
Distribuce, a. s., 370 49  České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 
28085400. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou 
náhradu v celkové výši 8.800 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

69/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr výpůjčky pozemků parc. č. 1064/1 
o výměře 13 022 m2, parc. č. 1073/1 o výměře 2 545 m2, parc. č. 1075/2 
o výměře 8 046 m2 a parc. č.1078 o výměře 9 829 m2 v k. ú. Přibyslav 
a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 4/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

70/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stav-
bu č. IV-12-2012987/VB/VB3  k tíži pozemků ve vlastnictví města Přiby-
slav parc. č. 246/63, 246/166, 246/167, 505/7, 246/35, 505/8, 223/4, 
505/6 a 505/4 v k. ú. Dobrá mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
405  02 Děčín 4, Teplická 874/8, IČO 24729035. Jednorázová náhrada 
za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 120 Kč/bm + DPH.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

71/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stav-
bu č. IV-12-2012987/VB/VB4a  k tíži budovy č. p. 87 ve spoluvlastnictví 
města Přibyslav na  pozemku parc. č. st. 111 v  k.  ú. Dobrá mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., 405 02 Děčín 4, Teplická 874/8, IČO 
24729035. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanove-
na ve výši 1.000 Kč + DPH.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

72/2015 Rada města Přibyslav doporučuje Zastupitelstvu města Přibyslav na zá-
kladě vznesených nesouhlasných vyjádření k vyhlášenému záměru pro-
deje části pozemku parc. č. 981/12 o výměře cca 630 m2 v k. ú. Přibyslav 
tento záměr zrušit a nepokračovat v procesu prodeje.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

73/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek k  mandátní smlouvě na  In-
vestiční dozor stavby „ Rekonstrukce a  dostavba ZŠ Přibyslav etapa 
III“ mezi (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), IČO 
62838296 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097. 
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 4/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

74/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek k  mandátní smlouvě na  „In-
vestiční dozor stavby Modernizace a  rozšíření ZŠ Přibyslav etapa IV“ 
mezi (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), IČO 
62838296 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097. 
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 4/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

75/2015 Rada města Přibyslav pověřuje jednáním se společností T-Mobile Czech 
Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, 
o  podmínkách nové nájemní smlouvy ředitele Základní školy Přibyslav 
Mgr. Petra Adama a starostu města Martina Kamaráda.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam, Martin Kamarád
Termín: 7/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

76/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení na technický 
dozor investora pro investici „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlíd-
ce a Filipova Přibyslav“.  
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 4/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Pokračování tabulky vpravo nahoře

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH 
PROSTOR

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO  00268097

nabízí k pronájmu nebytové prostory, tj. prodejnu, sklad 
a sociální zařízení o celkové výměře 60 m2 v přízemí na adrese:

Bechyňovo náměstí 40, 582 22 Přibyslav 
(bývalá sběrna šatstva a obuvi)

Své žádosti zasílejte na adresu: 
Městský úřad Přibyslav, odbor správy a údržby, 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
nebo email: hladikovai@pribyslav.cz

Termín uzávěrky: 30. 4. 2015
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Zprávy ze školy
  

Hned na  začátku měsíce (4. 3.) odjeli žáci 8. tříd 
do  Havlíčkova Brodu do  KD Ostrov na  pořad In-
donésie. Ačkoli pedagogům se pořad líbil a považují 
ho za přínos výuce, ohlasy od žáků nebyly příliš pří-
znivé, zřejmě pan Lelek (všem známý z  televizního 
pořadu Dobrodruh) pojal tento dokument velmi naturalisticky. V krátkých zprávičkách od účastníků se často 
objevovala přídavná jména jako tiché, děsivé, nudné, dlouhé, nechutné, tajemné a slovesa jako zabíjet a vraždit.

Zcela jinak hodnotili žáci 9. A dvouhodinovou přednášku o Tibetu, která proběhla 10. 3. na naší škole. Přijela 
k nám Češka, která si vzala Tibeťana. Vyprávěla o místních zvycích a o situaci v Tibetu. Přivezla s sebou místní 
předměty a pochutiny. Odvážlivci mohli ochutnat tibetský sýr a sušené hovězí. Nakonec nás naučila, jak se píší 
naše jména tibetsky. Bylo to velmi zajímavé a poučné.

V měsíci březnu se někteří vítězové školních kol olympiád zúčastnili kol okresních. Zároveň pokračoval plavec-
ký výcvik 2. a 3. tříd.

V sobotu 14. 3. účinkovaly děti ze školní družiny na koncertě v Kulturním domě v Přibyslavi společně s dětmi 
z mateřské školy a ZUŠ.

V pondělí 16. 3. instalovaly paní učitelky P. Bártová a M. Zichová výstavku ke Dni vody na radnici města.
V pátek 20. 3. se uskutečnila soutěž Matematický klokan pro 2.–9. třídy.

O návštěvě Národního divadla v Praze napsaly žákyně 8. A:
„V neděli 15. 3. 2015 se uskutečnil zájezd Základní školy Přibyslav do našeho hlavního města – Prahy do Ná-

rodního divadla. S žáky školy se mohli zúčastnit i členové rodin nebo i kamarádi. Jako stálým zákazníkům nám 
Národní divadlo nabídlo slevu na vstupenky.

Představení „Strakonický dudák“ se nám velmi líbilo. V divadle byla výborná atmosféra, šikovní herci, krásné 
kulisy a kostýmy. Hra byla velice napínavá. Pokud by nám Národní divadlo poskytlo opět slevu, rádi bychom 
se tam znovu podívali. Naše velké díky patří naší šikovné zástupkyni paní učitelce J. Janů. Děkujeme za krásný 
kulturní zážitek!“ 

J. Augustinová, K. Augustinová, 
P. Sobotková, N. Štefanová – 8.A.

Mgr. et Mgr. Monika Linková 

Střípky z historie 
základní školy III
Založení měšťanské školy

V letošním roce tomu bude přesně 120 let od chví-
le, kdy bylo povoleno otevření měšťanské školy chla-
pecké v Přibyslavi. Stalo se tak po vleklém vyjednávání 
zástupců místní školské rady a  obecního zastupitel-
stva s úřadem c. k. zemské školské rady. C. k. zemská 
školská rada vydala souhlas se zřízením měšťanské 
školy v Přibyslavi dne 4. července 1895. Již 13. září té-
hož roku byla otevřena první třída, druhá pak 14. září 
1896 a  poslední, třetí, dne 13. září 1897. Otevření 
„měšťanky“ rozhodlo o  potřebě zajištění dostateč-
ných prostor. Proto se hned začalo s hledáním a vý-
sledkem bylo rozhodnutí o  vykoupení domů čp. 18 
a 19 za cenu 4400 zl. Na jejich místě bylo v září 1897 
započato se stavbou nové školní budovy, dne 24. října 
1897 proběhla slavnost uložení a posvěcení základní-
ho kamene. Budova byla dostavena a předána městu 
v půli srpna 1898. Stavba nové školní budovy byla re-
alizována nákladem 56 150 zl. 6 kr.

Prvními absolventy přibyslavské měšťanské školy 
v roce 1898 bylo těchto 21 žáků: Otakar Guth, Jan Hla-
dík, Jindřich Hošek, František Hyntnaus, Jan Hyntnaus, 
Karel Hyntnaus, Václav Jaroš, Vojtěch Kasal, Jan Kvíča-
la, František Laštovička, Václav Musil, Arnošt Němec, 
Emerich Novotný, František Nyklfeld, František Pátek, 
Bedřich Řezníček, František Svoboda, Václav Šorčík, 
Jaroslav Šoun, František Špinar, Jaroslav Zimrmann.

Slavnost základní školy
U příležitosti dostavby školy a 120. výročí otevření 

měšťanské školy v  Přibyslavi proběhnou ve  dnech 
1.–6. června 2015 slavnosti základní školy, v rámci kte-
rých budou připraveny pro žáky základní školy i děti 
mateřské školy různé aktivity. Vrcholem oslav se stane 
sobota 6. června, kdy bude den otevřených dveří pro 
širokou veřejnost s  prohlídkami celého areálu školy, 
ukázkami práce s  interaktivními tabulemi a  mnoha 
dalšími aktivitami. Dovoluji si tímto všechny absolven-
ty naší školy pozvat na zmíněný den otevřených dveří. 
Bližší informace o programu budou včas zveřejněny.

K termínu dne otevřených dveří směřujeme rovněž 
vydání pamětní publikace k historii školy s uvedením 
všech absolventů školy od roku 1898. V  této souvis-
losti udělila Rada města Přibyslav svým usnesením 
č. 61/2015 základní škole souhlas s přijímáním fi nanč-
ních darů na realizaci vydání zmíněné knihy. Pokud by 
měl někdo zájem podpořit vydání publikace, je možné 
tak učinit na základě darovací smlouvy, kterou máme 
za tímto účelem připravenu. Každý z dárců, bude uve-
den v knize v seznamu sponzorů vydání. Bližší infor-
mace kdykoliv sdělí  vedení školy.

Petr Adam

 a děti z kroužku Otakárek
Vás srdečně zvou na tradiční

DEN ZEMĚ
v neděli 26.dubna 2015
od 14.00 hodin na školní zahradě
Program:
  9. ročník soutěžní výstavy O nejkrásnějšího domácího 
mazlíčka (děti vám představí své domácí mazlíčky)

  stanoviště s úkoly pro malé i velké na téma Ze života hmyzu 
(co o hmyzu ještě nevíte nebo jste už zapomněli)

  prodej dětských výrobků (produkty z naší zahrádky)
  prodej drobného občerstvení k opékání na ohni
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Jaro je tu mezi námi 
aneb 
Proč bychom se z něj 
netěšili

Chladné zimní měsíce a dozvuky únorové chřipkové epide-
mie jsou už dávno za námi a my všichni z mateřské školy se těšíme 
z prvních prosluněných jarních dnů plných pohody a z toho pramenící lepší nálady.

Vraťme se ale ještě o něco málo zpátky v čase a připomeňme si důležitý okamžik 
v životě každého předškoláka. Je to samozřejmě zápis do ZŠ, na který se děti ze 
dvou tříd MŠ připravily prohlídkou prostor přibyslavské školy a  budoucí školáci 
z Motýlků i zábavnou soutěžní hrou „K zápisu do ZŠ nanečisto“. 

Vítaným rozptýlením v době masopustu byl všem dětem a učitelkám (i když pro 
ně v rolích statečných ochránkyň určitě zodpovědnějším) karnevalový rej v místní 
sokolovně. Pro skupiny veselých princezen, rytířů, víl a dalších pohádkových i nepo-
hádkových bytostí zajistil hudební produkci pan S. Sejkora, kterému bychom chtěly 
na tomto místě poděkovat za jeho trpělivost a ochotu. Není od věci připomenout 

si další poutavou akci v podobě pořadu pana Hořáka 
a jeho manželky, kteří k nám s železnou pravidelností 
přijíždí se svými miláčky ze zvířecí záchranné stanice.

Ani tento měsíc nemohla chybět potřebná dávka 
kulturního vyžití v podobě předem pečlivě vybraného 
divadelního představení Divadélka Kuba z  Plzně. 
Název Stop pohádky aneb Jak zachránit princeznu 
splnil svůj účel – děti mohly v  průběhu jejího trvání 
ovlivnit další dějství pohádkového příběhu. O význa-
mu působení kultivovaného mluveného slova, vkusné 
scénografi e a  zajímavé zápletky na  správný rozvoj 
osobnosti dítěte nemůže být pochyb. I  proto má 
a bude mít tato forma estetického „vzdělávání“ neza-
stupitelnou úlohu v celé koncepci předškolní výchovy. 
Další formou jak cíleně působit zejména na  emocio-
nální vývoj dítěte a předčtenářské dovednosti je pravi-
delné čtení pohádek i příběhů pro děti s jejich rodiči 
a prarodiči. V tom mají delší tradici děti a paní učitelky 
z oddělení Berušky (MŠ Tyršova) a nově se k nim při-
dala také Sluníčka. Se zájmem jsme my, učitelky, sledo-
valy své svěřence, jak budou reagovat na přítomnost 
jiné dospělé osoby. Výsledkem byla neopakovatelná 
atmosféra sdílení stejného zážitku a dětem se po takto 
přečtených pohádkách a vyprávěných příbězích z dět-
ství z úst dospělých určitě dobře odpočívalo.

A už tady byl první jarní měsíc – BŘEZEN - a s ním 
spojené další různorodé akce. Maminky z  KVC Har-
monie si pro nás připravily rozvernou pohádku plnou 
loutek s názvem Kozí příběh. Nácvik celé veršované 
pohádky i výroba kulis a loutek muselo stát maminky 
určitě nemalé úsilí, a proto si zaslouží ode všech slova 
díků za ochotu udělat něco pro druhé.

Děti z  Broučků a  Berušek si mohly do  sytosti užít 
tvořivost v  rámci jarních keramických dílen, při kte-
rých byli jejich významnými pomocníky jejich rodiče. 
Není nad společné „kutění“, které výrazně posiluje 
vztah mezi rodičem a  jejich potomkem. V  průběhu 

Pokračování na str. 11
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února a března se děti z oddělení Sluníčka chystaly na  tradiční přibyslavskou hu-
dební akci – na Jarní koncert v kulturním domě. Spolu se svými učitelkami do po-
slední chvíle „pilovaly“ pásmo převážně z lidových písní a tanečků s jarní tématikou. 
Celé vystoupení za doprovodu klavíru proběhlo bez větších problémů a o úspěchu 
malých zpěváků svědčí také vřelý potlesk a  usměvavé tváře spokojených rodičů 
a dalších hostů. Nelenily ani nejstarší děti – v rámci dopravního týdne a povídání 
o dopravě si děti z Motýlků vyrazily na prohlídku vlakového nádraží v Přibyslavi, 
kde se seznámily s tím, jak to tam chodí – spíš jezdí. A to už se blížíme k prvnímu 
jarnímu dni, který některé děti přivítaly tím, že jako to dříve bývalo zvykem, vynesly 
zimu neboli Morenu až k Doberskému potoku, odkud putovala neznámo kam.

