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Divadelní představení Dáma od Maxima

Přibyslavský pantoflíček 18. 4. 2015
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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

Chci na začátku svého příspěvku poděkovat paní Janě Höferové za otevření dis-
kuse ohledně problematiky volně pobíhajících psů. Tato problematika vždy palčivě 
vyvstane s prvními slunečními paprsky, které odhalí to, že se mnozí majitelé psů 
domnívají, že zima po  jejich miláčcích sama exkrementy uklidí. Paní Höferová se 
bohužel ve svém článku „ Víte, koho jsme si zvolili na radnici?“ dopustila několika 
omylů a zjednodušení, které bych rád vysvětlil.

Paní Höferová popisuje ve svém článku několik neduhů chovatelů psů a věří, že 
by je vydání nové vyhlášky mohlo vyřešit. Pokusím se tedy krok po kroku vysvětlit 
možné dopady vyhlášky a vyvrátit některé mýty, jež mohou být dle lidového názvu 
„vyhláška o volném pobíhání psů“ v našich myslích zakořeněny. 

Pokud vezmeme problematiku, kterou zatím neupravují stávající předpisy, mohla 
by nově vniklá vyhláška především upravit, na kterých veřejných prostranstvích se 
mohou pohybovat psi pod dozorem majitele pouze na vodítku a na kterých mohou 
pobíhat volně, případně za jakých podmínek.  Tím, ale její dosah prakticky končí, 
neboť vše ostatní již dnes určují další předpisy. 

Vyhláška například nemůže řešit problematiku toulavých psů a psů, kteří utekli. 
Již dnes však lze tyto přestupky a přečiny potrestat podle paragrafu 27 odst. 2 (pří-
padně odst. 3) zákona na ochranu zvířat.

Znečištění psími exkrementy lze podle Občanského zákoníku potrestat jako pře-
stupek proti veřejnému pořádku.  V  neposlední řadě vyhláška nevyřeší ani volný 
pohyb psů v honitbách, jak bylo v článku naznačováno, na komunikacích, případně 
škodu vzniklou třetím osobám (řeší pouze veřejná prostranství defi novaná záko-
nem o  obcích). Vše již upravují zákonné normy (zákon o  myslivosti, o  provozu 
na pozemních komunikacích, občanský zákoník).

Pravda je, že důvodem neutěšeného stavu, ať už za něj považujeme znečištění ve-
řejných ploch, či nebezpečí plynoucí z volného pohybu psů, není absence vyhlášky, 
ale špatné vymáhání stávající legislativy a absence obyčejné lidské slušnosti. To 
jsou věci, které chtějme změnit.

Již v  tuto chvíli jsme přijali na  radnici opatření, kterým se podaří omezit první 
z nešvarů. Zavedli jsme evidenci odchycených psů včetně podpisu majitele při jejich 
převzetí. Při opakovaném odchycení psa je zřejmé, že dochází k porušování platné 
legislativy a proti majitelům psů bude postupováno v souladu s platnou legislativou. 
Absenci lidské slušnosti a etiky těch, kteří nechávají své miláčky vykálet na veřejný 
prostor a od hromádky s klidným srdcem odejdou, musí řešit především každý sám 
se sebou, případně pokud někoho takového potkáme, s tím, kdo se právě provinil. 
V takovém případě může příslušný úřad věc prošetřit a potrestat, ale je třeba něko-
ho u takového činu přistihnout.  

O všech těchto věcech jsem v dopise paní Höferovou informoval a je mi líto, že 
použila ve svém článku zkratku „…radnici by to stálo moc práce zajistit plnění této 
vyhlášky.“  

Jsem člověk, který bytostně věří, že základem lidského chování je především 
lidská slušnost a etika – tedy vědomí, že jsou věci, o kterých víme, že se nedělají. 
Přehršle psaných norem vede pouze k cestičkám, jak jejich literu obejít. Myslím, že 
v tomto případě si každý majitel psa musí uvědomit, že jeho krásný koníček – chov 
psa - s sebou nese i konkrétní povinnosti vůči ostatním spoluobčanům i vůči zvířeti 
samotnému. Radnice k tomu přispěje tím, že začne dbát na potrestání viníků v pří-
padech doloženého porušení zákona.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

„Psi na radnici“

Na  základě diskuse, která vzešla na  jednání Re-
dakční rady Přibyslavského občasníku, schválila Rada 
města Přibyslav usnesením č. 83/2015 zveřejnění 
seznamu místních živnostníků, podnikatelů, fi rem 
i neziskových (nepolitických) organizací, které o zve-
řejnění v Přibyslavském občasníku projeví zájem. 

Výsledný přehled bude zveřejněn zdarma jako pří-
loha Přibyslavského občasníku. Seznam bude zároveň 
k  nahlédnutí na  webových stránkách města. Cílem 
publikování seznamu je podpořit místní podnikatel-
skou sféru a zároveň posloužit občanům města k lepší 
informovanosti o  nabídce služeb a  příležitostí, které 
jsou v našem městě dostupné.

Žádáme proto zájemce, aby nám do  30. června 
2015, zaslali potřebné údaje a souhlas k jejich zveřej-
nění na naši e-mailovou adresu: obcasnik@seznam.cz, 
popřípadě poštou: KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 
582  22 Přibyslav. Je nutná písemná forma, nestačí 
pouze ústní sdělení. Jak bude inzerce vypadat a které 
údaje potřebujeme? Viz formulář:

Michael Omes

Výzva
Máte co nabídnout? Chcete, aby se o vás vědělo?
PŘEHLED PŘIBYSLAVSKÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ, FIREM A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

FORMULÁŘ – PŘIHLÁŠKA, SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM (* povinné údaje)
elektronická verze formuláře na www.pribyslav.cz

Název subjektu *

(Kontaktní osoba)

Kontaktní adresa *  Otevírací doba

Telefon, e-mail *

Webové stránky

Souhlasím s případným oslovením při výběrových řízeních, vypsaných ze strany města

ANO   NE 

datum, podpis .............................................................................................................................................................
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•  Dne 30. 3. proběhlo jednání zástupců osadního výboru Dvorek – Uhry s  mís-
tostarostou města. Zabývali jsme se připomínkami z první schůzky (2. 2. 2015). 
Jedním ze zásadních problémů místních částí Dvorek – Uhry je chybějící zázemí 
pro možnost společných schůzek občanů. Výhledově je třeba rovněž řešit chy-
bějící chodník v obci Dvorek, který by zajistil bezpečnost pohybu chodců podél 
frekventované komunikace, která je stále více využívaná jako příjezdová trasa 
k dálnici D1.     

•  Dne 1. 4. se konala pravidelná tisková konference města. Jedním z hlavních bodů 
byla příprava Květnových dnů 2015 u příležitosti výročí 70 let od konce druhé 
světové války. Toto téma přiblížili hosté tiskové konference paní Zdeňka Valnero-
vá, ředitelka KZMP a ředitel ZŠ Přibyslav Petr Adam. 

•  Dne 7. 4. jsme s panem starostou jednali se zástupci osadního výboru a občany 
obce Utín. V  obci se připravuje vybudování chodníku u  autobusové zastávky. 
Tato akce bude zahájena v  letošním roce a  realizace je předběžně plánována 
na léto.

•  Dne 9. 4. proběhla schůzka starosty a místostarosty s osadním výborem a ob-
čany v Dolní Jablonné. Dolnojablonští intenzivně pracují na dokončování stavby 
kapličky a požární zbrojnice, které budou koncem května slavnostně otevřeny.

•  Dne 15. 4. proběhlo jednání o strategickém plánu města Přibyslav, které bylo za-
měřeno na tzv. SWOT analýzu. Jedná se o vyhodnocení silných a slabých stránek 
a  zároveň příležitostí a  hrozeb. Dokument, jehož obsah mohl prostřednictvím 
dotazníku ovlivnit každý občan města, bude důležitý zejména jako rozvojová 
koncepce a zároveň potřebný dokument s ohledem na možnost získávání dotač-
ních prostředků pro realizaci nových projektů. Na tomto místě chci poděkovat 
všem, kdo se o rozvoj našeho města zajímají, vyplnění dotazníku věnovali svůj 
čas a odevzdali jej ke zpracování. Připravený strategický dokument bude před 
schválením zveřejněn k připomínkování.