V  rámci akce Březen - měsíc čtenářů pro nás připravila přibyslavská knihovna 
pohádkovou prohlídku jejích prostor, které, doufejme už většina dětí dobře zná. 
Tentokrát nás však místo zaměstnanců přivítaly postavy z Večerníčků a provázely 
nás soutěžním putováním až ke  konečné malé sladké odměně, kterou, jak nám 
poradila Beruška bez Ferdy Mravence, bude dobré slupnout až po obědě. Moc si 
ceníme trvalého zájmu personálu KZMP, při každé návštěvě knihovny nás přivítá 
milý úsměv a vstřícnost knihovnice Markéty Gögeové, pro kterou nic není problém. 

Vítaným zpestřením školkového dne byla návštěva rodilého mluvčího z Anglie – 
babičky jedné ze šikovných holčiček z oddělení Sluníčka. Děti si společně s učitelkou 
zopakovaly některé anglické písničky s pohybem, které už mají zažité a na oplátku 
se s  grandma pokusily naučit i  další, které rozšíří jejich cizojazyčnou diskografi i. 
Úspěšnou akcí minulého i letošního školního roku byla tzv. „Školka nanečisto“, kte-
rá se uskutečnila v odpoledních hodinách v prostorách MŠ. V jejím rámci si mohli 
všichni zájemci volně prohlédnout prostory školky, pohrát si, a toho přítomní rodiče 
a jejich děti náležitě využili. Ve výčtu našich akcí nesmí chybět alespoň stručný pře-
hled toho, co je před námi. Dolaďují se poslední detaily nového zápisu do mateř-
ské školy pro školní rok 2015–2016, který se uskuteční dne 9. dubna 2015 od 13 
do 17 hodin v MŠ Bezručova. Po předložení požadovaných dokumentů a vyplnění 
dalších na místě zápisu proběhne po jeho ukončení správní řízení. O přijetí či nepři-
jetí dítěte budou rodiče informováni obvyklým způsobem.

Paní učitelky ze všech oddělení mají jasno o  termínech a  obsahu jarních či veli-
konočních dílen, kde si jako vždy děti za spolupráce svých rodičů vyrobí nějaké za-
jímavé a neokoukané drobnosti, které potěší na duši a zkrášlí každý interiér. Děti ze 

dvou předškolních oddělení čeká 
jako každý rok touto dobou do-
vádění i  seriózní plavecká výuka 
v  Plavecké škole paní Markové 
v Relaxačním centru ve Žďáru nad 
Sázavou. Ani ostatní děti nepři-
jdou o své zdroje zábavy – v půl-
ce dubna nás opět čeká divadlo 
Barborka s  Ranečkem doufejme 
veselých pohádek. V  květnových 
dnech se za námi zase přijede po-
dívat pan Hořák a také se budeme 
všichni fotografovat! 

Naším společným cílem je 
plout na jedné společné lodi. Vě-
říme, že se nám podaří v pořádku 
doplout na konec pomyslné plav-
by a  jsme  připraveni překonávat 
na  této cestě ty úplně malé, ale 
i ty trochu větší a záludnější vlnky.  

Mgr. Jitka Nováková

Co se děje v ZUŠ…
Začátek druhého pololetí se na pobočce ZUŠ v Přibyslavi nesl v duchu soutěží. 

Dne 18. února 2015 proběhlo okresní kolo soutěže ve zpěvu. Naši pobočku repre-
zentovali celkem čtyři žáci – Jan Málek, Petra a Marie Sobotkovy a Kateřina Při-
bylová. Obsadili jedno druhé místo a tři první místa v kategorii sólový zpěv a první 
místo v kategorii komorní zpěv. Dne 20. února 2015 se konalo okresní kolo soutěže 
ve  hře na  dechové nástroje. Náš jediný zástupce Jan Klusáček (saxofon) vyhrál 
první místo i s postupem do krajského kola. Veliké gratulace patří učitelům Ondře-
ji Štefáčkovi (zpěv) a Luďku Novákovi (dechové nástroje), kteří žáky na soutěže 
připravili. Obě soutěže se konaly v koncertním sále ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově 
Brodě.

V sobotu 14. února se v kulturním domě konal Jarní koncert, na kterém vystoupili 
nejen žáci ZUŠ, ale i  děti 
z  mateřské školy a  školní 
družiny. Děkujeme za spo-
lupráci všem učitelům, 
kteří se na  přípravě toho-
to koncertu podíleli, tedy 
Monice Brabcové a  Jitce 
Novákové z  MŠ se třídou 
Sluníček a  Marii Růžičko-
vé a  Pavlu Linkovi s  pě-
veckým kroužkem ze ŠD. 
Zároveň poděkování patří 
Petru Štefáčkovi z  KZM 
Přibyslav za  pomoc při 
organizaci.

Srdečně zveme na další 
koncert, který se usku-
teční ve  čtvrtek 23. dub-
na 2015 od  16 hodin 
v  Kulturním domě Při-
byslav. 

Hana Loubková
vedoucí pobočky ZUŠ

 
 
 
 

 
Žáci a učitelé ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, 

 pobočka Přibyslav 
Vás srdečně zvou na 

 
 

 
 

Kdy: ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 16.00 hodin 
Kde: sál Kulturního domu Přibyslav 
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Významné dny 

v měsíci dubnu:
1. 4. Mezinárodní den ptactva 

2. 4. Mezinárodní den dětské knihy

Světový den zvýšení povědomí o autismu 

3. 4. Mezinárodní den spodního prádla 

4. 4. Mezinárodní den proti nášlapným minám 

Mezinárodní den mrkve

7. 4. Světový den zdraví 

8. 4. Mezinárodní den Romů 

11. 4. Světový den Parkinsonovy choroby 

Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky 

14. 4. Světový den monitoringu diabetiků 

18. 4. Mezinárodního den památek a sídel 

20. 4. Mezinárodní den svobody tisku 

22. 4. Evropský den akcí proti rasismu 

Den Země

23. 4. Světový den knihy a autorského práva 

24. 4. Mezinárodní den skautů a skautek

Světový den laboratorních zvířat 

25. 4. Světový den malárie 

26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl

Světový den duševního vlastnictví 

27. 4. Světový den grafi ky 

Světový den sdružených měst

Mezinárodní den smutku

28. 4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

29. 4. Mezinárodní den tance 

30. 4. Den pracoviště 

Oblastní spolek 
ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

Milí čtenáři, 
na konci měsíce února jsme vyzkoušeli také u nás uspořádat veganskou večeři. 

Tradice veganských večeří vznikla s myšlenkou zprostředkovat potkávání lidí, kteří 
spolu sdílí životní hodnoty, ale také rozšířit povědomí o dalších způsobech stravo-
vání. Myslím, že se nám tato idea podařila naplnit. Na veganské večeři 22. 2. 2015 
v Plzeňské pivnici se nás společně navečeřelo asi 25 (malé děti nepočítaje)! Ochut-
nali jsme výborná jídla, například různé pomazánky, brambory zapečené s restova-
nou zeleninou, rajčatové lasagne, bramboráky, kapusťáky, brokolicové karbanátky 
a muffi  ny a několik druhů zeleninových salátů. Velice jsme si pochutnali, příjemně si 
popovídali a už se těšíme na další večeři! Tu příští plánujeme až v květnu a doufáme, 
že nám počasí bude přát a budeme ji moct uspořádat pod širým nebem.

Na konci února jsme se sešli opět na Pravidelný monitoring v domě s pečova-
telskou službou. Stejně tak nás čeká ještě monitoring na konci měsíce března. Naši 
pravidelní návštěvníci už vědí a my jsme rádi, že s námi svoje zdraví sledujete. 

Na monitoringu se nám kromě zájemců o monitoring také sešla spousta krás-
ných čtverců pro africké děti v akci „Upleť nebo uháčkuj čtverec“. Moc děkujeme 
všem, kdo svým pletením a háčkováním pomáháte! Zatím končíme s háčkováním 
koncem března a budeme odesílat várku do JAR, ale jak už jsem psala, akce probíhá 
celoročně, takže pokud máte ještě chuť háčkovat, určitě domluvíme další odesílání 
výrobků, stačí se s námi domluvit na monitoringu v pečovatelském domě.

Také jste pro nás nasbírali velkou kupu prošlých lékárniček. Moc vám děkujeme, 
že jste se o ně s námi podělili! Děti z kroužku školní družiny už trénují s novým (pro 
ně) materiálem. Pokud jste někdo ještě nestihli lékárničku dát do sběrného místa, 
budeme ještě pokračovat ve sběru prošlých autolékárniček do konce měsíce dub-
na. Pokud nám je budete chtít věnovat, budeme moc rádi!

Od 6. do 8. března se v Lukách nad Jihlavou konaly kurzy pro zdravotníky zota-
vovacích akcí a hlavní vedoucí letních táborů, kterých jsme se také účastnili. Máme 
tedy o dvě hlavní vedoucí víc (Jana Hrubá a Anna Doubková) a také o jednu zdra-
votnici (Julie Hlásná) na letní tábor. Náš tým už bude pomalu kompletně proškolen 
jak v dovednosti vedení dětí, tak i v jejich ošetřování.

Na duben připravujeme:
V sobotu 11. 4. 2015 se zapojíme do akce Čistá řeka Sázava. Již po desáté se 

dobrovolníci v  rámci této akce vydají po toku naší Sázavy a posbírají nepořádek 
vytvořený lidmi jak přímo v toku, tak i v jejím okolí. Pokud se k nám chcete přidat, 
přihlaste se na našich webových stránkách, abychom předem věděli počet účastní-
ků. Potom se sejdeme v sobotu 11. 4. v 9 hodin u Domu s pečovatelskou službou 
v Přibyslavi, nebo vám dáme vědět, který úsek nám byl přidělen, abychom se sešli 
přímo tam, a vydáme se uklízet.

V pátek 24. 4. 2015 od 15 do 16 hodin nás opět čeká Pravidelný monitoring 
v domě s pečovatelskou službou. Jako vždy budeme sledovat krevní tlak, glykemický 
index a Body Mass Index včetně procenta svalů a tuků v těle.

Nemáte ještě plán na prázdniny pro vaše děti? Přihlaste je na pátý ročník příměst-
ského tábora! Podrobnosti najdete na plakátu nebo se informujte emailem nebo 
telefonem.

 Veganská večeře  Švédský stůl na veganské večeři  Kurz zdravotníka a hlavního vedoucího

Přejeme vám pěkný začátek jara!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Doubková
e-mail: mscckpribyslav@seznam.cz

facebook: facebook.com/mscckpribyslav
web: www.cckpribyslav.cz
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Velikonoční svátky letos připadají 
na  začátek dubna. Proto si vás dovoluji 
pozvat k  jejich  oslavě. Na  Zelený čtvr-
tek 2. dubna začíná mše svatá v  18.00 
hod. a připomeneme si při ní událost, kdy 
Ježíš Kristus naposled večeřel se svými 
učedníky, dříve než byl zrazen a  zatčen. 
Velkopáteční obřady 3. dubna začínají 
v 18.00 hod. Velký pátek je dnem přísné-
ho postu. 

Od pátku 20.00 hod. do soboty 16.00 
hod. bude v  kostele zpřístupněný Boží 
hrob, kde může každý rozjímat o  smrti, 
kterou Ježíš podstoupil za  všechny lidi. 
Velikonoční vigilie na  Bílou sobotu 

4. dubna má svůj slavnostní začátek ve  20.00 hod. u  sochy Panny Marie. Mše 
svaté v neděli 5. dubna na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou slouženy v 8.00 
a  v 9.30 hod. a na Pondělí velikonoční v 8.00 a v 9.30 hod. 

P. Zdeněk Kubeš
farář

Velikonoční svátky

Mateřské centrum nabízí jedinečnou příležitost pro maminky na 
mateřské dovolené.

Je to místo, kde se maminky s malými dětmi setkávají, zúčastňují 
se různých programů, či se samy aktivně podílejí na jejich vytváře-
ní. Mateřské centrum nabízí aktivity, které maminkám umožní vyjít 
z izolace a zničujícího stereotypu, kam se celodenní péčí o dítě do-
stávají. Maminky, které se aktivně podílí na programech, si udržují 
profesní orientaci, posilují své sebevědomí, nalézají nové přátele, 
získávají nové organizační zkušenosti. Nezanedbatelná je i výměna 
zkušeností v péči o děti.

Přijďte mezi nás, scházíme se každé pondělí a středu od 9.00-
11.00 hod. v „Domečku“ vedle nové MŠ v Tyršově ulici v Přibyslavi.
Těšíme se na Vás!!!

Co nás v dubnu čeká?

1. 4. –  Návštěva knihovny: V knihovně 
si můžeme i hrát

9. 4. –  Zápis starších dětí do MŠ 
Přibyslav

7. 4. – 11. 4. –  Akce Čistá Sázava 
1. 5. –  Den otevřených dveří na letišti 
pravidelná setkání - výroba  dekorací 
s jarní tématikou

maminky z  KVC Harmonie
Lenka Thomayerová

HARMONIE 
MATEŘSKÉ CENTRUM
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PŘÍPRAVY NA NÁVŠTĚVU 
JAPONSKA V PLNÉM 
PROUDU

Děvčata z  2. oddílu vodních skautů a skautek z  Přibyslavi se v  létě chystají na 
osmnáctidenní návštěvu japonských rodin i ostrovů a budou reprezentovat naši 
zemi na velkém skautském setkání Jamboree. Nejedou tam samy, ale se skupinou 
českých skautů, která čítá přibližně 300 členů. Jsou rozděleni do skupin, které se 
pravidelně setkávají a chystají hry, prezentace a zajímavosti z naší historie, součas-
nosti, obyčejů a tradic. Naše dívky patří do Cimmermanova jamoooddílu a mají za 
sebou již druhé setkání.

Veronika Trdá a Tereza Tvrdíková popisují své zážitky takto : ,, Jely jsme vlakem do 
Jindřichova Hradce, odkud jsme šly za tmy pěšky ke krásnému dřevěnému srubu, 
pevnosti Asgard, kde jsme strávily příjemný víkend, samozřejmě, ne jen tak obyčej-
ný. Po celý náš pobyt jsme mohly ochutnávat asijská jídla s tím, že všechny hlavní 
chody jsme jedly hůlkami, což pro některé z nás, byla celkem výzva (hlavně ta rýže). 
Společně jsme hráli spoustu her, ve kterých jsme se mohli více poznat a něco nau-
čit. Líbila se nám např. běhací hra, kde jsme sbírali rostliny a živočichy, doplňovali 
potravní řetězce a museli je uvést do provozu.  Dozvěděli jsme se další zajímavosti 
o Japonsku, domluvili se na dalších setkáních, řešili odlety a přílety letadel. Celé toto 
setkání se neslo v příjemné atmosféře, hodně jsme se nasmáli a užili si to.“

Děkujeme všem sponzorům, hlavně městu Přibyslav, obci Olešenka, všem skau-
tům ze střediska, okresu i kraje a panu Miroslavu Pospíchalovi   i všem, co nám 
shání brigády!  Akce je fi nančně velmi náročná a bez jejich podpory bychom se 
neobešli.

Vedoucí 2. OVSS
R. Tvrdíková

Ve  čtvrtek 12. března 2015 
proběhla v  sále hasičské zbroj-
nice pravidelná výroční členská 
schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav, 
které se zúčastnilo 130 našich 
členů. Zavítali mezi nás nejen 
malí hudebníci ze ZUŠ pobočky 
Přibyslav, kteří svým programem 
zpestřili naše setkání, ale i  pan 
starosta Martin Kamarád, který 
v  neformální diskuzi odpovídal 

ochotně na dotazy všech přítomných. Proběhlo též hodnocení naší celoroční práce 
a členové byli seznámeni s dalšími našimi plány a akcemi, které bychom rádi uspo-
řádali do konce letošního roku. O celou přípravu schůze i občerstvení se přičinily 
naše ochotné členky, za což jim patří velký dík. A protože se blíží jaro a s ním veliko-
noční svátky, rozhodli jsme se uspořádat ve čtvrtek 2. dubna ve 14.00 hodin ve vel-
kém zasedacím sále přibyslavské radnice sváteční velikonoční besídku. Na měsíc 
květen je naplánováno autorské čtení s panem H. Schusterem. Tentokrát si budeme 
spolu s ním listovat v jeho nové knížce „Kaštánkova dobrodružství.“ 

A pak už se budeme těšit na společně prožité léto a příjemné sportování na měst-
ském koupališti. Snažíme se pořádat akce s nejrůznějším zaměřením, aby si každý 
mohl vybrat z naší činnosti podle svého vkusu a zdravotních možností.

Chceme upozornit 
touto cestou všechny 
naše členy, že aktuální 
informace o  akcích, 
které budou v  nejbližší 
době probíhat, mohou 
získat nejen na  strán-
kách Přibyslavského ob-
časníku, ale též na  pla-
kátech v  naší vývěsce, 
kterou  paní V. Jirásková 
 pravidelně doplňuje 
a obměňuje.

Přejeme všem našim 
členům, příznivcům, 
sponzorům a  zaměst-
nancům KZM Přibyslav 
krásné jarní dny a  veli-
konoční svátky plné po-
hody a  děkujeme všem 
za  jejich pomoc při po-
řádání našich akcí.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR 

ZO Přibyslav

Pohodové jaro 
se svazem invalidů…

 Jamooddíl

Uzávěrka příštího čísla 20. 4. do 12.00 hod.

(předpokládaný termín distribuce 
květnového čísla 30. 4. 2015)
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Výroční členská schůze MS Přiby-
slav se konala 7. 3. 2015 již tradičně 
v  restauraci Veronika. Schůzi zahájil 
předseda Radomír Němec, který 
přednesl zprávu o  činnosti naší or-
ganizace. Poděkoval městu Přibyslav 
za  morální i  fi nanční podporu mysli-
vosti. Zdůraznil důležitost přátelských 
vztahů mezi členy sdružení a  ocenil 
pomoc Osivy a.s., jmenovitě Ing.  V. 
Zábrany, který našim členům umožnil 
získat za sběr kamenů na polích Osivy 

krmení pro zvěř. Předseda zhodnotil loňské podzimní oslavy 20. výročí přátelství našeho 
města s holandskou obcí Mook en Middelaar - myslivci byli mezi prvními spolky, které se 
do rozvoje těchto přátelských styků zapojily. Letos pojede do Holandska na podzim naše 
ofi ciální delegace.

Myslivecký hospodář Josef Hamerník se ve své zprávě věnoval péči o zvěř, odlovu zvěře, 
pokynům okresní a  státní veterinární správy a  stavu zvěře v  honitbě. Konstatoval, že přes 
umístění a obnovování pachových ohradníků, na kterém se podílí naše MS, ještě stále mnoho 
zvěře zahyne na silnicích. Rovněž velké plochy monokultur neprospívají zdravotnímu stavu 
zvěře. Členové MS Přibyslav se podíleli jako každý rok na vyhánění zvěře před sklizní pícnin. 
I když zima byla letos mírná, pravidelně přikrmovali zvěř. Odpracovali rovněž velký počet bri-
gádnických hodin v lese a při obnově areálu umělé nory v Hesově. Tam se bude letos 27. červ-
na konat soutěž v norování na lišku. Budeme rádi, když tuto soutěž navštíví občané Přibyslavi 
a okolních obcí a veřejnost srdečně zveme. Bližší podrobnosti uvedeme v dalším čísle.

Naším hostem byl za město Přibyslav místostarosta, pan Michael Omes. Ve svém vystou-
pení zdůraznil význam spolkového života pro rozvoj občanské společnosti a  poděkoval 

myslivcům za  péči o  přírodu. Toto 
téma je   mu blízké nejen jako mís-
tostarostovi města, ale i  jako členovi 
skautské organizace. Rovněž odpo-
věděl na  otázky členů MS. V  diskusi, 
která byla již tradičně bohatá, jsme si 
připomněli mezi jiným historii mysli-
vosti na  Přibyslavsku, probírali jsme 
možnosti využití dotací, možnost spo-
lečných střeleb před začátkem sezóny, 
plánovali jsme práce na zvelebení sru-
bu a jeho okolí.

Na  našem srubu letos opět plánujeme populární „pálení čarodějnic“ 30. dubna. 
Na tuto akci srdečně zveme rodiče s dětmi.

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová

jednatelka

Zprávy z Českého 
rybářského 
svazu, místní 
organizace 
Přibyslav

 
 

POZVÁNKA 
NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

NA SRUBU V HESOVĚ 
 
 
 
 

                        čtvrtek  
30. dubna od 16.00 hod. 

 
 

Špekáčky s sebou!!! 
                                                                                        Nápoje za příznivé ceny zajištěny. 

 

Výroční schůze Mysliveckého 
sdružení Přibyslav

Na výroční členské schůzi jsme se sešli v sobotu 21. února 2015 v Hotelu  
 Přibyslav v  9.00 hodin v  počtu 90 členů. Jako host byl přítomen staros-
ta města pan Martin Kamarád. Schůzi řídil náš nový předseda pan Miloš 
Pařil. Hlavním bodem zprávy za uplynulé období byla zpráva hospodáře 
pana M. Krči. Hlavním úkolem je chování a vysazování ryb, péče o chov-
nou vodu i vodu sportovní. Zpráva byla zpracována grafi cky se srovnáním 
úlovkovosti od roku 1990. Co jsme tedy v roce 2014 na revíru mimopstru-
hovém a pstruhovém nachytali?

Kapr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 746 ks 4 228 kg
Štika .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65 ks 122 kg
Lín .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165 ks 55 kg
Candát  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 ks 22 kg
Pstruh ob.   .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 ks 4 kg
Pstruh d.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 ks 37 kg
Úhoř   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 ks 3 kg
Cejn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 ks 8 kg
Amur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 ks 66 kg
Tolstolobik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 ks  11 kg
cizí rybáři cca 15 % 

celkem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 505 ks 5 262 kg
Průměrná váha kapra 2, 42 kg.

Zpráva jednatele se zabývala administrativní činností. Členství ukončilo 
5 členů a získali jsme 7 členů nových. K 1. 1. 2015 má naše organizace 
152 členů – z toho 2 ženy. Mládež do 18 let - 8 členů; děti do 15 let 33 mla-
dých rybářů. Celkem tedy celou členskou základnu tvoří 193 členů. 

V  roce 2016 bude naše organizace slavit 90 let od  svého založení. 
Z roku 1926 se žádné konkrétní údaje nedochovaly. Toto datum je uvede-
no v evidenci Rady ČRS Praha. Prosíme proto i širokou veřejnost o pomoc. 
Mezi rybáři současnými, bývalými, v rodinných archivech by se určitě našly 
staré fotografi e, které by nám pomohly blíže se seznámit s historií Rybář-
ského spolku v Přibyslavi. 

V roce 2015 někteří naši členové oslaví významná 
životní výročí:
60 let –  J. Bartošík, B. Kolouch, J. Laštovička, 

F. Loužecký, J. Novotný, P. Plíhal
65 let –  J. Hájek, J. Neubauer, M. Novotný, 

J. Šmíd, Ing. P. Zahradníček
75 let –  V. Brabec z Utína

Našimi členy 25 let jsou a  toto výročí oslaví 
J. Imramovský, P.  Janů, D. Kočí. Nejstarším ak-
tivním členem je pan B. Kettner a F. Janek. Oba 
pánové oslaví 84 let.

Čestný bronzový odznak za záslužnou a oběta-
vou práci v rybářství obdrželi od územního svazu 
pánové M. Novotný, J. Neubauer a J. Sobotka. 

V diskusi vystoupil starosta města – pohovořil 
o problému zabahněných rybníků, o těžbě uranu, 
poděkoval nám za  účast na  výstavách brambor, 
ovoce, zeleniny a medu, které se konají každým 
rokem v radničních sklepích. Vyzdvihl hlavně naši 
práci s mládeží a dětmi. 

Závěrem byl schválen rozpočet na  rok 2015. 
Schůzi ukončil předseda organizace pan Miloš 
Pařil.

za ČRS MO Přibyslav
V. Liška - jednatel
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Chodci v silničním 
provozu

Velmi často dochází na silnicích k vážným doprav-
ním nehodám, jejichž účastníky bývají také chodci. 
Jedná se o  jedny z  nejzranitelnějších účastníků silnič-
ního provozu, kteří si vlastní nebezpečí mnohdy ani ne-
uvědomují. 

V  loňském roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 129 dopravních nehod 
s účastí chodců. Při těchto nehodách zemřeli tři lidé. Samotní chodci zavinili celou 
třetinu nehod. V sedmnácti případech policisté zjistili, že chodci byli pod vlivem al-
koholu. Od počátku letošního roku do konce února šetřili policisté v Kraji Vysočina 
již devatenáct dopravních nehod, na kterých měli účast chodci. 

S  cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž přímými účastníky jsou 
chodci, je důležité připomenout veřejnosti některá základní pravidla. 

Pro chůzi musí chodec užít chodník. V místech, kde chodník není nebo je špat-
ně schůdný, může chodec využít k chůzi silnici. Po komunikaci by se měl chodec 
pohybovat tak, jak to nařizují předpisy, vždy na  správné straně vozovky. Pokud 
jde chodec po silnici, musí jít při levém okraji. Chodci smějí jít po krajnici nebo při 
okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu 
na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí 
jít chodci pouze za sebou.

Chodec, který chce přejít komunikaci a má v dosahu 50 metrů přechod pro chod-
ce, nadchod nebo podchod, musí přecházet jen na těchto místech. Na přechodu 
pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet 
vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvěd-
čit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem 
na  vzdálenost a  rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k  náhlé 
změně směru nebo rychlosti jízdy.

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní 
chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba po-
hybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení 
nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.

Chodci sami mohou přispět k  větší bezpečnosti silničního provozu a  to třeba 
tím, že budou mít na paměti pravidlo, které zní: „Vidět a být viděn.“ Refl exní prvky 
na oblečení by měly být dnes již samozřejmostí, vždyť jejich použití zvyšuje viditel-
nost chodce ve tmě až na vzdálenost dvě stě metrů. Ke zvýšení své viditelnosti může 
chodec použít také svítilnu. To, že je chodec v silničním provozu lépe vidět, snižuje 
riziko dopravní nehody.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz

Diskuse o těžbě v Brzkově – 
pohled z publika

Ve středu 11. 3. 2015 v podvečerních hodinách byl sál kulturního domu v Brz-
kově navštíven jistě více než dvoustovkou lidí, kteří se zajímají o osud dolu Brzkov 
a celé jeho okolí včetně toho, co by se stalo se znovuotevřením dolu. 

Možná by někdo spíše očekával pískot a  vzrušené výkřiky, pokřiky, to se však 
nestalo. Starosta Brzkova pozval k diskusi důležité aktéry v obnově dolu, aby dal 
možnost vyjádřit se a komunikovat s místními a angažovanými občany. 

Domnívám se, že pro vykreslení situace setkání je dobré představit jednotlivé 
panelisty a  jejich přístup, který se v diskusi projevil. Šlo o reprezentanty podniku 
DIAMO (pánové Lazárek a  Koscielniak), zástupce Kraje Vysočina (radní Hyský 
a Chlad) a ministerstva průmyslu a obchodu (pánové Dokoupil a Smůla) a staros-
tové obcí, kteří mají přímou zkušenost s těžbou ve svém katastru (pan Pokorný-sta-
rosta Rožné a pan Pačiska-starosta Bystřice). Zvláštním hostem byl starosta obce 
Přibyslav, p. Kamarád. 

Zřejmě nejvýraznější osobou v diskusi byl pan Lazárek, který vystupoval v roli ve-
lice zkušeného a kompetentního vyjednavače, který se snaží posunout celou situaci 
do bodu, kdy Brzkovští a ostatní přistoupí na povolení těžby a začnou spíše vyjed-
návat o pravidlech těžby a kompenzacích. Proto se snažil vystupovat nekonfl iktně, 
aby neposílil odpor a zasel semínko pochyb o šancích na zastavení těžby. Nicméně 
i  přesto kladl důraz na  možnost zajištění zaměstnání v  dole. Upozorňoval na  to, 
že fi rma dokáže rychle rekvalifi kovat budoucí dělníky a  dával příklad zámečníka, 
který tak může pracovat v dole, kde bude však pracovat jen deset let kvůli zdravotní 
zátěži této práce a pak se opět může vrátit ke své profesi. Ale můžeme se ptát, proč 
bychom měli zámečníka na deset let zavřít do dolu, když může zůstat u své pro-
fese? Pan Lazár ek odpověděl i na velice osobní otázku, že by byl rád, kdyby jeho 
děti pracovaly v uranovém průmyslu, neřekl však na jaké pozici, takže nevíme, zda 
na manažerské či dělnické přímo v dole.