•  Dne 18. 4. jsem měl tu čest zahájit tradiční velkolepou akci Přibyslavský pantof-
líček, který již po 11 let organizuje Školní klub a Školní družina při ZŠ Přibyslav. 
V sobotu se v p řibyslavské sportovní hale představilo na 900 účinkujících taneční-
ků. Děkuji všem organizátorům za tuto krásnou akci, která dokáže oslovit taneční 
soubory až za hranicemi našeho kraje.

Michael Omes
místostarosta města

Z činnosti místostarosty

Z Městského úřadu Přibyslav
 Schůze s osadním výborem a občany obce Utín 7. 4. 2015

 Schůze s osadním výborem a občany v Dolní Jablonné 9. 4. 2015

•  Společnost O2 nám oznámila, že v  dubnu, příp. 
v  květnu, dojde ke  zrušení veřejného telefonního 
automatu na Bechyňově náměstí před čp. 37. Dů-
vodem zrušení je výrazný pokles zájmu o  službu 
VTA -  za uplynulý rok z něj nylo uskutečněno v prů-
měru 13 hovorů měsíčně. 

•  Dne 15. dubna 2015 došlo ke  kuriózní situaci 
na  křižovatce ulic Hesovská x Rašínova (u  fi rmy 
PRAKTIK), když z  dopravního prostředku, převá-
žejícího prasata na jatka do Oudoleně uniklo jedno 
cca 110 kilové prase. Řidič si toho nevšiml a vepřík 
se usídlil na komunikaci před zahradnictvím a blo-
koval dopravu. Prase odchytili přibyslavští hasiči 
a předali jej jeho majiteli. 

•  Jak jste si už určitě mnozí všimli, v okně v přízemí 
přibyslavské radnice byla instalována tabule, která 
je určena pro zveřejnění parte. V případě, že o tuto 
službu budete mít zájem, obraťte se na pracovnici 
v podatelně MÚ. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav 

Odbor výstavby
Dotace na malé zdroje vytápění v roce 2015

Česká republika je na  počátku rozsáhlé výměny 
nevyhovujících zdrojů tepla. Hovoří se až o  500 tisí-
cích domácností, které musejí svou domácí kotelnu 

zásadně inovovat. I v letošním roce se plánují podpůr-
né programy na  poskytnutí dotací na  výměnu kotlů 
(popř. jiných opatření). 

Nová zelená úsporám -  vyhlášení další výzvy z pro-
gramu Zelená úsporám se očekávalo na jaře (duben) 
2015. Typy dotovaných zdrojů se nebudou výrazně 
měnit od  minulých výzev. Výše dotace bude opět 
zastropována procentuálně (očekává se dotace 50 % 
způsobilých nákladů) nebo maximální částkou, která 
bude v podobných řádech jako při minulé výzvě. Pro 
rok 2015 je očekávaná alokace prostředků 1,3 miliar-
dy Kč. Větší změny se očekávají v případě administra-
tivních podkladů jednotlivých žádostí. Program má 
být od roku 2015 výrazně jednodušší, řada dokumen-
tů bude moci být nahrazena čestnými prohlášeními. 
Zpřísnění se očekává ve  výběru mezi dotovanými 
zdroji. Pravděpodobně budou moci být přes dotace 
pořízeny pouze současné nejlepší technologie, tzn. 
kotle výhradně 5. emisní třídy. Program je určen vý-
hradně pro kotle na biomasu (popř. jiné zdroje tepla 
využívající OZE – obnovitelné zdroje energie). Nově 
se také uvažuje o  možnosti pořízení ekologického 
zdroje pro novostavby. Bonifi kovány budou komplex-
ní realizace (výměna/pořízení zdroje tepla současně 
se zateplením/výměnou oken). 

Jaké kotle kupovat - zde je výtah z platné legislativy, 
který je dobré při výběru nového kotle znát: od roku 
2014 je zakázáno prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy, 

od roku 2018 je zakázáno prodávat kotle 3. emisní tří-
dy, od roku 2020 je zakázáno prodávat kotle 4. emisní 
třídy, od září 2022 je zakázáno provozovat kotle 1. a 2. 
emisní třídy. 

Doporučení k nákupu kotlů - kotle 1. a 2. emisní 
třídy je již zakázáno prodávat, jedná se o velice neú-
činné kotle, které se od r. 2022 nesmějí ani používat. 
Případná kontrola včetně účasti policie bude mít prá-
vo zkontrolovat v domácnosti, zda takový kotel neu-
žívá. Kotle 3. emisní třídy se již také nedoporučují ku-
povat, od roku 2018 je zakázáno tyto kotle prodávat. 
Aktuálně se doporučuje kupovat pouze kotle 4. nebo 
ještě lépe 5. emisní třídy. Jedná se o moderní efektivní 
zdroje tepla, které po dobu životnosti nebudou ome-
zovány legislativou s cílem regulovat neefektivní zdro-
je a zvýšenou tvorbu škodlivých emisí. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rozpočtové příjmy města jsou ke  dni 31. 3. 2015 
po rozpočtovém opatření č. 1 ve výši 80.707.977,80 Kč 
a výdaje ve výši 108.001.272,63 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2015 je následující:  
Daňové příjmy činí 17.631.876,56 Kč, tj. 34,37 % roz-
počtovaných daňových příjmů. Nedaňové příjmy jsou 
ve výši 923.166,46 Kč, kapitálové příjmy 18.342,00 Kč 
a  přijaté transfery 6.924.204,58 Kč. Příjmy celkem 

Pokračování na straně 5
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ve  výši 25.497.589,60 Kč tvoří 31,59 % schváleného 
rozpočtu.

Běžné výdaje k tomuto datu činí 14.839.751,92 Kč, 
kapitálové výdaje pak 26.336.424,55 Kč. Celkové 
výdaje jsou ve výši 41.176.176,47 Kč, což je 38,13 % 
schválených výdajů na letošní rok.

Investiční výdaje na  rekonstrukci, dostav-
bu a  modernizaci Základní školy činí k  31. 3. 
2015 26.283.935,29 Kč, což je 58,69 % z rozpočtova-
ných výdajů roku 2015 ve výši 44.784.940,97 Kč.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 

na rok 2015 výnosy ve výši 21.617.100 Kč a náklady 
ve výši 12.322.400 Kč. 

Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  31. 
3. 2015 Kč 4.455.160,50, podle jednotlivých or-
ganizací je následující: lesy 107.116,06 Kč, Kč, 
skládka 2.011.442,15 Kč, SZMP 199.393,88 Kč, 
správa majetku 312.798,66 Kč, kabelová televize 
467.452,26 Kč, všeobecná správa 5.327,89 Kč a pro-
nájmy 1.351.629,60 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy a údržby
Během měsíce dubna byla dokončena rekonstruk-

ce   bytu v  domě s  pečovatelskou službou č.p. 239, 
č.p. 254 a  nebytového prostoru č.p. 40. Stavební 
úpravy spočívaly v rekonstrukci vodo a elektroinstala-
ce, výměny sanity a výměny nových obkladů. 

Zahájili jsme jarní úklid. Proběhla údržba komuni-
kací, chodníků ve  městě i  v  přilehlých obcích v  sou-
činnosti se Správou a  údržbou silnic Kraje Vysočina 
i za využití pracovních sil pracovníků veřejně prospěš-
ných prací. Na  požádání organizátora akce „Čistá 
Vysočina“ jsme provedli odklizení nalezené “černé 
skládky“ a  odvoz nahromaděného odpadu. Každý 
týden probíhá úklid cyklostezky. 

Řešili jsme opravy poruch veřejného osvětlení a od-
stranění padlých stromů (cyklostezka, park u  sochy 
Jana Žižky). Hlavní příčinou těchto závad bylo silné 
větrné počasí v začátku měsíce. V rámci těchto prací 
se nám projevila porucha na  Avii, která byla řešena 
odbornou fi rmou.

Dle harmonogramu proběhla servisní prohlídka ko-
munálního stroje a traktoru – bez závad.

Pracovníci místního hospodářství opravili část 
chodníku na Bechyňově náměstí podél budovy školní 
jídelny a před cukrárnou. 

Od  počátku roku se vyskytovaly častější poruchy 
věžních hodin (zpoždění, zastavení hodin). Byla 
provedena prohlídka (2x) odbornou fi rmou. Příčina 
poruch zatím nebyla odhalena. 