Proč přijali pozvání představitelé ministerstva průmyslu a obchodu nebylo zřej-
mé, když několikrát opakovali, že stále nenastal rozhodující moment, aby ze svého 
titulu do situace vstupovali.  Vypadalo to, jako by převzali masku úředníka tvářícího 
se nezúčastněně a  reagujícího jen, pokud je tázán. Publikum dalo několikrát na-
jevo nelibost z neangažovanosti úředníků, kterou veřejně kritizovali a považovali 
je za nekomunikující úředníky bez zájmu a kompetencí, když pronášeli věty typu: 
„stát potřebuje vědět, kde co má, proto dělá průzkumy úložišť“. Zastupitelé kraje 
působili o poznání kompetentněji a zúčastněněji, nicméně plnili svou roli úředníka, 
tedy nepronášeli politická rozhodnutí a postoje, a ujišťovali všechny účastníky (bez 
ohledu na postoj k těžbě), že se v procesu rozhodování o těžbě budou vyjadřovat 
nestranně. Jinými slovy z kraje lze zřejmě očekávat sledování, nikoliv snahu ovlivnit 
rozhodnutí o  těžbě prostřednictvím nástrojů veřejné politiky. V  tichosti zapadlo, 
dle mého soudu důležité prohlášení, že pro kraj nebude možné ovlivňovat situaci 
v oblasti odpadů.

Pokud bychom chtěli nahlédnout na  politickou reprezentaci vtaženou do  dis-
kuse, rozdělme si je na  čtyři typy. Prvním jsou virtuálně zúčastnění. Jde o  reakci 
senátora Vystrčila a poslankyně Fišerové, kteří se z jednání omluvili a poslali pouze 
neutrální zdravici všem účastníkům. Druhou byli hosté reprezentující obce, v nichž 
již těžba probíhá. Dlouho si mohli lidé a možná i samotní panelisté klást otázku, co 
mohou starostové Dolní Rožínky a Bystřice přinést do diskuse, a zda se to od nich 
vůbec očekává. Rozhodně nešlo o  hosty, kteří by sdíleli své negativní zkušenosti 
s těžbou a jejími důsledky. Několikrát zdůraznili, že svou úlohu nepociťují v rovině 
přesvědčování o volbě otevření dolu, což bylo pochopitelné, protože oni jako re-
prezentanti své obce (a možná i jako obyvatelé) nebyli ve stejné pozici jako Brzkov-
ští. Oni svůj důl „zdědili“, nevolili mezi těžbou a netěžbou, tito politici již spíše vyjed-
návají o kompenzacích obcím. Ani jeden z nich se nevyjádřil jednoznačně ke kvalitě 
života (např. na dotaz délky dožití), jen vyjevili závislost v oblasti zaměstnání velké 
části rodin.   Do  třetí,  zvláštní skupiny bylo možné zařadit vysoce postaveného 
politika a bývalého starostu obce Bystřice dotčené těžbou, pana Novotného. Patřil 
mezi hosty se zkušeností v politice i v konkrétní obci a zřetelně sami sebe považují 
za nezávislé s ochotou vyjádřit politický názor, který v  tomto případě zněl: těžba 
má na lokality dlouhodobé dopady, podobně jako na Bystřicku vylidnění lokality, 
nezájem o rozvoj regionu z krajské úrovně a další, přičemž jedinou oporu mohou 
mít obce jen samy v sobě, v názoru a postoji svých občanů, kterým mohou vyjádřit 
svůj nesouhlas. Ve čtvrtém případě jde o místní politiky. Starosta Brzkova, pan Bo-
řil se ujal moderování akce a dalším místním politikem byl starosta Přibyslavi, pan 
Kamarád, který se ocitl v jakési roli čestného hosta, aniž by jednoznačně patřil mezi 
fi nalisty. Jako jediný politik zde vyjádřil jasný postoj k těžbě svým NE a zahájil disku-
si. Posléze již aktivní být ani nemusel, protože první vlna dotazů vycházela od pří-
tomných obyvatel Přibyslavi, a to nejen zastupitelů. Následovaly dotazy převážně 
občanů z  Brzkova. Je nutné říci, že publikum kladlo dotazy kultivovaně, a  to jak 
způsobem, tak i obsahem s dobrou orientací v problematice. Šlo o otázky technické 
(postupy při těžbě a  návazných pracích), ekonomické (efektivita těžby), správní 

(zejména postup vymezený ve studii proveditelnosti a přístup úřadů), sociální (do-
pady na Brzkov a region jako celek) a velmi omezeně dotazy k environmentálním 
dopadům.

Na závěr více než dvouhodinové diskuse starosta ukončil setkání a vyjádřil svůj 
dojem z  neproduktivnosti setkání v  tom smyslu, že jeho jako představitele obce 
tato diskuse neposunula více k možnostem uvažovat o  jiné variantě než jasnému 
ne těžbě. Co vlastně mohla diskuse jednotlivým aktérům přinést?  Jak mohli poro-
zumět návštěvníci tohoto setkání jednotlivým reprezentantům těžebního podniku, 
státu a politikům jejich strategiím? Bylo zřejmé a  jasně řečené, že podnik Diamo 
si bude stát za  svým a  zatím z  lokality „neodchází“. Stát skrze své reprezentanty 
v  této diskusi dává najevo, že nelze očekávat přílišnou angažovanost, anebo ne 
ve  prospěch odporu těžby. Reprezentanti kraje budou zřejmě jednat neutrálně 
v  rámci byrokratických pravidel. A  je otázkou, jaký postoj zaujmou regionální či 
spíše lokální politici a jak jej budou prosazovat. Zatím o jejich odmítavém postoji 
není pochyb. Jakou však zvolí strategii do budoucna?  Lze očekávat, že starostové 
obcí spojí své síly a budou čelit racionální a neutuchající práci manažerů, právníků 
a administrátorů těžební fi rmy? Pokud budou mít v Přibyslavi, případně v dalších 
dotčených obcích jasné postoje NE nejen zastupitelé, ale též široká veřejnost, pak 
se bude lokálním politikům lépe vyjednávat. Poslední otázkou do budoucna je, zda 
a jak do hry vstoupí i ti, kdo mezi panelisty v Brzkově chyběli, a to environmentalisté 
a případně reprezentace dalších obcí, které by byly těžbou a provozem s ní souvi-
sejícím ovlivněny.

Eva Kučerová
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Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihov-
ny, dnes, kdy píši tento příspěvek, je první jarní den. 
A za okny to tak dokonce i vypadá. Je to krása. Dnes 
nás čeká i částečné zatmění Slunce. Snad jste si tento 
neobyčejný den hezky užili.

V  březnu (a  poslední únorový den) toho pro vás 
bylo připraveno spoustu, věřím, že alespoň nějaké 
akce jste se zúčastnili a to nás moc těší. 

Poslední únorovou sobotu jste totiž mohli soutěžit 
v  kulturním domě v  pečení bábovek. Zúčastnilo se 
celkem 55 bábovek, 5 z nich bylo slaných, zbytek kla-
sičtějších sladkých. Mezi nimi rozhodovala odborná 
porota o vítězi, stejně tak i diváci hlasovali pro svého 
favorita. Více informací o této skvělé a podařené akci 
se dočtete v jiném článku tohoto vydání PO.

První březnové pondělí se za námi v knihovně byla 
podívat Kuřátka s paní učitelkami – z místní MŠ. Děti 
si přišly hlavně pohrát a vybrat si knížky, které si poté 
odnesly do školky. Těšíme se, až zase přijdou.

Ve  středu 4. března byly v  knihovně maminky 
s dětmi z KVC Harmonie. Vytvořily nám moc pěknou 
výzdobu dětského oddělení – Večerníčkovy čepice 
z novin polepené obrázky právě s tímto známým pa-
náčkem. Další setkání nás čeká ve  středu 1. dubna, 
budeme vyrábět něco k Velikonocům.  A není to apríl. 
Těšíme se.

V sobotu 7. března jste měli možnost  zúčastnit se 
vernisáže výstavy fotografi í v kulturním domě. Zajíma-
vou vsuvkou byla i ukázka moderního tance v podání 
autorovy manželky. Výstava je nazvaná „Fotograf 
v Alfě“ a úžasné velkoformátové fotografi e máte mož-
nost vidět až do 18. května.

Ve stejný den odpoledne jste mohli navštívit v kině 
fi lm pro děti „Velká oříšková loupež“, poslední břez-
novou sobotu poté nový český fi lm „Hodinový man-
žel“.

Tu samou sobotu byl dokonce ještě v  místní So-
kolovně dětský karneval – byl to tedy opravdu velmi 
nabitý den.

V  pondělí 9. března se ve  společenské místnosti 
DPS konala přednáška s promítáním diapozitivů s ná-
zvem „Zapomenuté studánky v  kraji řeky Sázavy“. 
Beseda měla mnoho návštěvníků, skoro nám nestačily 
ani židle. Všem chceme moc poděkovat za účast, stej-
ně tak i zástupcům DPS, že nám umožnili uspořádat 
besedu právě u nich. 

V týdnu od 16. do 20. března jsme měli v knihovně 
velice napilno! V pondělí, ve středu a ve čtvrtek dopo-
ledne k nám zavítaly děti z MŠ i prvních tříd. V knihov-
ně probíhal avizovaný „Večerníčkový týden“. Děti 
plnily jednoduché zábavné úkoly a za každý splněný 
získaly obrázek s postavičkou z některého Večerníčku. 
Pokud absolvovaly všechny soutěže, získaly pět obráz-
ků. Za ně navíc ještě získaly barevný diplom a sladkou 
odměnu. A abych nezapomněla – jednotlivými soutě-

žemi děti provázely také postavičky z pohádek – např. 
Křemílek s Vochomůrkou, Ferda mravenec i Beruška, 
vodník, víla a čarodějnice. Doufáme, že se u nás dě-
tem líbilo a těšíme se na ně opět při nějaké akci. Také 
musíme velmi poděkovat členům Přibyslavských pim-
prlat, kteří byli tak hodní a zapůjčili nám jednotlivé hry 
a také v pohádkových kostýmech strážili dětmi plněné 
úkoly. Děkujeme.

V pondělí 16. března odpoledne se dětské oddělení 
knihovny proměnilo v tvořivou dílničku, ve které jsme 
vyráběli stojánek na tužky ve tvaru sovičky. Děti se se-
šly čtyři a moc pěkně jsme si to užili. Až po uzávěrce se 
konaly další dvě dílničky – vyráběli jsme rybičku a žel-
vu z nepoužívaných CD a také jsme kreslili na textilní 
tašky. 

Zároveň tento den obdrželo město Přibyslav, po-
tažmo naše informační centrum významné ocenění. 
Získalo 1. místo v soutěži informačních center Kraje 
Vysočina za rok 2014 v kategorii obcí od 1001–5 000 
obyvatel. 

V  sobotu 21. března jste s  dětmi mohli navštívit 
loutkové divadlo v kulturním domě – hrála se pohád-
ka o Křemílku a Vochomůrkovi. Ve stejný den večer 
se v  kulturním domě konal pravidelný Filmový klub 
s  dobrým fi lmem a  hudbou. Jak jistě víte, po  celý 
březen měli noví čtenáři možnost zaregistrovat se 
v knihovně na rok zdarma a také vám byly odpouštěny 
upomínky. Stejně tak probíhaly další různé akce a sou-
těže nejen pro děti. Ještě musím připomenout, že děti 
luštily Večerníčkový kvíz a  malovaly a  tvořily právě 
na téma „Večerníček“. Vítěze ještě neznáme, protože 
soutěže trvají až do  konce měsíce. Avšak v  příštím 
občasníku a již prvního dubna budou v knihovně   zve-
řejněny výsledky. 

Také jsme vybírali a oceňovali Čtenáře roku 2015, 
tentokrát čtenáře Tátu. Vítězem se stal pan Petr Lou-
žecký a  to hlavně proto, že se věnuje nejen svým 
dětem, bere je s sebou do knihovny, doporučuje jim 
knihy, rád jim pomůže s výběrem, a le věnuje se také 
mnoha jiným dětem v našem městě a to při pořádání 
různých sportovních akcí a aktivit. Snaží se, aby děti 
nejen četly, ale hlavně neseděly doma, ale naopak byly 
společenské a  rády se zúčastňovaly všelijakého dění 
u nás v Přibyslavi. Chodí k nám léta, takže ho známe 
a  víme, že se dětem opravdu věnuje. Nejenom v  té 
„knihovnické“ rovině. Pana Loužeckého jsme nomi-
novali za  naši knihovnu i  do  krajského kola soutěže, 
avšak v  něm losem zvítězil čtenář havlíčkobrodské 
knihovny. 

A co vás čeká v dubnu? Především divadlo! Jistě se 
na něj už všichni těšíte. Letos půjde opět o veselohru, 
hrát se bude „Dáma od Maxima“ na motivy původní 
hry Georgese Feydeaua. Hru pro vás sehraje divadelní 
soubor Furiant pod režijním vedením paní Anny Šaue-

rové. Předsta-
vení proběhne 
tradičně v kultur-
ním domě, data 
a  časy jednotli-
vých představení 
společně s  infor-
macemi o  vstup-
ném se dozvíte 
z plakátku v tom-
to čísle PO. Lístky 
si raději pořiďte již v předprodeji. Všichni jste srdečně 
zváni, těšíme se na vás!

Poslední dubnovou sobotu, 25. dubna, budete 
moci navštívit další představení Přibyslavských pim-
prlat, od 14:00 a od 15:30 budou v kulturním domě 
hrát pohádku „Polepšená princezna“.

Ve  stejný den večer (25. 4.) přijďte i  na  tradiční 
Filmový klub. Čeká vás český oceňovaný fi lm „Cesta 
ven“ a  koncert kapely VOILA! Toto duo (zpěvačka 
a akordeonista) vám může nabídnout mix hudebních 
stylů 20. století (chanson, swing, jazz, twist, hip hop 
a další). Jste srdečně zváni.

Závěrem bych vás ráda upozornila na  nové knihy 
v knihovně. Je jich mnoho, proto vám připomenu po-
stup, jak se o nich co nejrychleji dozvědět: na našich 
webových stránkách www.kzmpribyslav.cz v  zálož-
ce Městská knihovna najdete v  levém sloupci odkaz 
„Online katalog“ a zde můžete novinky snadno najít. 
Ve spodní části stránky s online katalogem je nabídka 
„Další možnosti“ – z té vyberete hned první heslo „Se-
znamy a novinky“ a  již můžete vyhledávat nejnovější 
knihy. Přes tento online katalog si také můžete knihu 
zarezervovat, je-li zrovna vypůjčená.

Také bych poprosila naše čtenáře, aby nám do knih 
nepsali – ani tužkou, natož propiskou! Např. ve  vel-
mi oblíbené a  půjčované knize Poslední aristokratka 
se objevily propiskou napsané „opravy“ chyb. Je to 
při čtení velmi rušivé, nemluvě o tom, že se o chyby 
mnohdy nejedná. Stejně tak se ve vypůjčených časo-
pisech neluští křížovky. Děkujeme!

Je to již delší dobu, proto bych se chtěla omluvit, 
že mě napadlo napsat to do  občasníku až nyní, ale 
v knihovně se nám také objevila moc hezká zapome-
nutá hračka. Jedná se o plyšovou želvičku s nápisem 
Zakynthos s velmi vykulenýma očima. Možná už byla 
oplakaná, přesto je k  vyzvednutí u  nás. Takže kdo ji 
postrádá, nechť se pro ni zastaví.

Přeji vám za  všechny pracovníky KZM Přibyslav 
krásné Velikonoce, svátky jara, a stejně tak i celý du-
ben.

Markéta Gögeová
knihovnice

Víte, koho jsme si zvolili na radnici?
Já v ám to povím. Dne 18. 2. 2015 jsem poslala dopis panu starostovi ohledně 

vydání vyhlášky, která zakazuje volné pobíhání psů a povinné sbírání psích výkalů. 
Pan starosta mi slušně odpověděl, nicméně mi sdělil, že vyhláška vydaná nebude, 
protože kontrola plnění této vyhlášky by byla problematická. Proč se zatěžovat, 
když je po  volbách a  místa na  radnici jsou rozdělena. Já netvrdím, že by to bylo 
jednoduché. Ale když to jde v jiných městech, proč ne tady? V jiných městech jsou 
za psy bez vodítka a neuklizení psích výkalů velké pokuty.

Nechce si snad radnice „špinit“ ruce a pokutovat své kamarády a své příznivce?

Vždyť by tato vyhláška pomohla k  většímu bezpečí obyvatel a  hlavně k  čistotě 
města od psích výkalů. Také k ochraně přírody, o které se tak často hovoří. A přitom 
volně pobíhající psi vesele honí zajíce a koroptve. Samozřejmě, že se může stát, že 
pes uteče, pak je majitel povinný uhradit případnou škodu. To nařizuje zákon.

Vím, že jsou mezi námi i slušní pejskaři a já jim za to moc děkuji.
Ty ostatní nás dál můžou obtěžovat se svými psy a my se budeme dál brodit psími 

výkaly. Protože radnici by to stálo moc práce zajistit plnění této vyhlášky.
Jana Höferová 

Jarní počtení z KZMP
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Otázky:

�. Kdo je na fotografi i?

�. Jaký vztah má k našemu městu, čím byl?

�. O co se zasloužil?

SLOSOVACÍ KUPÓN č. 4 – duben 2015
Odpovědi:

�.  ……………………………………………………………………………………………

�. ……………………………………………………………………………………………

�. ……………………………………………………………………………………………

 Jméno: …………………………………………………………………………………… 

Adresa (popř. doplňující jiný kontakt): …………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

 Putování 

 za minulostí

             
     

Vážení čtenáři, 
Kulturní zařízení města Přibyslav pro Vás na celý letošní rok připravilo 
vědomostní soutěž. Každý měsíc bude v našem periodiku zveřejněna vždy 
jedna fotografi e z archivu městského muzea. Vaším úkolem bude poznat 
budovu, událost nebo osobnost z dávné či nedávné minulosti, která je ně-
čím zajímavá a má nějaký vztah k našemu městu. Správné odpovědi nám 
můžete poslat e-mailem, kde musíte uvést Vaše plné jméno a adresu (e-mai-
lová adresa nestačí) a jako předmět uvést heslo „Soutěž – putování za mi-
nulostí“.  Dále lze odpověď zaslat poštou na předtištěném kupónu na naši 
adresu, anebo předat v informačním centru do připravené schránky.  I tyto 
odpovědi musí obsahovat plné jméno a přesnou adresu, popřípadě tel. číslo 
nebo e-mail. Do slosování budou zařazeny všechny správné odpovědi, ma-
jící uvedené náležitosti, které obdržíme do dne uzávěrky následujícího čísla 
Přibyslavského občasníku. V tento den pak náhodně oslovený návštěvník 
Kurfürstova domu vylosuje vždy tři soutěžící, kteří obdrží malé dárky. Vý-
sledky soutěže budou průběžně uveřejňovány na stránkách Přibyslavského 
občasníku. Výherci jednotlivých kol pak postoupí do velkého slosování, 
které proběhne v době adventu roku 2015. Těšíme se na Vaši hojnou účast 
v soutěži, Vaše odpovědi a Vy se můžete za odměnu těšit na hodnotné ceny, 
které ve velkém fi nále obdrží tři výherci.

KZM Přibyslav a redakce Přibyslavského občasníku

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2015

sout
žní snímek �. �

Naše kontaktní adresy:
e-mail: obcasnik@pribyslav.cz – předmět: Soutěž – putování za minulostí
doručovací adresa: KZM Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 3:
1.  Budova stávala v Husově ulici nedaleko vlakového nádraží

2.  Bylo jich několik – majitelé Spolkového lihovaru,  Adolf Böhm, MUDr. 
F. Malinský, Amylon a.s., Škrobárny Amylon 

3.  Je to bývalý lihovar, který sloužil svému účelu až do roku 1957, posledním 
správcem zde byl F. Zadák. Dnes je zde benzínová čerpací stanice.

Výherci třetího kola soutěže:
1. Karel Šmíd, Antonínův Důl, Jihlava
2. Ing.Ivo Glozl, Brno
3. Hana Strašilová, Dobrá

(tyto a další informace naleznete na 
www. prvnipomoc.cz/stomatologicka-zubni-pohotovost-vysocina)

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Zubní pohotovost 
Havlíčkův Brod 
– duben  2015

Ordinační hodiny sobota, neděle, 
svátek: 9.00 - 12.00 hod.

So, Ne, Po 4. - 6. dubna 
Dr. Smejkalová, Havl. Brod, 
Dobrovského 2023, tel. 569 435 040 

So, Ne 11. - 12. dubna 
Dr. Brázdová, Chotěboř, Krále Jana 583, 
tel. 569 623 790 

So, Ne 18. - 19. dubna 
Dr. Longin, Havl. Brod, Humpolecká 
244, tel. 569 426 107 

So, Ne 25. - 26. dubna 
Dr. Kříž, Havl. Brod, Plovárenská 482, 
tel. 569 426 104

Zubní pohotovost 
Jihlava (stálá)
telefon 567 157 211

Ordinační/provozní doba
pondělí – pátek: 
15.00 – 19. 00 hod.
sobota, neděle, svátek: 
8.00 – 12.00 hod.

Ve všední den po 19.00 hodině, 
v sobotu, v neděli, ve svátek 
po 12.00 hodině se obraťte na 
Centrální zubní pohotovost v Brně
adresa: Úrazová nemocnice Brno, 
Ponávka 6, tel. 545538421

Ordinační doba
pondělí – pátek: 17.00 – 7.00 hod.
sobota, neděle, svátek: nepřetržitě
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Menu Velkého pátku
Polévka rybí nebo hrachová
Kadeřenky z vajec
Vejce sázená
Nudle maštěné
Knedlíky ze sušených hub
Čokoládový nákyp „Mouřenín“
Jidáše s medem

Menu na Zelený čtvrtek
Polévka krupicová 
Brambory s vejci
Hrách a kroupy (Svarba)
Treska s máslem
Smažená žabí stehýnka
Omelety se špenátem neb houbami

JARNÍ HÁDANKY: JAKÉ JSOU TO KYTIČKY? 

a) Žlutá jako sluníčko,
 z mlíčka fl íčky na tričko.  

b) Kolik znáte trpaslíků,
 t olikrát jsem krásná.
 Jak jmenuji se, snad už víte,
 pro Sněhurku je to věc jasná.

c) Odemykáme jaro,
 žlutou barvu máme,
 časté jméno kluků
 v sobě ukrýváme.

d) Zdobí mne sukně – bohatá, červená,
 když si ji sundám, nastane proměna. 
 Změním se v domeček se spoustou okýnek,
 v domečku ukrývám moc černých semínek.

(Michaela Klimková: Jaro, léto, podzim, zima)

(Řešení: Jarní hádanky: jaké jsou to kytičky? a) Smetánka lékařská (pampeliška), 
b) Sedmikráska, c) Petrklíč, d) Mák;
Logické hádanky: 1. Všechny děti jsou kluci, takže polovina jsou chlapci a druhá 
polovina také; 2. Můj syn; 3. Muži hráli jako pár ve čtyřhře)

DEJ BÁSNIČKU DO POŘÁDKU

Kráva, to je šelma pravá, 
kočička nám mléko dává,
kapr, to je dravý pták, 
káně plave prsa – znak.

Králík svolá rozcvičku,
kohout chroupe mrkvičku,
kůň má ostrá klepeta
a krab běhá do světa.

Klíště v kapse mládě nosí,
kuře pije kapky rosy,
u Nilu si klokan pláče
a krokodýl skvěle skáče.

Kdo nám dává mléko? Je kapr pták? Umí káně plavat? Kdo má rád mrkvičku? Má 
kůň klepeta? Kdo nosí mládě v kapse?

(Zuzana Pospíšilová: Popletená abeceda)

LOGICKÉ HÁDANKY

1.  Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to možné?

2.  Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. 
Otec muže na obrazu je synem mého otce. Kdo je na obrazu?

3.  Dva muži hrají tenis. Sehráli celkem pět setů a každý z nich vyhrál tři. 
Jak je to možné?

(Zdroj: http://www.kamaradske-hry.cz/povidani-pro-deti/hadanky/logicke-
hadanky.html)

HRACÍ 
KOUTEK

Jak vám to šlo v minulém čísle, děti? Luštily jste, hádaly 
jste? Výsledky svého úsilí jste si mohly zkontrolovat ihned 

na spodním okraji stránky, kde se nám skrývá řešení. 

Můžeme se vrhnout na další luštění, nebo čtení? Tak směle do toho!

Mladá hospodyňka na počátku 
20. století Duben – období jarní čili velikonoční

Jaro poskytuje nám čerstvá vejce, ze zelenin – špenát a  květák. K  slavnostem 
používáme chřestu, hrášku a salátu hlávkového. Z masitých pokrmů oblíbeny jsou 
jehněčí pečeně, kůzle, maso telecí a  holubi. K  úpravě nákypů a  moučných jídel 
béřeme na  jaře mimo zavařené ovoce také tvaroh. Pečeme bábovky a o svátcích 
velikonočních jidáše a mazance. Z ryb béře se kromě tresky od 1. dubna štika, pro 
hostiny též losos. 

Čím uctí dobrá hospodyňka přátelstvo o  velikonocích? Zde námět jak dobře 
a  chutě pohostiti. Je třeba dbáti však toho, že Zelený čtvrtek je dnem postním 
a na Velký pátek jest ve většině rodin dodržován půst přísný. Ale přesto dojde-li ku 
stolu host, nutno mu něčeho chutného podati.

Menu na Bílou sobotu
Polévka z jarní zeleniny
Kraple se špenátem neb krupicí
Smažená ryba s křenem
Paštičky z  máslového těsta s  rybí 
nádivkou
Nákyp kapucínský
Mazanec

Menu – Boží Hod velikonoční
Polévka hovězí s krapličkami z osrdí 
jehněčího neb z kůzlete
Maso hovězí, obložené malými 
mrkvičkami, špenátem, rýží a 
brambory
Omáčka studená pažitková
Jehněčí pečeně se salátem 
míchaným
Jehněčí hrudí smažené na 
francouzský způsob
Dort ovocný
Velikonoční vajíčka

Menu na Červené pondělí
Polévka s mozečkovým svítkem
Maso hovězí obložené smaženými 
rýžovými hruštičkami
Omáčka houbová, kyselá
Telecí ledvina s osmaženými 
brambory
Telecí hrudí nadívané
Mandlová vajíčka
Chlebový dort
Beránek velikonoční

Smažená žabí stehýnka se zeleným hráškem
Stehýnka vodních žab koupíme na trhu již očištěná a připravená. Stehýnka se osuší, 
nasolí a pokapou citronovou šťávou. Na to se obalí v mouce, vejci a strouhané housce 
a smaží se na másle. Hotová urovnají se vkusně na mísu a ozdobí citronovými řízky 
a zelenou petrželí.
Kadeřenky z vajec
Rozkloktáme 4 celá vejce a přidáme k nim 2 očištěné utřené sardele, půl drobně nakrá-
jené zpěněné cibulky a trochu sekané zelené petržele. Pečeme z této směsi tenké líva-
nečky na lívanečníku máslem mazaném. Horké lívanečky zatočíme a obkládáme jimi 
čočku neb špenát.
Nákyp kapucínský
Utřeme 5 dkg másla a 8 dkg cukru, přidáme 7 žloutků, 2 tabulky rozpuštěné čokolády. 
Přidáme 3 dkg citronátu, s ½ pomeranče na nudličky rozkrájenou kůru a 6 drobně na-
krájených ořechů. Pak polijeme 15 dkg bílé strouhané housky rumem a dáme k ostat-
nímu. Posléze ušleháme ze 7 bílků tuhý sníh, opatrně přimícháme, načež vlijeme směs 
do máslem vymazané a cukrem vysypané formy. Forma s nákypem postaví se do větší-
ho rendlíku, naplněného do polovice horkou vodou a nechá se v troubě ¾ hodiny péci.
Chlebový dort
14 dkg cukru, 8 žloutků třeme do husta. Pak se přidá 14 dkg strouhaných mandlí ne-
loupaných, dvě tabulky čokolády strouhané, 17 dkg chleba strouhaného, 16 hřebíčků, 
kousek citronátu i citronové kůry, na špičku nože skořice a posléze sníh z 8 bílků. Směs 
se dá do formy máslem vymazané a houskou vysypané na hodinu do páry péci. Formu 
jest nutno postaviti do rendlíku, v němž jest 1/3 vody.