Ing. Ludmila Benešová 
vedoucí OSÚ

Odbor životního prostředí
Problematika volného pobíhání psů a jejich odchyt

Odbor životního prostředí ve spolupráci s vedením 
města Přibyslav musí přistoupit k razantnějšímu řeše-
ní situace s volně pobíhajícími psy. Je třeba upřesnit 
některé základní pojmy, které vyplývají z  platných 
právních předpisů. Pes, který není na  vodítku, a  je 
v doprovodu majitele, se nepovažuje za psa toulavé-
ho, není třeba se jím zabývat a majitel je za něj plně 

Provozní doba PS Přibyslav 
v letním období

 pondělí až pátek:
 6.30 hodin – 19.00 hodin

 sobota: 
 8.00 hodin – 10.00 hodin
 17.30 hodin – 19.00 hodin

 neděle a ve svátek:
 17.30 hodin – 19.00 hodin

odpovědný. Pokud ovšem pes uteče z dohledu majite-
le, jde ze strany majitele o porušení zákona o ochraně 
zvířat, aniž by byla dotčena odpovědnost majitele 
za psa. Jiný případ je, pokud jde o psa skutečně toula-
vého. O toho se dle zákona je povinna postarat obec. 
Odbor životního prostředí bude nucen „útěky“ psů 
hlásit jako přestupky a majitel bude postihován sankcí 
podle přestupkového zákona, popřípadě dle zákona 
speciálního. 

Konec kácení stromů rostoucích mimo les
Odbor životního prostředí upozorňuje, že skončila 

doba vegetačního klidu a  stromy nelze kácet již ani 
v  zahradách. Další kácení stromů je opět možné až 
od 1. listopadu.

Upozornění na nezákonné vypalování porostů
Na  pozemcích města došlo v  posledním období 

k  vypálení porostu. Je třeba upozornit, že takováto 
věc není  jen zakázána, je postižitelná i  jako trestný 
čin a lze jej trestat z hlediska několika zákonů platných 
v oblasti životního prostředí a požární ochrany. Nejde 
jen o zničení cizího majetku, ale v  jarním období jde 
i  o  týrání zvířat, zničení veškerého života ve  vypále-
ných porostech. I z hlediska lidského jde o barbarský 
čin. V  porostu jsou často mláďata zajíčků, křečků 
a jiných drobných hlodavců, nehledě na celé kolonie 
brouků a mravenců. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Během dubna se nepřihodilo v pečovatelské službě 

nic, co by ohrozilo nebo znemožnilo její chod. 
S  přechodem času ze zimního na  letní dochází 

ke změně provozní doby, která bude platit až do jeho 
další změny.

Uskutečnily se všechny pravidelné akce – monito-
ring a mše. 

V druhé polovině měsíce k nám zavítaly děti z Ma-
teřské školy Přibyslav, aby v  Klubu seniorů Pohoda 
předvedly, co se již naučily. Všem organizátorům, 
konkrétně Českému červenému kříži, Římskokatolické 
farnosti Přibyslav, KZMP a Mateřské škole Přibyslav, 
děkujeme.

Začátkem května, v sobotu 2. od 9 hodin, bude opět 
sloužena ve společenské místnosti DPS mše svatá.

Také opět proběhne tradiční sbírka věcí pro Diako-
nii Broumov a to od středy do soboty, 13.–16. května, 
bližší informace naleznete na samostatném plakátu.

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

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)
Pondělí 11. 5. gen. Luži
Úterý 12. 5. Bezručova
Středa 13. 5. Hesovská
Čtvrtek 14. 5. Pecháčkova
Pátek 15. 5. Žižkova
Pondělí 18. 5. Tržiště
Úterý 19. 5. Jiráskova
Středa 20. 5. Vyšehrad
Čtvrtek 21. 5. Příkopy
Pátek 22. 5. Na Vyhlídce
Pondělí 25. 5. Cihlářská
Úterý 26. 5. Česká
Středa 27. 5. Nerudova
Čtvrtek 28. 5. Niklfeldova
Pátek 29. 5. U Koupaliště

V místních částech a zahrádkářské osadě budou kon-
tejnery na bioodpady rozmístěny mimo třítýdenní 
cyklus v Přibyslavi, takto: 

Keřkov 1. 5. – 3. 5.
Poříčí 4. 5. – 5. 5.
Zahrádky u ACO 6. 5. – 7. 5.
Zahrádky u letiště 8. 5. – 10. 5.
Utín 30. 5. – 31. 5.
Keřkov 1. 6. – 2. 6.
Dolní Jablonná 3. 6. – 4. 6.
Česká Jablonná 5. 6. – 7. 6.

S  dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bio-
odpady se obraťte na odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu Přibyslav.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Výměna občanských 
průkazů v roce 2015

Letos uplyne deset let od vlny výměny občanských 
průkazů (OP) v  roce 2005. Důsledkem toho je, že 
v  letošním roce končí platnost velkého množství ob-
čanských průkazů a tento fakt se ve zvýšené míře týká 
občanských průkazů seniorů. Z toho vyplývají dlou-
hé čekací doby na  Odboru evidence obyvatel Měst-
ského úřadu v Havlíčkově Brodě, který žádosti o nové 
občanské průkazy vyřizuje. 

Nabízíme proto skupině našich občanů (seniorům, 
poživatelům starobního důchodu, kteří mají vzhledem 
ke svému věku a zdravotnímu stavu problémy s jedná-
ním na úřadech), kterým v  letošním roce končí plat-
nost OP, pomoc při získání nového OP. 

Tato pomoc spočívá v  zajištění dopravy žadatelů 
(seniorů, poživatelů starobního důchodu) o  nový 
OP na MÚ Havlíčkův Brod a zpět, doprovodu na Od-
bor evidence obyvatel a  přednostní vyřízení žádosti 
o nový OP. 

Případní zájemci o tuto pomoc se mohou přihlá-
sit u matrikářky MÚ Přibyslav paní Marie Pokorné 
(tel. 569 430 829), kde také získají podrobnější in-
formace o nových OP. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav
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Pečovatelská služba a děti
Prvního dubna zahájil Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osobám se zdra-

votním postižením (průkaz OZP). Průkazy mimořádných výhod, které do  konce 
roku 2011 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP zůstávají v platnosti 
pouze do 31. 12. 2015.

To znamená, že do  konce roku 2015 si je musí všichni jejich držitelé vyměnit. 
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografi i, která od-
povídá formátu fotografi e určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). 
Stejně jako při každých úředních jednáních, je také nutné prokázat svou totožnost 
občanským průkazem.

Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhraze-
né místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromad-
nou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, 
bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob 
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové 
třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných 
vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou do-
pravu vodícího psa.)  Rozsah výhod se liší dle závažnosti zdravotního postižení jeho 
držitele (rozlišují se 3 typy průkazů OZP - TP, ZTP a ZTP/P).

Informace byly použity ze stránek Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR 
(www.mpsv.cz).

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

 
Diakonie Broumov, sociální družstvo 

a 

Pečovatelská služba Přibyslav 
 

VYHLAŠUJÍ 
SBĚR  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hračky – nepoškozené a kompletní 
 Peří, péřové přikrývky a polštáře 
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
 Knihy 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

BUDOVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
UL. TRŽIŠTĚ 254, PŘIBYSLAV 

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem. 

STŘEDA – ČTVRTEK 
13. a 14. května 

8.00 – 15.00 hodin 

PÁTEK 
15. května 

8.00 – 18.00 hodin 

SOBOTA 
16. května 

8.00 – 12.00 hodin 

Sociální služby

Uzávěrka příštího čísla 20. 5. do 12.00 hod.