 redakce PO
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Změna pohotovosti
Nemocnice Havlíčkův Brod
Lékařská pohotovost (LPS) přemístěna do budovy č. 2

P R AC OV N Í  D N Y 

Ambulance LPS pro dospělé Ambulance LPS pro děti a dorost

17:00 - 20:00 17:00 - 20:00

Ambulance LPS pro dospělé
se nachází v hlavní budově 
Nemocnice Havlíčkův Brod

(1. nadzemní podlaží budova č. 2)

Tel.: 569 472 360

Ambulance LPS pro děti a 
dorost se nachází v hlavní 

budově Nemocnice Havlíčkův Brod 
1. nadzemní podlaží budova č. 2

Tel.: 569 472 189

V Í K E N DY  A  SVÁT KY 

Ambulance LPS pro dospělé Ambulance LPS pro děti a dorost

9:00 - 20:00 8:00 - 20:00 

Ambulance LPS pro dospělé
se nachází v hlavní budově 
Nemocnice Havlíčkův Brod

(1. nadzemní podlaží budova č. 2)

Tel.: 569 472 360

Ambulance LPS pro děti a 
dorost se nachází v hlavní 

budově Nemocnice Havlíčkův Brod 
1. nadzemní podlaží budova č. 2

Tel.: 569 472 189

Dále upozorňujeme, že ze svého původního působiště byla též přemístěna „ambu-
lance bolesti“ a to do budovy č. 12 (budova onkologie) a „endokrinologická ambu-
lance“ do budovy č. 2 (budova interny). Původně spolu s  lékařskou pohotovostí 
sídlily v budově č. 9 (záchranná služba naproti staré vrátnici).  

převzato z internetových stránek Nemocnice Havlíčkův Brod

Pohádkové odpoledne v knihovně
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Soutěž v  pečení 
bábovek se konala 
v  Kulturním domě  Při-
byslav v  sobotu 28. 2. 
2015. Soutěžního klání 
se  zúčastnilo  celkem 55 
bábovek, z  toho bylo 
5 slaných, 11 od  dětí 
a zbytek sladkých. Poro-
ta vybírala vítěze podle 
vzhledu, chuti a  vůně. 
Složení poroty: Bohumil 
Kytlička, Alena Jouklová, 
Jitka Němcová, Martin 
Kamarád a  Edita Ouví-
nová. Rozhodování mezi 
55 vzorky rozhodně ne-
bylo jednoduché.

V  kategorii SLADKÉ BÁBOVKY zvítězila Stanislava Štěpánová s  čokoládovou 
bábovkou s  řepou, druhé místo obsadila Ilona Kulhánková s  bábovkou margot  
a třetí místo Ludmila Černá s mrkvovou bábovkou s mandlemi.

V kategorii SLANÉ BÁBOVKY bylo pořadí následující: 1. místo Drahoslava Hep-
nerová - vaječná bábovka, 2. místo Ilona Kulhánková - masová bábovka a 3. místo 
Marie Teclová - velikonoční bábovka.

DĚTSKÉ KATEGORII vévodila Lucie Holá s bezlepkovou pohankovou bábov-
kou s překvapením, 2. místo obsadila Kateřina Sedmíková, která upekla čokoládo-
vou bábovku a na 3. místě se umístil Matouš Vrba s pohankovou bábovkou s třeš-
němi a ořechy.

Také diváci hlasovali pro svého favorita. Cenu veřejnosti si odnesla Ludmila Černá.
Celkem bylo oceněno 35 bábovek, udělila se např. zvláštní cena za vzhled - Dra-

hoslava Hepnerová.
Ocenění si odnesli i jediní dva mužští soutěžící - Ivan Jemelka a Jaroslav Zachariáš.
Cenu za největší skupinu soutěžících si odnesl havlíčkobrodský Senior Point.

Bábovky byly přineseny a přivezeny nejen z Přibyslavi, ale i z Utína, Uher, Nových 
Dvorů, Velké Losenice, Havlíčkova Brodu, Svatého Kříže nebo i z Horních Nětčic 
(200 km) a dalších.

Velké poděkování všem, kteří nám jakkoliv pomáhali, těšíme se na nové pečení 
v dalším roce.

Pro soutěž „Bábovky 2015“ jsme založili webové stránky, na  kterých nalez-
nete veškeré informace o  akci, fotografi e a  hlavně vítězné recepty.  Navštivte 
www.den-d.estranky.cz. Těšíme se na příští ročník soutěže v pečení něčeho dobrého!

Za organizační tým 
V. Kytličková a H. Loubková

Ještě jednou  bábovky
V kulturním domě koncem měsíce února proběhlo úspěšné klání v pečení bábo-

vek. A protože se přiblížily velikonoční svátky a mnozí z vás nezavítali, aby ochutnali, 
přinášíme našim čtenářům dva recepty. Vyzkoušejte a zamlsejte si doma v rodin-
ném kruhu.

Čokoládová bábovka z červené řepy
250 g změklého másla + na vymazání formy
250 g třtinového cukru
4 vejce
200 g čokolády na vaření 
340 g pyré z uvařené červené řepy
1 lžička vanilkového extraktu
1 lžička octa 
280 g hladké mouky
2 lžičky jedlé sody
1/4 lžičky soli

Změklé máslo vyšlehat s cukrem do pěny, přidávat jedno vejce po druhém, vanilko-
vý extrakt a ocet. Přidat nastrouhanou řepu a  150 g rozpuštěné, mírně vychladlé 
čokolády + 50 g čokolády nasekané na kousky. Promíchat a přidat mouku smícha-
nou s jedlou sodou a solí. V předehřáté troubě na 180 pečeme asi 50-60 min.
Můžeme polít čokoládovou polevou (nejlepší je poleva z čokolády a smetany).

Mrkvová bábovka s mandlemi 
300 g loupaných mandlí
300 g mrkve
300 g cukru
80 g mouky
4 vejce
špetka soli
citronová kůra
½ prášku do pečiva
Poleva:
2 bílky
150 g moučkového cukru
citronová šťáva

V míse smícháme vejce, cukr a nastrouhanou mrkev, přidáme nasekané mandle 
(část na  hrubo, část rozemeleme na  mouku). Aby se mouka z  rozmixovaných 
mandlí nelepila, dáme mandle na chvíli do mrazáku, obsažený tuk ztuhne a lépe 
se pak mixuje.
Do  směsi přidáme nastrouhanou citronovou kůru, špetku soli, mouku a  kypřící 
prášek. Vše dobře promícháme a dáme do vymazané formy. Pečeme v předehřáté 
troubě na 160 ° 10 minut, potom pečeme na 180° půl hodiny.
Než mrkvový dort vychladne, připravíme polevu – vyšleháme bílky s moučkovým 
cukrem a citronovou šťávou. Polevou ozdobíme vršek bábovky. 

redakce PO

Bábovky 2015 - ohlédnutí
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Přišel chmurný rok 
1945 a válka pokračova-
la už šestým rokem. Byla 
bída, všechny potraviny 
byly na lístkový příděl. 
Jediné, co nás utěšo-
valo, bylo to, že Němci 
válku prohrávají a bu-
dou na kolena poraženi. 
Po mnoha letech se už 
nepamatuji na datum, 
ale buď na konci ledna 
nebo začátkem února 
mně listonoš donesl Po-
volávací rozkaz k nástu-
pu na opevňovací práce 
na Moravu. Místem 
nástupu bylo stanoveno 
vlakové nádraží v  Při-
byslavi. Takto postiženi 
jsme byli téměř všichni 
z ročníku 1927 (18nácti-

letí). Při nástupu na nádraží asi v 17 hodin nám vedoucí Úřadu práce Robert Švec 
odebral Povolávací rozkaz. Doprovodil nás vlakem do Jihlavy, kde jsme na nádraží 
přenocovali do rána. V  ranních hodinách přijel dlouhý zvláštní vlak od Prahy se 
zákopníky, jako jsme byli my. Tam nás Robert Švec předal i s doklady pracovníkovi, 
který snad byl z Kuratoria (kolaborující Organizace pro výchovu mládeže) a vojen-
skému ofi círovi SA. Po nástupu do plného vlaku v Jihlavě jsme začali ujíždět k Brnu. 
Nevěděli jsme, kam nás vezou a vše jsme ještě brali v legraci.

Po delší jízdě jsme zpozorovali, že projíždíme Brnem. První zastávka byla ve Šla-
panicích. Tam jsme po skupinách museli vystupovat. Já jsem byl v první skupině. 
Druhá skupina zůstala ve Šlapanicích a další odešla neznámo kam. Naše první sku-
pina, v počtu nejméně sto osob, se vydala s doprovodem na cestu pěšky. Asi po ho-
dině chůze jsme konečně dorazili do cíle, byla to pěkná, upravená vesnička Podolí. 
První zastavení bylo u školy, kde nás roztřídili do ubytoven. Já s kamarády dostal 
školu. Další byli ubytováni v hostinci, v zámečku i jinde. Hned venku každý dostal 
velký pytlový žok. Nad obcí byl stoh slámy, kam jsme byli vysláni, abychom si napl-
nili žok. Toto bylo naše lůžko bez povlečení a přikrývky. Já měl svoji deku, do které 
jsem se vždy zabalil. Byli i tací, kteří deku neměli a spali v zimních kabátech. Moje 
místo bylo hned u vchodu do školy, v  první třídě napravo. Třída byla přeplněná 
tak, že se mezi lůžky dalo těžko procházet. Jediné sociální zařízení bylo 1 umyvadlo 
„lavor“ na kovovém podstavci a před školou pumpa se studenou vodou. Na jídlo 
měl mít každý svůj kastrolek se lžící, který sloužil k snídani obědu i večeři. K jeho 
umytí sloužila opět jenom pumpa. Zpočátku nám byla zima, topení nebylo žádné. 
Na osobní očistu, jako vykoupání nebo sprchování, nebylo ani pomyšlení. Jídlo bylo 
špatné, k snídani tak i k večeři, bylo většinou černé kafe a chléb s marmeládou asi 
z  řepy, někdy i se salámem. Ráno byl vždy nástup před školou s  kontrolou, zda 
někdo nechybí a hned následoval odchod v transportu na pracoviště do polí nad 
Podolím. Kopali jsme tam protitankové zákopy „Panzergraben“, které byly 3 m hlu-
boké, nahoře široké 3 m a dole 1 m. Byla to velká dřina vyhazovat hlínu 3 metry 
vysoko. Oběd „eintopf“(rozšťouchané brambory se zeleninou, občas  i s masem) 
nám vozili vozem taženým koníkem na pole. Na každých asi 100 m podél zákopů, 
na nás dohlížel voják SA, ve žlutohnědé uniformě. Byli to většinou staříci, uměli 
mluvit lámanou češtinou. Jejich původ byl asi ze Sudet nebo z německých ostrůvků 
u nás. Odměřili vždy 10 osobám 10 metrů a ta parta to musela za týden vykopat. 
Na krku měli pověšený dalekohled k pozorování jestli se někdo neulejvá. Slyšel jsem 
jednoho, jak říkal: „já vidět kto dělat a kto nedělat, tak sapsat, já mít divadlo (asi 
neznal slovo dalekohled) a 6 punkt kárný a tábor“. Takového nešťastníka pak po-
slal na kopání někam do vody. Naše skupina pracovala většinou přímo nad vesnicí 
Podolí. Dole u státní silnice na Vyškov byla hospoda názvu „Pindulka“, kam jsme 
mohli chodit pít vodu nebo pivo. Dostávali jsme jako zákopníci poukázku na 1 pivo 
denně, což byla tehdy rarita. Mohli jsme si ho vypít buď v uvedené hospodě, nebo 
v hostinci v Podolí. 

Těžký život zákopníka – první část

 Z těžké práce a nedostatečného jídla se u některých kamarádů začala projevovat 
malátnost provázena teplotou. Začali si na pracovišti naříkat dozorujícím SA vojá-
kům na potíže. Poslal je k vojenskému lékaři do Šlapanic k vyšetření. Při návštěvě asi 
5 zákopníků u německého lékaře, prý na ně začal řvát: „Vy Češi,  vy šrat křidu a pit 
benzin - ven, naše lidi umírat na front vy můžete taky umírat“. Vrátili se zpět úplně 
zdrceni. V té době nebylo nikde žádného dovolání. Můj spolužák, zákopník Karel 
Schnepf, vyučený cukrář, byl zvyklý na lehčí práci a v  teple. Onemocněl v  těchto 
drsných podmínkách asi na zápal plic a po příchodu domů brzy zemřel. Velké štěstí 
byla mírná zima, jinak by obětí bylo daleko víc. Podle dunění děl a častějších náletů 
letadel bylo zřetelné, jak se fronta přibližuje. V samotné obci, kromě ubytování, se 
mi líbilo, měli jsme tam větší volnost, viděli jsme tam pěkná děvčata, což nás trochu 
přivedlo na jiné myšlenky a pozvedlo náladu.

Ladislav Hladík, Přibyslav
(dokončení v příštím čísle)

 Dobové snímky výkopů 

 Ladislav Hladík
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se nesmazatelným způsobem zapsalo do 
krásné tváře města Přibyslavi, když zachránilo jednu z ústředních dominant města 
- renesanční zámek Zachariáše z Hradce, postavený na ostrohu nad řekou Sázavou 
již v polovině 17. století.

Po Masarykově první pozemkové reformě, která v letech 1923-25 zámek ode-
brala hraběnce Clotildě Festeticzové, tato významná stavba půl století bez údržby 
chátrala, až stála před demoličním výměrem. Zásluhou obětavé práce dobrovol-
ných hasičů z celého tehdejšího Československa byl zámek zachráněn a proměněn 
v Centrum hasičského hnutí, naše ústřední hasičské muzeum a archiv světové or-
ganizace hasičů CTIF, která dokumenty ze své dlouhé historie uchovává od svého 
založení v Paříži v roce 1900.

Stavební buňky, v nichž na brigádách spávali hasiči od Aše až po slovenské Med-
zilaborce, byly před několika lety smeteny a na jejich místě vyrostl hasičský Hotel 
Přibyslav s jedinečnou ubytovací a stravovací kapacitou.