(předpokládaný termín distribuce 
červnového čísla 1.– 2. 6. 2015)



Str. 7Zprávy z radnice / ŠkolaKVĚTEN 2015

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 1. 4. 2015

77/2015 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních pří-
spěvků na návrh Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav dle neve-
řejné přílohy k jednání a jejich vyplacení na základě uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Přibyslav a žadatelem o příspěvek.
Odpovědnost: Bc. Karel Březina, Ing. Marie Málková
Termín: 4/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

78/2015 Rada města Přibyslav projednala kritéria pro předškolní vzdělávání pro 
školní rok 2015/2016 Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 
Přibyslav, IČO 750 11 930.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 6/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

79/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přiby-
slav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 750 11 930 v době velikonoč-
ních prázdninách - od čtvrtka 2. 4. do pátku 3. 4. 2015.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 4/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

80/2015 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši  
10.000 Kč řediteli cyklistického závodu VYSOČINA 2015 panu Milanu 
Plockovi, Brodská 1973/47, 591 01 Žďár nad Sázavou 3, IČO 18798489 
a  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí fi nančního příspěvku 
na pořádání 19. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu 
mužů VYSOČINA 2015.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2015
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

81/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu mezi Telly CE s.  r.o., Příkop 
843/4, 602 00 Brno IČO 03317137, KOSKA HOLDINGS LTD, Registe-
red Offi  ce: 87 Georgiou Eikosari, 2540 Dali Nicosia, Cyprus reg. number: 
HE 339746 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová, Jiří Koudela
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

82/2015 Rada města Přibyslav schvaluje s  účinností od 1. 4. 2015 pravidla pro 
přidělování bytů ve vlastnictví města Přibyslav vyjma bytů v domě s pečo-
vatelskou službou a bytů dotovaných z prostředků SFRB. 
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková, Ing. Ludmila Benešová
Termín:4/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

83/2015 Rada města Přibyslav schvaluje jednorázové zveřejnění seznamu při-
byslavských živnostníků, podnikatelských a neziskových subjektů 
v Přibyslavském občasníku. Seznam bude utvořen ze subjektů, které 
projeví zájem o zveřejnění. Toto zveřejnění nebude zahrnuto do placené 
inzerce.
Odpovědnost: Michael Omes
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

84/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem přibyslavské 
cyklostezky dne 25. 4. 2015 Sportovnímu klubu Sportcentrum K2, Havlíč-
kova 3305, 580 01 Havl. Brod, IČO 26646099 za účelem uspořádání 
veřejného závodu na kolečkových bruslích v  rámci Havlíčkobrodského 
víceboje.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 25. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

85/2015 Rada města Přibyslav schvaluje ceník města Přibyslav na pronájem spor-
tovní haly, platné od 1. 5. 2015 dle přílohy k jednání a ruší k 30. 4. 2015 
ceník pronájmu ve sportovní hale schválený usnesením Rady města Při-
byslav č. 56/2010 ze dne 10. 3. 2010. 
Odpovědnost:  Bc.Veronika Vošická Buráňová
Termín: 5/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

86/2015 Rada města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav dne 22. 4. 2015.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Josef Moštěk
Termín: 4/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Zprávy ze školy

První nesmělé jarní paprsky přinesly novou energii i do školní práce. Ve středu 
25. března si připravili žáci prvního stupně program ke Dni vody. V zasedací síni 
městského úřadu prezentovali v dopoledních hodinách poznatky svým spolužákům 
a odpoledne rodičům i široké veřejnosti. Účast diváků byla nad očekávání vysoká. 
Téma „voda“ se prolínalo všemi předměty včetně hudební, výtvarné i tělesné výcho-
vy. Poděkování patří všem vyučujícím, kteří s dětmi pořad chystali. I mateřské škole, 
která též přispěla svým milým vystoupením.

Po velikonočních prázdninách jsme připravili pro žáky několik programů zaměře-
ných na environmentální výchovu a na bezpečnost v silničním provozu.

Dne 7. dubna zakončily 2. a 3. třídy plavecký výcvik a o týden později absolvovali 
žáci osmých ročníků poslední tři výukové hodiny kurzu první pomoci. Tentokrát 
školení vedli zkušení záchranáři a součástí byla i prohlídka vybavení záchranářské-
ho vozu.

Jak je naším zvykem, i letos žáci se svými pedagogy přispěli k čistotě a pořádku 
v našem městě a jeho okolí v pátek 17. dubna účastí v akci „Čistá Vysočina“.

Školní družina po roce opět hostila stovky mladých tanečnic a tanečníků z celého 
kraje. Ve sportovní hale úspěšně proběhl 11. ročník soutěže Přibyslavský pantofl íček.

Na konec dubna byly naplánovány první sportovní soutěže a turnaje.
Pavel Linka

Dovolte mi v  květnovém příspěvku připomenout, že dne 6. června 2015 pro-
běhnou ofi ciální oslavy dostavby a rekonstrukce Základní školy Přibyslav spojené 
s oslavami 120. výročí zahájení výuky na měšťanské škole v Přibyslavi. Budeme dou-
fat, že vyjde počasí a že se oslav zúčastní co možná nejvíce absolventů zdejší školy 
a nejen jich. Podrobný program oslav bude včas zveřejněn nejen na webu školy, ale 
i m ěsta Přibyslav resp. Kulturních zařízení města Přibyslav.

Petr Adam, ředitel školy

Červnová slavnost základní školy

Děkujeme 

paní Aleně Jouklové a cukrárně Fontána – Váš sladký svět s.r.o. 

za darované bonbóny do soutěží v rámci Pruhovaného dne  

pro žáky základní a mateřské školy, 

seniorkám a seniorům z klubu Pohoda  

za pěkné odpoledne v DPS, kde nás seznámili se starými rukodělnými 
činnostmi 

děti ze ZŠ Přibyslav 
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V  sobotu 18. dubna se ve  Sportovní hale 
v  Přibyslavi konal 11. ročník Přibyslavského 
pantofl íčku. Jedná se o taneční nepostupovou 
soutěž, kterou pořádá Školní družina a Školní 
klub v Přibyslavi.

V  letošním roce se nám sešlo 86 taneč-
ních vystoupení. Tanečníci a  tanečnice přijeli 
z  Havlíčkova Brodu, ze Žďáru nad Sázavou, 
z Ronova nad Doubravou, z Chrudimi, z Pelhři-
mova, z Velké Losenice, z Hlinska, z Chotěboře, 
z Čáslavi, z Nového Města na Moravě, z Morav-
ských Budějovic, ze Štoků a z Kunštátu. Z Při-
byslavi tancovalo 5 týmů za školní družinu a 2 
týmy za M-aerobic Přibyslav.

Do  poroty zasedli Marie Musilová, Simo-
na Hochmanová, Petr Adam, Petra Bártová 
a  Květa Stanzelová. Bedlivým okem sledovali 
všechna vystoupení, výsledkové listiny najdete 
na webových stránkách školy.

Soutěž sponzorovali: M Ú Přibyslav, Lahůdky 
F. Pátek, Anežka Kunstarová, Alena Mokrejšo-
vá, TPK - Pribina Přibyslav a Apoly Ronov nad 
Sázavou. Všem bych chtěla touto cestou ještě 
jednou moc poděkovat.

Halu nazvučila fi rma pana Pavla Sochora-
-Audio servis Vysočina ze Žďáru nad Sázavou, 
o mluvené slovo se bravurně postaral pan Naj-
man z Modlíkova.

O  občerstvení všech účastníků soutěže se 
postarali Sportovci ze Žižkova Pole. V  dopro-

vodném programu  vystoupila s ukázkou spo-
lečenských tanců taneční skupina pana Jana 
Medka z  ATK Havlíčkův Brod,  Natálka Musi-
lová ze ZUŠ Havlíčkův Brod s ukázkou moder-
ního tance a  Terezka Havlíčková z  Přibyslavi 
s ukázkou sportovního aerobicu.

Soutěžilo se v  čtyřech věkových kategoriích, 
každá kategorie byla rozdělena na  šest taneč-
ních formací – moderní tanec, scénický tanec, 
street dance, aerobic, mažoretky a  volný ta-
nec. První tři místa byla ohodnocena pohárem 
a diplomem, ostatní si odvezli diplom za účast. 
Všem skupinám jsme předali Pribináčky, perní-
kové pantofl íčky a sladkosti od našich sponzorů.

A jaké byly úspěchy našich tanečních skupin? 
Skupina Girlsmenky s paní vychovatelkou Ma-
ruškou Temlovou obsadila 3. místo a  skupina 
GOLD CREW Jitky Juhásové vybojovala také 
3. místo.

Celá akce proběhla bez problémů a zádrhelů. 
Děkuji celému pořadatelskému týmu – všem vy-
chovatelkám ŠD, paní učitelce Zdeně Neuman-
nové, zaměstnancům sportovní haly a  Blance 
a  Mirkovi Laudátovým za  pomoc při soutěži.  
Všechno zvládli na jedničku a můžeme být spo-
kojeni. Poděkování také patří všem vedoucím 
tanečních skupin za to, že se věnují dětem a učí 
je trávit volný čas smysluplně.

Hana Janáčková

vedoucí vychovatelka ŠD A ŠK Přibyslav

Přibyslavský pantofl íček 2015

 

 

 

ve spolupráci s Ligou proti rakovině Praha  

pořádá  

ve středu 13. května 2015 

19. ročník veřejné sbírky 

Český den proti rakovině 2015  

  

 Dobrovolníci – žáci školy - ve žlutých tričkách budou nabízet tradiční žlutý kvítek za 
minimální příspěvek 20 Kč. Ke každému kvítku dárce dostane také letáček s informacemi o 
rizicích rakoviny děložního čípku. Letošním tématem sbírky je prevence rakoviny 
reprodukčních orgánů. 

 Liga proti rakovině Praha působí v České republice již od roku 1990. Jejím hlavním cílem je snížení 
úmrtnosti na zhoubné nádory.  K dosažení tohoto cíle volí tři hlavní dlouhodobé programy: 

 prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života, 
 zlepšení kvality života onkologických pacientů, 
 podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť. 

 

Můžete také zaslat dárcovskou SMS v ceně 30 Kč 

ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777. 
DĚKUJEME VÁM! 

                                                                                                                               

Vás srdečně zve
na

Fair Trade - snídani
v neděli 10. května 2015

od 9 hodin na školní zahradě

•  Fair Trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá 
a účinná podpora znevýhodněných pěsti telů, 
řemeslníků a zaměstnanců Afriky, Asie a Lati nské 
Ameriky

•  Fair Trade je založen na vytvoření partnerství mezi 
výrobcem a spotřebitelem

•  koupí výrobku Fair Trade vyjadřujeme solidaritu 
s lidmi, kteří jej vyrobili a máme možnost zapojit se 
do snižování chudoby ve světě

•  výrobcům nabízí Fair Trade spravedlivé obchodní 
podmínky, možnost vymanit se z chudoby, žít důstojný 
život a posílat děti  do škol místo do práce

Co můžete přinést s sebou:
fairtradeové suroviny – kávu, čaj, sušenky, ovoce 
s logem Fairtrade
lokální dobroty – domácí med, marmeládu, pečivo, 
vařená domácí vejce, domácí mléko, sýry apod.

Těšíme se na společnou snídani v rozkvetlé zahradě!

 
 
 
 

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

 pobočka Přibyslav 
Vás srdečně zvou na 

 
 

 
 

Kdy: ve čtvrtek 28. května 2015 v 16 hodin 
Kde: sál Kulturního domu Přibyslav 

 
 

 
 
 

Průzkum hudebnosti u dětí, které mají zájem  
o výuku hudby v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, 

 pobočce Přibyslav bude probíhat  
 

v pátek 29. května 2015 od 15 do 17 hodin  
v budově pobočky ZUŠ, Husova ulice 301 

 
Informace na tel. č. 725 402 687 – pobočka ZUŠ  

nebo 605 475 531 – H. Loubková, vedoucí pobočky 
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Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod
Místní skupina ČČK Přibyslav
Milí čtenáři červenokřižáckých článků,

i dnes se můžete podívat, co jsme společně zažili v měsíci dubnu.

V  sobotu 28. 3. jsme se vydali na  společnou procházku. V  10:10 jsme vyrazili 
od sportovní haly, bohužel mrazivé počasí poslalo pár původních zájemců zpátky 
domů. My, co jsme zbyli, vyrazili jsme směrem na „Jabloňák“. Po cestě jsme hráli 
běhací hry na zahřátí a další hry proběhly v  lese. Na začátku si někteří stěžovali, 
že je bolí nožičky, ale na konci procházky už byli všichni spokojení a na nožičky si 
ani nevzpomněli. Společnou procházku zase zopakujeme a tentokrát už nám snad 
bude počasí lépe přát.

V sobotu 28. 3. jsme před procházkou také popřáli učitelům z Červeného kříže. 
Rádi jsme je potěšili a navštívili. 

V sobotu 11. 4. 2015 jsme se přidali k akci Čistá řeka Sázava. Již podesáté dobro-
volníci v rámci této akce uklízeli tok naší řeky Sázavy a sbírali nepořádek vytvořený 
lidmi jak přímo v toku, tak i v jejím okolí. Naše skupina, kterou tvořili červenokřižáčci 
a kroužek Otakárek, vyrazila v 9:00 od čističky odpadních vod za Přibyslaví a pokra-
čovala proti proudu až k jezu u nádraží.
Po cestě jsme vytvořili tři místa se sesbíraným odpadem. Nejvíc jsme toho nasbí-
rali u mostu pod silnicí II/351 na Brzkov. Vypadalo to tam na černou skládku plus 
příhoz pár pytlů odpadků přímo ze silnice. Těžko věřit, že jsou lidé schopni takhle 
znečišťovat okolí bez výčitek svědomí. Ostatně PET lahve, které zůstávají v přírodě 
až 100 let, jsme nacházeli průběžně všude. Ještěže se najde pořád dost dobrovolní-
ků, kteří to za ostatní uklidí! Všem dobrovolníkům moc děkujeme!

V akci „Upleť nebo uháčkuj čtverec“ se nasbíralo více než 600 čtverců pro děti v Af-
rice! Zapojily se také dámy z Domu s pečovatelskou službou v Přibyslavi a přispěly 
svými krásnými výrobky pro africké děti. Moc jim tímto děkujeme!

V pátek 24. 4. 2015 proběhl Pravidelný monitoring v domě s pečovatelskou služ-
bou. 

Na květen připravujeme:
Hned 1. května nás můžete potkat na akci Aeroklubu Přibyslav na letišti. Stejně 
jako na pravidelném monitoringu budeme i zde měřit krevní tlak, glykemický index 
a Body Mass Index včetně procenta svalů a tuků v těle a také si budete moci vyzkou-
šet kardiopulmonální resuscitaci a další formy první pomoci.

V úterý 5. května od 17 hodin zveme maminky a všechny členy ČČK na besídku 
ke dni maminek v sále Městského úřadu Přibyslav. Připravili jsme pro vás zábavný 
program i občerstvení.

Na besídce bude také možné uhradit členské příspěvky na rok 2015.

V neděli 24. 5. 2015 od 18 hodin bychom vás opět chtěli pozvat na společnou 
veganskou večeři. Tentokrát nás Otakárek pozval na školní zahradu, tedy v trávě 
proběhne také večeře. Navařte veganské dobroty, nebo jen přijďte ochutnat oblí-
bená jídla ostatních. A hlavně si přijďte užít krásný večer.

V pátek 29. 5. od 15 do 16 hodin se opět uvidíme na pravidelném monitoringu 
v domě s pečovatelskou službou.

Přihlášky na příměstský tábor pro druhý turnus prodlužujeme ještě do 15. května 
2015, máte tedy stále příležitost se přihlásit!

Těšíme se na brzká setkání!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Doubková
e-mail: mscckpribyslav@seznam.cz

facebook: facebook.com/mscckpribyslav
web: www.cckpribyslav.cz

Významné dny v měsíci 

květnu:
 1. 5. Svátek práce 

 3. 5. Mezinárodní den svobody tisku; Den slunce 

 4. 5. Den hasičů

 5. 5. Mezinárodní den porodních asistentek; Den Evropy 

 6. 5. Světový den astmatu 

 8. 5. Světový den Červeného kříže 

  Den Matek; Osvobození ČR (státní svátek)

   Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé 

světové války

 12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek 

   Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým 

syndromem 

 13. 5. Mezinárodní den Falun Dafa

  Světový den koktejlů aneb Lufťákovo den 

 15. 5. Mezinárodní den rodiny

  Světový den proti mozkové mrtvici 

 16. 5. Evropský den Slunce 

 17. 5. Mezinárodní den proti homofobii 

  Světový den informační společnosti

 18. 5. Mezinárodní den muzeí 

 21. 5. Světový den kulturního rozvoje

  Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních území 

 22. 5. Mezinárodní den pro biologickou diverzitu 

 24. 5. Evropský den parků 

 25. 5. Týden solidarity s národy bez správního teritoria 

  Mezinárodní den ztracených dětí; Den Afriky

  Mezinárodní den počítačů; Ručníkový den

 29. 5. Mezinárodní den mírových jednotek OSN 

 30. 5. Evropský den melanomu; Svátek sousedů

 31. 5. Světový den bez tabáku; Den otevírání studánek
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 MS ČČK Přibyslav – společná procházka

 MS ČČK Přibyslav – čistá řeka Sázava – co jsme nasbírali

 MS ČČK Přibyslav – čistá řeka Sázava - naše parta

Vážení spoluobčané,  

stejně jako tomu bylo v minulých letech, tak i letos 
vás srdečně zveme na návštěvu našeho přibyslav-
ského farního kostela Narození sv. Jana Křtitele 
a zdejší gotické věže, které se opět otevřou v rám-
ci celorepublikové akce Noc kostelů 2015.