Nejpočetnější občanský spolek v zemi nyní hodlá ještě jiným způsobem přispět k 
vyšší občanské vybavenosti Přibyslavi, k posílení návštěvnosti města a jeho republi-
kové i mezinárodní prestiže. 

Podle nádherného plánu architekta Milana Stejskala z vyhlášené architektonic-
ké tvůrčí dílny Atelier 2 Havlíčkův Brod chceme, aby na pozemku, který je naším 
vlastnictvím, vyrostla specifi cká hala pro přípravu reprezentantů České republiky 
v požárním sportu.

Požární sport je vedle kopané nejmasovějším tělovýchovným vyžitím, prakticky 
u nás není obec, kde by se od jara do podzimu nepořádaly soutěže mužů, žen i 
dětí. Má proto velký význam pro zvýšení základní brannosti lidí i budování jejich 
domovské a obecní pospolitosti.

Tento sport ve vrcholové fázi ovšem také potřebuje podmínky pro trénink repre-
zentačních družstev mužů, žen a dorostu. Bez nich naše republika neudrží vydobyté 
pozice v silné světové konkurenci. Čeští hasiči již několikrát po sobě byli nejúspěš-
nější zemí na světových hasičských olympiádách, mistrovstvích světa a Evropy. Ze 
všech světových her v posledních 15 letech přivezli domů zlaté medaile a jiné cenné 
kovy. Do české dorostenecké reprezentace se nedávno probojovali také sourozenci 
Apolena a Prokop Kasalovi z místní části Přibyslavi - Dobré.

Vedle omšelé bramborárny hasiči chtějí postavit úzkou 
sportovní halu

 Maketa haly pro trénink požárního sportu z tvůrčí dílny atelier 2 v Havlíčkově Brodě, 
autorem je architekt Milan Stejskal. Podle tohoto návrhu by současná severní vnější zeď 

bramborárny byla vnitřní zdí haly a vše ostatní by bylo pro dostatek světla proskleno.

Není tajemstvím, že části občanů, kteří si v okolí bývalé bramborárny, u níž má 
hala vyrůst, postavili nové rodinné domy, se myšlenka stavby haly nezamlouvá, své 
okolí brání, chtějí ho zachovat jako oázu.

Zřejmě jde o nepochopení toho, že hala nebude ani zdaleka tak velká, jak velká 
je sportovní hala v centru města v České ulici, že prakticky nebude využívána v létě, 
ale pouze v zimě, že se v ní budou konat jen občasná soustředění přibližně dvou 
desítek reprezentantů, kteří na tréninky nebudou přijíždět auty, ale docházet pěšky 
z velmi blízkého hasičského Hotelu Přibyslav, že trénink běhů po kladině a přes 
překážky a výstupy na věž neprovází halas.

Stojíme před otázkou - co bude pro majitele několika vilek v okolí lepší - máme 
potřebnou halu postavit na jiném místě v Přibyslavi a zde máme oživit hlučný pro-
voz bramborárny, vrátit ji původnímu určení, pronajmout ji na dnes vyhledávané 
skladiště brambor, zeleniny a ovoce, do něhož budou ve dne v noci přijíždět trak-
tory a kamiony, nebo máme k podélné zdi bramborárny přistavět vcelku úzký pruh 
prosklené sportovní haly a uvnitř bramborárny zřídit sprchy a šatny? Soudím, že 
odpověď je nasnadě.

Naším záměrem samozřejmě je, že v hale budou moci sportovat i přibyslavští 
občané.

Ing. Jan Aulický,
ředitel Kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Místo kondiční přípravy fotbalisté SK Přibyslav 9. března napnuli fyzické síly 
ke zbourání dvou přibližně padesát let starých novinových stánků, v nichž se divákům 
při utkáních přeboru Kraje Vysočina a okresního přeboru nabízelo to, co ke kopané 
patří - párek a pivo. „Pohostinství na našem stadionu ve dvou bývalých trafi kách bylo 
ostudou,” přiznal předseda oddílu Čestmír Sibera. Do poslední březnové neděle, v níž 
propukne fotbalové jaro, na stejném místě vyroste dřevěný kiosek. „Až si na sebe vydě-
lá, stavbu ještě rozšíříme a přistavíme krytou pergolu,” dodal Sibera.

Text a foto: 
Ivo Havlík

Konec ostudy fotbalového stadionu

V kavárně Grand Café na Bechyňově náměstí byla 1. března otevřena komorní 
galerie s názvem Na mlýnku. Jako první tam svoji tvorbu představuje malíř a grafi k 
Filip T.A.K., vlastním jménem Tadeusz Andrzej Krawczyszyn (na snímku). Umělec 
se narodil v roce 1953 v polské Vratislavi, kam byli jeho rodiče vystěhováni Stalinem 
z východní Haliče, dnes západoukrajinského města Lvov.

Po vystudování restaurátorské školy pracoval ve státním divadle v Poznani jako 
scénograf. 

V roce 1974 přišel do tehdejšího Československa a na dvacet let se zabydlel ve Žďá-
ře nad Sázavou. V 80. letech získal výtvarné vzdělání v Brně u akademického malíře 
profesora Petra Skácela, bratra významného moravského básníka Jana Skácela. 

Po pracovním pobytu v USA se Filip T.A.K. s manželkou Libuší Rakovou natrva-
lo usadil v Havlíčkově Borové, ze starého obchodu naproti rodnému domu Karla 
Havlíčka Borovského si vybudoval ateliér a vlastní galerii. Vystavuje v Česku i v za-
hraničí. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě, Asii, Austrálii 
a Severní Americe, z obydlených světadílů zatím ne jenom v Africe. V Česku také 
ve státních sbírkách.

Přibyslav má Galerii Na mlýnku
Do konce dubna jako první vystavuje Filip T.A.K.

Výstavy v kavárně se budou měnit každé dva měsíce, od 1. května bude vysta-
vovat akademický malíř Josef Saska, rodák z  Havlíčkova Brodu, který žije a  tvoří 
na dvou místech - v Praze a v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. 

Text a foto:
Ivo Havlík
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Ke vzdělání dobrého kominíka začala patřit i znalost oken

 V hotelu Přibyslav se kominíci z celého Česka učili, jak zajistit přívod spalovacího vzduchu 
samoregulačními větracími okenními klapkami, „neviditelně“ montovanými do všech druhů 

plastových i dřevěných a dřevo-hliníkových oken.

Seriál školení v Přibyslavi pohotově reagoval na smrtelné otravy 
oxidem uhelnatým.
Tzv. tichý zabiják vloni usmrtil padesát lidí, nejvíc na Havlíčkobrodsku

Co dva týdny přijížděli do hasičského hotelu Přibyslav kominičtí mistři ze všech 
krajských cechů. Do osnovy letošního seriálu jejich devíti školení byla poprvé zařa-
zena výuka o správné podobě oken. 

Některá nová okna jsou totiž v  zájmu úspor tepla zcela neprodyšná, v  bytech 
s otevřeným plamenem potom dochází k úplnému vyhoření kyslíku a otravám oxi-
dem uhelnatým. 

Že se tak dost často stává právě na Havlíčkobrodsku, nedávno informovaly De-
níky Vysočiny. Přinesly varování havlíčkobrodského vyšetřovatele hasičů Luboše 
Beránka, že oxid uhelnatý je krajně nebezpečný, jeho kumulace má fatální následky 
a jelikož je bez barvy, chuti a zápachu, není zpozorovatelný, má proto předzdívku 
„tichý zabiják”.
Netěsná okna byla bezpečná

„Žel, trend posledních let dobře odizolovat své domácnosti, tomuto faktoru sil-
ně napomáhá. Výměna nových oken či vstupních dveří do bytu či přímo místnosti 
s plynovým topidlem (např. koupelny) může silně změnit tahové podmínky plyno-
vého topidla. To co dříve plynovému spotřebiči vyhovovalo, např. netěsnost oken 
a dveří kudy přisával kyslík, se náhle stává problémem. Pak ještě aktuální klimatické 
podmínky v podobě inverze zapříčiní špatný tah komína a neštěstí je na světě,“ upo-
zorňuje Beránek.
Nejdřív okno, potom digestoř

„Programy našeho celoživotního vzdělávání jsme o  tuto problematiku doplnili 

První fotografie z nové školy
Po březnové tiskové konferenci na přibyslavské radnici se novinářům otevřela poprvé možnost zaostřit objektivy svých fotoaparátů na nové, dosud nezprovozněné části 

základní školy. 
Foto: Ivo Havlík

 Vznikl nový školní dvůr, jinak řečeno přírodní atrium, stromy v něm brzy rozpučí a zazelenají se. 

 Dvě patra jsou kromě 
klasických schodů propojena 

rovněž točitými schody, je 
to krásné architektonické 

a kovářské dílo.

 Ani chemické laboratoři už k prvním pokusům mnoho neschází.

 V počítačové učebně 
bylo začátkem března vše 

připraveno pro instalaci 
výpočetní techniky.

záměrně, rada a doporučení dobrého kominíka může přispět k osvětě lidí. Komi-
ník sice nemá pravomoc něco odstavit z provozu. Vždy však může poradit správné 
řešení a dohodnout odstranění závad. Jeho povinností pak je nahlásit stavebnímu 
úřadu nebo hasičům závady, které přímo ohrožují zdraví, životy nebo majetek. 
V Německu došli tak daleko, že hospodyňka v kuchyni nedokáže zapnout digestoř 
bez toho, aniž by předtím pootevřela okno,” řekl Deníku viceprezident Společen-
stva kominíků ČR Jaroslav Schön.

Text a foto: 
Ivo Havlík

 Opravené jeviště, nová 
podlaha, zvukově izolovaný 
strop - tak vypadá původní 

divadelní sál, bude sloužit 
mladým ochotníkům, ale také 

jako školní aula, vždy 1. září 
tady budou slavnostně uvítáni 

prvňáčci.



Str. 25Kultura / SZMPDUBEN 2015

Umělci obrazu a pohybu si u nás 
řekli své Ano
Muž nyní přivezl výstavu fotografi í, jeho žena na vernisáži zatančila
 Od první březnové soboty v přibyslavském kulturním domě vystavuje Janis Vou-
douragkakis dvě desítky velkoformátových portrétů.

Je to v krátké době již druhé významné zastavení jednoho z nejlepších profesio-
nálních fotografů v našem městě. 

Tím prvním byl jeho sňatek. Vloni v srpnu se u nás oženil s brněnskou tanečnicí 
a choreografkou Dagmar. Její příjmení je stejně obtížně vyslovitelné jako jeho - zní 
Voudouragkaki. Žena fotografova srdce závěr vernisáže manželova díla sólovým 
tancem obohatila.

„Na  sňatek v  Přibyslavi máme nejlepší vzpomínky, na  obřad na  farském dvoře 
a hostinu ve staré farské stodole, na ubytování v historickém penzionu U Kubínů,” 
řekli manželé.

Vnuk řeckých běženců
V Janisovi koluje napůl řecká a česká krev. Jeho otce dovezli do Československa 

v roce 1949 v zavinovačce. Janisovi prarodiče se stali běženci, když jejich zemí po pět 
let od roku 1944 zmítala surová občanská válka, podobná té dnešní na Ukrajině.

„Tátu jsem si užil jen krátce, s maminkou se dva roky po sňatku rozvedli. V roce 
1984 otec využil mož-
nost repatriace k  trvalé-
mu návratu do  Řecka, 
v  rodné zemi je tedy 
zpátky již 30 let,” vy-
světluje Janis a  dodává, 
že své fotografi e pode-
pisuje pseudonymem 
Taka Tuka kvůli obtížné 
vyslovitelnosti svého pří-
jmení. Také proto jeho 
webové stránky lze do-
hledat na  adrese www.
takatukaphoto.com. 

Život v Přibyslavi 
si umí představit

„Měli jsme oba velmi 
náročný týden a  být 
v Přibyslavi pro nás bylo 
skvělé završení, bylo 
nám tam moc dobře 
a  ani jsme nepočítali 
s tím, že bude výstava tak 
krásně zaznamenána. Je 
to pro nás milý dárek,” 
řekl Janis po  shlédnutí 
fotoreportáže z  výstavy 
a  zpravodajského šotu 
v  přibyslavské kabelové 
televizi. 

„K Přibyslavi máme opravdu pěkný vztah, včera jsem svojí ženě říkal, že si umím 
představit, že tam žijeme a to se o všech menších městech říct nedá. Měl jsem mož-
nost poznat několik rodin, perfektní je starosta města a pan farář, se kterým jsem 
mluvil několikrát, rád jsem poznal paní Zdenu Valnerovou a pana Petra Štefáčka 
z kulturního domu. Z těchto důvodů přeji Přibyslavi jen to dobré, abychom tento 
pozitivní dojem z města neztráceli, abychom v něm mohli potkávat lidi, kteří jsou 
v pohodě, jsou činorodí a umí se domluvit na věcech, které město dělají krásněj-
ší a příjemné k žití,” napsal z Brna do Přibyslavi Janis Voudouragkakis.

Text a foto:
Ivo Havlík

 Janis Voudouragkakis před portrétem svého otce, 
kterého Janisovi prarodiče, řečtí běženci, dovezli v roce 1949 

do Československa v zavinovačce

 V úvodů vernisáží obyčejně zazní několik písní nebo 
hudebních skladeb. Tentokrát tomu bylo jinak. 

Až Janis domluvil o své cestě k fotografii, zatančila 
Janisova manželka - Dagmar Voudouragkaki.
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V prvním březnovém týdnu se fotbalisté přestěho-
vali z haly na hřiště, respektovali však stav pažitu, hrací 
plochu šetřili a pod vedením Radka Havlíčka trénovali 
za tzv. lesní brankou, kde je víc prostoru, než za sva-
tyní „u Žižky”.

Na  umělé trávě v  Chrástu naše mužstvo sehrálo 
přípravné utkání s  kvalitní rezervou MFK Chrudim, 
která přezimovala v čele přeboru Pardubického kraje, 
zatímco chrudimské áčko kope o dvě třídy výše, tedy 
Českou fotbalovou ligu. Přibyslav byla důstojným spa-
ringpartnerem vyspělejšího celku, byť prohrála 1:4.

Hráči i fanoušci věří, že fotbalové jaro bude odpís-
káno podle plánu poslední březnový víkend, v době 
tisku dubnového vydání občasníku.