Akci pořádá Římskokatolická farnost Přiby-
slav ve  spolupráci s  Galerií výtvarného umění 
v  Havlíčkově Brodě, KZM Přibyslav a  městem 
Přibyslav. Zahájení proběhne ve  20.00 hodin 
přednáškou pracovníka Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod Mgr. Aleše Ve-
selého doplněnou promítáním fotografi í, ve které nás zavede na poutní místa na-
šeho regionu a seznámí nás s jejich historií. Po skončení programu Mgr. Veselého, 
přibližně ve 21 hodin, děti a mládež místní farnosti rozezní kostel svým hudebním 
vystoupením. Jako poslední bod programu, začínající ve  22.00 hodin, se budou 
moci návštěvníci zúčastnit prvního otevření přibyslavské věže v letošním roce. Pro 
zájemce o výstup na tuto gotickou dominantu města pracovníci KZM Přibyslav při-
pravili výstavu fotografi í, kterou rozmístili po celém interiéru věže. 

Bližší informace naleznete na samostatných plakátech, či na webových stránkách:
www.farnostpribyslav.cz, www.pribyslav.cz, www.kzmpribyslav.cz, 
www.nockostelu.cz 

Na shledanou s Vámi se těší všichni organizátoři!

Za celý organizační tým sepsal
Bc. Karel Březina
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Senior Point
V  našem havlíčkobrodském kontaktním místě, které se nachází 

v budově AZ CENTRA (Rubešovo náměstí 171) nabízíme tyto ak-
tivity:

Pondělí 9.00 – 10.00 VYCHÁZKOVÉ DOPOLEDNE 
  (procházka parkem, povídání si a následné posezení  

v kanceláři u kávy nebo čaje)
 14.00 – 15.00 CHŮZE S HOLEMI (Nordig walking) 
  ( je možné si hole u nás zapůjčit, za silného deště  se „chů-

ze“ ruší)

Čtvrtek   8.00 – 10.00 PRAVIDELNÝ ZDRAVOTNÍ MONITO-
RING

  (ve spolupráci se SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod je možné si 
nechat bezplatně změřit TK, GM A BMI – tlak, cukr a tuk)

 9.00 – 10.00 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
  (s sebou vhodné oblečení a obutí do gymnastického sálu)

Pátek    9.00 – 11.00 RUKODĚLNÉ DÍLNIČKY
  (přijďte  si zhotovit drobný dáreček, výzdobu do bytu či 

domu ...)

Nepravidelné aktivity
Přednášky, pochody, výlety, soutěže,  apod...
Úterky ...

19. 5. 2015 od 9.00 hodin  PREVENCE ÚRAZŮ U SENIORŮ 
(p. Kudlová)

2. 6. 2015 od 9.00 hodin  SENIOR JAKO CHODEC, CYKLISTA 
A ŘIDIČ (p. Vaňkátová – městská policie)

.... VSTUPNÉ ZDARMA, NUTNÁ REZERVACE OSOBNĚ 
 NEBO NA TEL. ČÍSLE 724 551 604
Více info: www.oscck.cz/seniorpoint 

Stále platí, že v jakýkoli den můžete využít nabízených služeb – informace z oblasti života, 
které Vás zajímají..., informace o soc. službách, úřadech, institucích, veřejných službách 
apod...., je možné se u nás zaregistrovat v rámci projektu Senior Pasy..., využít dvou počíta-
čů s internetem, k vyhledávání informací ..., nebo si jen tak popovídat....

!!! NOVĚ!!! :  BRAIN JOGGING – cvičení na počítači, 
jenž zdokonalují vždy danou kognitivní oblast:

• Stimulace paměti
• Prohlubování koncentrace
• Rozšiřování slovní zásoby
• Zdokonalování logického myšlení
• Zlepšování vizuálně-prostorové orientace 

VŠE VÁM VYSVĚTLÍME, UKÁŽEME -  VIDITELNÉ VÝSLEDKY PŘI POUŽÍVÁNÍ PRO-
GRAMU: 3X TÝDNĚ 20 MINUT PO DOBU 3 MĚSÍCŮ .... PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET !!!

Veškeré pravidelné aktivity, přednášky i nabízené služby jsou pro seniory 
= ženy i muže od 55 let. 

Těšíme se na Vás.

Koordinátorka Senior Pointu 
Ilona Loužecká
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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 vytváření. Mateřské centrum 
nabízí aktivity, které maminkám umož-
ní vyjít z izolace a zničujícího stereo-
typu, kam se celodenní péčí o dítě do-
stávají. Maminky, které se aktivně po-
dílí na programech, si udržují profesní 
orientaci, posilují své sebevědomí, na-
lézají nové přátele, získávají nové or-
ganizační 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 květnu čeká?

1. 5. –  Den otevřených dveří na letišti
6. 5. –  Návštěva knihovny: V knihovně 

si můžeme i hrát
  –  výlet
  –  výroba  dárku ke Dni matek

za maminky z  KVC Harmonie
Lenka Thomayerová

HARMONIE MATEŘSKÉ CENTRUM
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Skautský oddíl Hvězdy
Ahoj, rády bychom se vám představily. Jsme skaut-

ský oddíl Hvězdy. Teď vám řekneme něco o  sobě. 
Schůzky máme od  září každý pátek nebo sobotu. 
Schází se nás asi dvanáct holek ve věku 10–13 let. A co 
jsme zatím prožily?

Jednou jsme vařily čaj na ohni. Napadal nám do něj 
popel, takže jsme ho nepily, ale zalily s  ním ohniště 
a pak si daly perník.

Co ještě jsme prožily?

Byly jsme na výletě v Praze, na Žižkově kolečku nebo pomáhaly stavět Přibyslav-
ské peklo. Chodit na skauta  nás moc baví a už se těšíme na příští schůzky!

za Hvězdy 
Julie Durčáková

Vodní skauti jsou v Přibyslavi od obnovení činnosti skautingu v roce 1990. Zpo-
čátku to byl chlapecký 2. oddíl a ještě 5. oddíl vodních skautek. Vedoucím se mnou 
byla tehdy Yvetta Staňková. 

V začátcích jsme neměli žádné lodě, a tak nám vypomohli kamarádi. Dodnes jez-
díme na „laminátkách“, na kterých se již podepsal zub času. Podařilo se nám získat 
do pronájmu „Ostrůvek“ v Poříčí, kde jsme zakoupili za 500,-Kč dvě dřevěné boudy, 
z nich jedna nám slouží jako loděnice a druhá jako letní klubovna dodnes. 

Skautská základna ještě nestála, a tak jsme si našli klubovnu vedle hasičské zbroj-
nice, kterou jsme postupně upravovali a zvelebovali. Dokonce jsme postavili i krb 
za pomocí Málečka. Dneska tam mají, po drobných úpravách, hezkou klubovnu ry-
báři. Postupně se nám podařilo zakoupit několik laminátových lodí Vydra a Vertex, 
několik jsme zdědili nebo dostali darem. Zakoupili jsme vesty, pádla, lodní pytle, 
tábornické vybavení. 

Lodě jsme měli na táboře ve Vanči, kde jsme brázdili vody řeky Oslavy. V roce 
1994 jsme vyrazili poprvé na pravý vodácký tábor, na Sázavu - první vodácký skaut-
ský tábor v Přibyslavi. Na vodácké putování po Sázavě jsme mohli díky kamarádům 
vodákům a také hlavně díky přízni Sandyho - Pepy Nejedlého, který zapůjčil Avii, 
na  které se vezlo veškeré vybavení. A  jelikož si v  té době zlomil nohu, kočíroval 
auto Páteček - ředitel zeměkoule. Jako kormidelníci s námi dále jeli: Macháček, Bob, 
Yvetta, Jarmilka, Kulda... ( jestli jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám). Bez 
nich bychom asi na vodu nikdy nevyrazili. Díky ještě jednou. A zásluhou i  těchto 
vodáků vyrostlo v Přibyslavi několik generací milovníků vodáckého sportu. 

Za 25 let trvání oddílu jsme prožili hezkou řádku schůzek a výprav, např. na chaty 
do Nížkova v  létě i v zimě, na Toulovcovy Maštale se zatopenými lomy u Skutče, 
na lomy na Americe u Karlštejna, chaty na Řece, Mastníku, na Račíně, několik tábo-
rů na souši a spluli hodně řek. Byli jsme na Sázavě, Vltavě, Ohři, Berounce, Hronu, 
Oravě, Jihlávce, Doubravce, Želivce. Zúčastnili se spousty závodů, např.ve Svojsí-
kově závodě vybojovali kluci postup do celostátního kola, kde skončili na pěkném 
8. místě ze 16 zúčastněných týmů, na Navigámu vybojovali několik předních míst 
v soutěžích.

Dodnes jsou vodní skauti v  Přibyslavi dobrým oddílem. Vedoucí, kteří se dnes 
podílejí na jeho vedení, mají plno dobrých nápadů na program s dětmi. Jako za sta-
rých časů jezdíme na vodu, jak na víkendy, tak i na tábory. Ale i o schůzkách kolem 
„Ostrůvku“ jsou vodáci na lodích často. Získávají důležité zkušenosti pro putování 
po  vodě. Je vidět, že je to baví a  hodně se naučili. Do  oddílu se připojili i  skauti 
z Mookku.

Skautská základna Deár slouží dobře při schůzkách i  víkendových přespáních. 
Chata na „staré trati“, kterou máme již několik let v majetku, nám poskytuje zázemí 
na  mnoha víkendovkách. Chatička v  Seidemance je krásné místo, kde jsme také 
strávili hodně pěkných chvil. 

Myslím, že to čtvrtstoletí, co existuje oddíl vodních skautů v  Přibyslavi, si jeho 
členové u žili pěkné chvíle. Dneska je to již několik generací, a když to tak vezmu 
odhadem, byly nás stovky. Snad je na co vzpomínat a zároveň se i těšit na to, co nás 
ještě ve 2. oddíle VSS v Přibyslavi čeká.

Díky za vše těm, kteří se podíleli na vedení oddílu od jeho založení a zvláště pak 
těm současným. 

Ale nejenom jim, díky i těm, kteří byli kdy jeho členy.
Kpt. V. K. Čepl

Vodní skauting v Přibyslavi

Po letošní zimě - nezimě přichází jaro, které zatím také nehýří krásnými dny. Příro-
da se však nedá odradit od svého koloběhu, a tak již můžeme potěšit svůj zrak i duši 
pohledem na probouzející se zeleň a první kvetoucí keře. Řada z nás se vydává ráda 
do přírody obklopující naše město na  jarní vycházky. Při nich můžeme, pokud se 
chováme tiše a jsme pozorní, pozorovat život v lese a na polích a loukách. Setkává-
me se nejčastěji se srnčí zvěří a divokými kachnami, bohužel již méně často vídáme 
zajíce a koroptve. Kdo někdy pozoroval pasoucí se srnčí zvěř, jistě mi dá za pravdu, 
že je to pohled plný poezie. A což teprve, když se srnčí stádečka rozrostou a na pas-
tvu vycházejí i letošní srnčata  … 

Než však na  pastvu začnou vycházet, leží nějakou dobu na  skrytých místech 
a  matky je přicházejí kojit pouze jednou za  několik hodin. Mimo tuto dobu leží 
srnčata tiše v trávě a nijak nereagují na okolí. Nevydávají žádný pach a jejich zbar-
vení jim umožňuje dokonale splynout s okolím. To je pro ně nejlepší ochrana před 
nepřáteli, neboť neumějí ještě utíkat. Naleznete-li tedy srnče, které tiše leží v trávě 
a není zjevně zraněné, nedotýkejte se ho (matka by ho opustila) a co nejrychleji 
od něj odejděte. Jeho matka je nejspíš někde poblíž a se strachem vás pozoruje.

Dbejte také na to, pokud chodíte do přírody s pejskem, abyste ho měli obzvláště 
v květnu a červnu na vodítku. Pokud je srna březí a pes by ji vyplašil a hnal, je to 
pro ni velký stres a nepřirozená námaha a může to vést až k zápalu plic a úhynu 
(ostatně podle platného zákona o myslivosti je v honitbě jasně stanoven zákaz vol-
ného pobíhání psů z důvodu ochrany zvěře, jak již po několik let po sobě občany 
upozorňujeme: 

„K zajišťování dodržování těchto a jiných povinností osob pohybujících se v ho-
nitbě se zřizuje myslivecká stráž. Myslivecká stráž je dle ustanovení § 14 odst. 1 
písmene e) zákona o myslivosti oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří 
mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti 
sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploce-
ném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.“ I na letošní Výroční členské 
schůzi našeho MS jsme tento problém řešili – a věříme, že občané si uvědomí, že 
ochrana přírody začíná u  slušnosti a  odpovědnosti každého z  nás. Přejeme vám 
hezké jaro a pěkné zážitky při toulkách jarní přírodou.

Za MS Přibyslav 
Josef Hamerník, hospodář
Anna Šnýdlová, jednatelka

!!!AKCE V ČERVNU!!! 

POZVÁNKA 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PŘIBYSLAV ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST  

NA ZKOUŠKY 

V BEZKONTAKTNÍM NOROVÁNÍ NA LIŠKU 
VE SPOLUPRÁCI S OMS HAVLÍČKŮV BROD 

ZKOUŠKY SE KONAJÍ V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ RENOVOVANÉHO AREÁLU UMĚLÉ NORY 

 

BOHATÉ POHOŠTĚNÍ A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO! 

MÍSTO KONÁNÍ: UMĚLÁ NORA HESOV 

DATUM: 27. ČERVNA 2015 

ZAHÁJENÍ: V 8.00 HOD. 

 

VÝBOR MS PŘIBYSLAV  

 

Zvěř a její ochrana v jarním 
období
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Jaro je v plném proudu. Pomalu se nalévají pupeny 
na  stromech a  rozkvétají první květy. Letošní mírná 
zima ztrácí půdu pod nohama a odchází. Lísky a vrby 
odkvetly a  část pylu darovaly našim přezimujícím 
včelám. Včelaři přes zimu neodpočívali. Proběhly 
výroční členské schůze a  leckde se změnilo vedení. 
Naší základní organizaci (ZO) se tato výměna také 
nevyhnula. Vedení ZO předal nám mladším pan 
ing.  Blahoslav Hašek se slibem, že nám bude dále 
nápomocen. Touto cestou bych mu rád poděkoval 
za  dlouholetou práci a  vedení ZO. Předsedou byl 
od  roku 1986 do  ledna letošního roku. Také děkuji 
panu Ladislavu Kočovi, který dlouhá léta pracoval 
jako jednatel naší organizace. Oba svým lidským, 
přátelským a  milým přístupem nasadili laťku vedení 
ZO tak vysoko, že jí jen stěží můžeme dosáhnout. 
Také mnoho mladých lidí přivedli ke včelaření. Já jsem 
byl jedním z nich, kdo se stal včelařem, a záhy jsem 
byl přizván do vedení ZO. Dnes musím říci, že práce 
po boku pana Haška a Kočiho mě bavila a těšil jsem se 
každý měsíc na setkání s nimi.     

Práce na  včelnicích je už v  plném proudu a  jarní 
prohlídky jsou za námi. Většina včelařů hlásí plný stav 
nebo jen malé ztráty. Ti, kdo přišli o více včelstev, pře-
mýšlí, jak tuto ztrátu nahradit novými včelami. 

Letošní zimou a jarem se nese mnoho zvěstí o úhy-
nu včel a nedostatku medu. Všechna média nás infor-
mují, leckdy fundovaně  jindy diletantsky, o stavu včel 
v naší zemi. Pravda je, že dnes med u většiny včelařů 
nekoupíte. Vše máme vyprodané.