Hned první jarní utkání doma bude mimořádně 
velkým tahákem, v  okresním derby nastoupíme pro-
ti Tatranu Ždírec nad Doubravou, který přezimoval 
na druhém místě o pouhý bod za vedoucím Jemnic-
kem. Za Ždírec, který chce zpátky do divize, na místě 
levého obránce s  přehledem hraje přibyslavský od-
chovanec Michal Votava.

Text a foto:
Ivo Havlík  Kapitán mužstva Miloš Krčál po kondiční rozvičce zahajuje nácvik driblingu s míčem mezi kužely

 Tomáš Jelínek, hráč Žďas Žďár nad Sázavou, v Přibyslavi 
podstoupil testy, aby se popral o post krajního beka 

základní sestavy

 Pavel Tvrdík z Měřína se v Při-
byslavi uchází o místo stopera

 Petr Sodomka, hráč divizní 
Vrchoviny Nové Město na Moravě, 

může být posilou pro útočnou formaci 
SK Přibyslav

 Jan Bednář v přibyslavské svatyni již zřejmě zakotvil natrvalo, taxikář ze Žďáru nad Sázavou dříve chytal 
za Železárny Štěpánov nad Svratkou, snímek ho zachytil při tréninkové robinzonádě

Nejbližší zápasy prvního mužstva:

NE, 5. dubna, 15,30 hod.
Přibyslav - Ždírec n.D.

NE, 12. dubna, 15,30 hod.
Humpolec - Přibyslav

NE, 19. dubna, 16 hod.
Přibyslav - Sapeli Polná

NE, 26. dubna, 16 hod.
Přibyslav - Velká Bíteš

ST, 29. dubna, 17 hod.
Přibyslav - Světlá n.S.

NE, 3. května, 16,30 hod.
Přibyslav - Okříšky

Nejbližší zápasy rezervního mužstva:

NE, 5. dubna, 10 hod.
Šlapanov - Přibyslav

NE, 12. dubna, 15,30 hod.
Přibyslav - Dlouhá Ves

NE, 19. dubna, 16 hod.
Golčův Jeníkov - Přibyslav

SO, 25. dubna, 16 hod.
Světá n.S. B - Přibyslav

NE, 3. května, 16,30 hod.
Ždírec n.D. B - Přibyslav

Fotbalisté v tréninku zatím kopou za brankou
K prvnímu jarnímu zápasu přijede ždírecký Tatran, který chce s přibyslavským odchovancem do divize
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Hokejisté skončili pátí z devatenácti 
mužstev

Na žďárském zimním stadionu skončil již 
patnáctý ročník Vesnické hokejové ligy. Jedi-
ným nevesnickým účastníkem dlouhé, celou 
zimu trvající soutěže amatérských obecních 
klubů, byl tým města Přibyslavi. 

V posledním utkání porazil loňského vítě-
ze - sbor dobrovolných hasičů ze Světnova 
- těsně 4:3 a obsadil páté místo z devatenácti 
účastníků. 

Rostislav Teml, obětavý organizátor při-
byslavského hokeje, to považuje za úspěch, 
scházelo totiž málo a Přibyslav se mohla pro-
bojovat alespoň do semifi nále.

Na skupinovém snímku nad vstřeleným 
gólem jásají zleva: Martin Strašil, Rostislav Teml, Tomáš Svoboda, Libor Svoboda 
a Pavel Forman. Na dalším záběru posledně jmenovaný hráč proměňuje trestné 
střílení, třetí fotogafi e ukazuje jeho nadšení ze vstřelené branky a čtvrtá skandující 
fanoušky přibyslavského mužstva.

Text a foto:
Ivo Havlík
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Husova 306, Přibyslav

Jarní akce!!!
Sleva na vybrané malířské barvy JUPOL

Dále jsme pro Vás rozšířili 
sortiment zboží a služeb!!!

 Žárovky - různé druhy
 Prodlužovací kabely
 Baterky a baterie
 Pracovní oděvy a obuv

Broušení řetězů motorových pil
a výroba klíčů

Kontakt: 737 937 487  Po-Pá: 7:30-11:00; 12:00-16:00
So: 8:00-10:30  Kavárna Grand Café Bechyňovo nám. 58, 582 22 Přibyslav

Am

ylons
ké sladké dny v

Srdecne V
ás zveme

 

 

17. - 1
9. 4. 20

15

na

Tešíme se na Vaši návštevu.

Přijďte ochutnat neodolatelné dezerty, palačinky
a další zákusky  s použitím výrobků od Amylonu.

Samozřejmě pro Vás máme i Vaši oblíbenou kávu.

ZEMNÍ PRÁCE – 
AUTODOPRAVA 

PETR KŘESŤAN, U LESA 717, 
PŘIBYSLAV, IČ 63558793 

tel. 733 716 879 

 

Profil činnosti: 

 Úpravy terénu 

 Výkopy základů rodinných domů 

 Venkovní hydroizolace rodinných 
a bytových domů 

 Čištění vodních toků 

 Ostatní činnosti – sečení trávy 

 Kanalizační přípojky 

 Dovoz stavebních materiálů 
(písku, štěrku, kamení) 

 Odvoz zeminy, sutí 

 Kontejnerová doprava – 
přistavování kontejneru až 5 tun 

 Zámkové a ostatní dlažby 

 Drenáže a odvodnění 
 

 

 

 

Vodoinstalace-Topení

Provádí tyto instalatérské práce:
                          
- Rozvod vodoinstalace v plastu,m di/pájením i press/ a kovu
- Montáž odpadního potrubí z PVC,HT a KG
- Instalaci oh íva ,van,klozet ,baterií,sprch.kout  atd.
- Montáž topení z m di a plastu
- Podlahové topení / Alpex,Rehau,Unipipe i jiné /
- Montáž vodom r  / repasování zajistíme/

- Dále nabízíme:
- Rekonstrukci vodoinstalace v byt.jád e i  stoupa ek
- Nerezové  oh íva e zn. Ariston  smaltované  i Dražice,Tatramat
-   Velká sleva na radiátory zn.Korádo
- Kotle na tuhá paliva, elektrokotle
- Koupelnový nábytek - v etn  dopl k
- Zpracování nabídky p edem - zdarma
- Jsme plátci  DPH, 25 let praxe v oboru
- Tel. 732514783 e-mail:Vodo-Top.Nemec@seznam.cz
- Krátké dodací lh ty

REKOMAT
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    PŮJČOVNA DROBNÉ STAVEBNÍ MECHANIZACE 

  Hutnící technika – vibrační pěch,  vibrační desky 
  Čerpadla –motorové benzínové čerpadlo, kalové čerpadlo  
  Elektrocentrály 
  Řezací a brousící stroje – úhlové brusky, řezače spár 
  Vrtací a bourací kladiva 

    PRODEJ PŘESÁTÉ ZEMINY K ZAHRADNÍM A TERÉNNÍM   
    ÚPRAVÁM – 350,- Kč/m3 

      NOVĚ PROVÁDÍME PŘESÁTÍ ZEMINY U VÁS NA 
    POZEMKU – více na www.bagrovat .cz 
 
     Tel.:  +420 723 016 739 – Jaromír Venc – zemní práce, prodej zeminy 
                +420  723 735 451 – Marie Vencová – půjčovna mechanizace 

VeterinaPolná
VETERINÁRNÍ AMBULANCE POLNÁ
MVDR. ALENA ZEMANKOVÁ

www.veterinapolna.cz

736 53 92 52
736 46 99 53

Ordinační doba
 
Pondělí - Pátek    9:00-11:00 14:00-18:00
Sobota     9:00-11:00

Zřídili jsme nejmodernější
rentgenologické pracoviště 

v Polné.

Přijďte se přesvědčit!

Varhánkova 1240, Polná
(v průchodu pro pěší v horní části náměstí)

         www.facebook.com/ 
            veterinapolna

M A S Á Ž E 

Jiří Fikar, Přibyslav, tel. 607 942 655 
Prodej půdního bytu v Přibyslavi.  
Byt je částečně vybavený a jeho velikost je 60m2. 
Více informací na  L.a.F@seznam.cz nebo 602 738 111. 
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Koupím sbírku známek a staré pohlednice.  
Přijedu. Nabídky na: 731 467 364 

Prodám byt 3+kk, 2 km od Přibyslavi. 

Celková rekonstrukce v roce 2010. 
K bytu náleží 2 sklepy, půda, 250 m2 

zahrady, 140 m2 dvorek, na kterém je 
uzamykatelná garáž, dílna,  altánek, 

místnost na nářadí a kola.

TEL: 720 314 920

 
KOUPÍM POZEMEK PRO STAVBU  

 
RODINNÉHO DOMU V PŘIBYSLAVI. 

 
!!!!!!PLATBA IHNED!!!!!! 

 
TEL.: 736 502 061 

EMAIL: tomas.pelikan@seznam.cz 
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Program:  

statická ukázka létajících strojů různých kategorií, možnost nahlédnout do zázemí činnosti aeroklubu, předvedení 
paraglidingového létání, minivýstava “us cars” a motocyklů Harley Davidson, vystoupení leteckých modelářů, 
předvedení a možnost vyzkoušení nových jízdních kol, děti si budou moci vyzkoušet  jaké to je sedět ve skutečném 
letadle, soutěžit např. ve střelbě ze vzduchové pistole nebo v kláních pořádaných dobrovolníky z Červeného kříže, 
vyrobit si drobnost v dílničkách….  A hlavně si užít zajímavé odpoledne v prostředí letiště. 

 

          Těšíme se na Vás! 
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19. 0  

1

3

2 .30

Cesta ven (film)

VOILA! (koncert)  

 

 

sobota . . 20 5
3 .
25 1

19. 0 hod

 5www. 602 151 68
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Březen v knihovně a kulturním domě
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duben 2015
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

Městská knihovna Přibyslav
Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00
Čt zavřeno zavřeno
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00

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 

tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

á knihovnaPŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC KVĚTEN
* Městská oslava květnových dnů

* Filmová představení pro malé i velké
* Houpačka

* Noc kostelů

- od 1. dubna2015 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. dubna 2015 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. dubna 2015 Pravidelné cvičení v sokolovně/dle rozpisu Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
- od 1. dubna 2015 Putování za minulostí 4. /soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. dubna 2015 od 9.00 h. Každé pondělí a středu setkání maminek a dětí Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie Přibyslav 
- od 1. dubna 2015 Kostymérna – provoz pouze po tel. domluvě Kulturní dům KZM Přibyslav
- od 1. dubna 2015 TAKATUKA – Fotograf v Alfě/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
- 1. dubna 2015 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Ha rmonie, KZM Přibyslav
- 2. dubna 2015 ve 14.00 h. Velikonoční besídka Sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav 
- 2. dubna 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro zájemce Kulturní dům KZM Přibyslav
- 2. a 3.dubna 2015 Velikonoční prázdniny Základní škola ZŠ Přibyslav
- 2. až 6. dubna 2015 Velikonoční obřady/viz pozvánka Farní kostel Římskokat.farnost Přibyslav
- 4. dubna 2015 v 17.00 h. 7 trpaslíků/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
- 9. dubna 2015 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ MŠ Bezručova MŠ Přibyslav
- 9. dubna 2015 v 18.00 h. Dáma od Maxima – předpremiéra Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
- 10. dubna 2015 ve 14.00 h. Ukázky jarního řezu a roubování Školní zahrada ČSZ a ZŠ Přibyslav
- 10. dubna 2015 v 19.00 h. Dáma od Maxima – premiéra Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
- 11. dubna 2015 od 9.00 h. Čistá řeka Sázava povodí Sázavy MS ČČK Přibyslav
- 11. dubna 2015 od 9.00 Florbal – Liga Vysočiny mužů Sportovní hala SK Juvenis, SZMP
- 11. dubna 2015 ve 13.00 h. Tradiční konference posázavských vodníků Ostrůvek v Poříčí Stř. Gpliath Přibyslav
- 11. dubna 2015 v 18.00 h. Dáma od Maxima – repríza Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
- 12. dubna 2015 v 9.00 h. Dvanáctiboj – běh 5 km Dopravní hřiště SZM Přibyslav
- 16. dubna 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro zájemce Kulturní dům KZM Přibyslav
- 17. dubna 2015 v 19.00 h. Dáma od Maxima – repríza Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
- 18. dubna 2015 od 8.00 h. Povinné očkování psů – místní části jednotlivé obce Mě Ú Přibyslav
- 18. dubna 2015 Přibyslavský pantofl íček Sportovní hala ŠD a ŠK Přibyslav
- 18. dubna 2015 v 18.00 h. Dáma od Maxima – repríza Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
- 19. dubna 2015 v 9.30 h. Dvanáctiboj Junior – cyklistika silnice směr D. Jablonná SZM Přibyslav
- 23. dubna 2015 v 16.00 h. Koncert žáků Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
- 23. dubna 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro zájemce Kulturní dům KZM Přibyslav
- 24. dubna 2015 od 15.00 h. Pravidelný monitoring/sběr lékárniček Sál DPS ČČK, PS Přibyslav
- 25. dubna 2015 v 8.30 h. Župní přebor v gymnastice a šplhu Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
- 25. dubna 2015 v 9.00 h. Povinné očkování psů v Přibyslavi za Radnicí města Mě Ú Přibyslav
- 25. dubna 2015 ve 14.00,15.30 h. Polepšená princezna/loutková pohádka Kulturní dům Přib.pimprlata, KZM Přibyslav
- 25. dubna 2015 v 19.30 h. FK-Cesta ven/fi lm; Voila/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
- 26. dubna 2015 ve 13.00 h. Harmoniky v Utíně KD Utín OV Utín
- 26. dubna 2015 ve 14.00 h. Den země s Otakárkem Školní zahrada ZŠ Přibyslav
- 30. dubna 2015 Poslední den podání přihlášky na přím. tábor MS ČČK Přibyslav MS ČČK Přibyslav
- 30. dubna 2015 v 16.00 h. Pálení čarodějnic Srub v Hesově MS Přibyslav
- 30. dubna 2015 Přihlášky na příměstský tábor – poslední den Sportovní hala SZM Přibyslav
- 30. dubna 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro zájemce Kulturní dům KZM Přibyslav
- 1. května 2015 od 13.00 h. Den otevřených dveří aeroklubu Přibyslav Letiště Aeroklub Přibyslav