Po jarních prohlídkách se v naší základní organizaci 
Českého svazu včelařů zjistilo, že úhyn v našem městě 
a okolí je pod 7 %, celostátní úhyn je přes 30 %. Při-
tom každoroční úbytek včelstev v  naší organizaci se 
pohybuje do  5 %. Za  zmínění stojí, že zimní úhyny 
v okolních zemích se pohybují okolo 30 % až 40 %. 

Co zapříčiňuje úbytek tolika včel? Touto otázkou se 
zabývají vědci a včelaři v celé Evropě. Nejvíce se sho-
dují na tom, že největší ztráty způsobuje lidský faktor. 
Dále změna klimatických podmínek – výkyvy počasí 
během celého roku a abnormálně teplé zimní počasí. 
Roztoč Varroa destructor se rozmnožil a  zaplavil té-
měř celý svět. Léčení a hubení tohoto parazita žijícího 
na včelách je na chovatelích samotných a to je kámen 
úrazu. Ne všichni se chovají, tak jak předepisují veteri-
nární nařízení a metodika léčení. 

V některých případech včelař léčí poctivě, a přesto 
přijde o včely. Stačí jedna chyba v chovu včel a roky tr-

Vážení přátelé a příznivci dobrého medu

vající práce jde vniveč. Včely se oslabí natolik, že se na-
padení roztočů nejen nedokážou zbavit, ale přidávají 
se virové choroby, a dílo zkázy je dokonáno. A proč 
jsou prázdné úly? Je to způsobené genetikou. Včela 
nikdy neumírá v úlu. Je -li nemocná a může vylétnout, 
zahyne vždy mimo úl. 

A  co dál? Na  tomto místě chci říci, že včelaření 
není koníček, ale velký kůň, poslání ale především 
soužití včelaře s přírodou. Pozorování ročních cyklů, 
přírodních podmínek v dané lokalitě a s  tím spojený 
vliv na včelstva. Žádného včelaře nenechá tento stav 
na pokoji. Téměř všichni do podzimu opět své prázd-
né úly naplní včelami a tak se vrátí na loňský průměr. 
Toto je náš prvořadý úkol a závazek. Obnovit zavčele-
ní na stejnou úroveň roku 2014.

Letošní mírná zima opět znovu napomáhá velkému 
rozvoji roztočů, a tak nás může zase čekat začátkem 
zimy stejná situace jako v loňském roce. Pro milovníky 
medu má tato situace zákonitý dopad na  jeho cenu. 
Cenu zmiňuji proto, že je v  naší zemi a  regionu té-
měř nejnižší z celé Evropy. Cena medu bude zřejmě 
stoupat směrem nahoru a to i prodej ze dvora (přímo 
od včelaře). Příčinou jsou stoupající náklady na léče-
ní, ošetřování a v neposlední řadě právě úbytek počtu 
produkčních včelstev.

A  co pro zmírnění této situace můžeme udělat 
všichni? Touto cestou bych rád poprosil spoluobčany 
našeho města a okolí, když najdou zalétnutý roj nebo 
opuštěná včelstva, o které se nikdo nestará, aby nám 
to co nejdříve nahlásili. Neošetřovaná a neléčená včel-
stva jsou největšími šiřiteli chorob a nemocí.

Na závěr bych rád pozval každého, kdo chce začít 
včelařit a neví jak na to, ať se nebojí a přijde mezi nás. 
Scházíme se každý první čtvrtek v měsíci k večeru v sa-
lonku restaurace U Huberta. Těšíme se na vás.

Kontakt:  ZO ČSV Přibyslav, Wolkerova 613, mobil: 
732 842 617 

Petr Málek  

Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, 
opět vás trochu poinformuji o dění u nás v kulturním 
zařízení. Tradičně si úvodem připomeneme, co se 
událo v dubnu a poté se už můžete těšit na informace 
o květnových akcích. 

Ještě koncem března doznívaly v  knihovně dětské 
tvořivé dílničky – v pondělí 30. 3. si děti (a nejen ony) 
přišly pomalovat veselými barvami textilní tašky, které 
si poté samozřejmě odnesly domů. Na apríla, ve stře-
du 1. dubna, k nám zavítaly maminky z KVC Harmonie 
se svými ratolestmi a společně nám vytvořily další pěk-
nou výzdobu do dětského oddělení – v  jeho okně si 
můžete prohlédnout velké papírové vajíčko ozdobené 
květinami z krepového papíru.

Hned začátkem dubna jsme také museli vylosovat 
výherce březnových soutěží – večerníčkového kvízu 
a výtvarné soutěže. Vítěze kvízu jsme rozdělili do dvou 
kategorií – děti z prvního stupně a z druhého stupně. 
Výherci z  prvního stupně se stali: Martin Šrámek 
z 2. A, Zuzana Hrochová z 5. B a Diana Šidláková 
z  3. B. Z  druhého stupně jsme losovali pouze dva 
šťastné z  důvodu nižší účasti. Ceny čekají v  knihov-
ně na Adélu Vopršalovou z 8. A a  Janu Höferovou 
z  6. A. Výhercům moc gratulujeme! Co se týče vý-
tvarné soutěže, bylo velmi těžké určit vítěze. Všechny 
obrázky jsou povedené a krásné a my za ně moc dě-
kujeme – nově nám zdobí dětské oddělení knihovny. 
Oceněny jsou Katka Sedmíková z  3. A, Eva Pospí-
chalová z 2. B a kolektiv dětí z MŠ Tyršova. I pro vás 
tu máme ceny, stavte se. 

Celý duben se nesl především v duchu divadelního 
představení místního ochotnického souboru Furiant. 
Pod režijním vedením Anny Šauerové tentokrát ochot-
níci nastudovali hru Dáma od Maxima na motivy pů-
vodní divadelní hry Georgese Feydeaua. Po dva pátky 
a dvě soboty za sebou jste tuto veselohru mohli vidět 
v místním kulturním domě. Všem, kteří na představení 
zavítali, děkujeme za výbornou diváckou kulisu a dou-
fáme, že jste byli spokojeni. Ti, kteří návštěvu kulturní-
ho domu nestihli, nemusí smutnit. Dámu od Maxima 
budou moci vidět tradičně ještě na  podzim v  rámci 
přehlídky divadelních souborů Divadelní Přibyslav. 

Ve středu 22. dubna jsme v knihovně přivítali děti 
z MŠ Stříbrné Hory. Jsme velmi rádi, že i „přespolní“ 
si k nám najdou cestu. S dětmi jsme si popovídali vše-
obecně o  knihovně a  knihách a  taky si u  nás trochu 
pohrály. Děkujeme za návštěvu.

Ve čtvrtek 30. dubna jsme navštívili děti v MŠ Bezru-
čova v přestrojení za čarodějnice, jak se na tento den 
sluší. Děti soutěžily a plnily různé úkoly. Doufáme, že 
se jim toto zábavné dopoledne líbilo. 

Květen se ponese především v duchu oslav 70. vý-
ročí od  konce druhé světové války. Ve  čtvrtek 
7. května v 10:00 hod. se bude v Kurfürstově domě 
konat vernisáž výstavy s názvem Stopy války. Ve stře-
du 13. května v  18:00 hod. proběhne v  kulturním 
domě Vzpomínání – promítání starých fotografi í 
a  neformální setkání s  pamětníky událostí před 
70 lety. A  v  červnu – v  sobotu 6. 6. – bude při dni 
otevřených dveří místní ZŠ zpřístupněna ještě výstava 
s názvem Místa utrpení, smrti a hrdinství – život věz-
ňů v nacistických koncentračních táborech. Věříme, 
že se některé z akcí zúčastníte, či se přijdete později 
na  výstavy podívat. Tyto události je třeba si připo-
mínat neustále. I  formou promítání válečných fi lmů, 
na  které v  květnu v  našem kině také dojde. Jak pro 
školní děti, tak pro dospělé.

Květnové nov
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První květnovou středu, 6. 5. od 8:30 hod., k nám 
do knihovny opět zveme maminky s dětmi z KVC Har-
monie. Těšíme se. 

Kino nebude zahálet a vy se tak můžete těšit i na fi l-
my mimo válečnou tematiku – v  sobotu 9. května 
v  17:00 hod. budeme hrát animovaný fi lm pro děti 
Winx Club – Magické dobrodružství. O týden poz-
ději, v sobotu 16. května v 19:30 hod., bude promí-
tán nový český fi lm Fotograf o  životě Jana Saudka. 
Vstupné na všechna představení činí 50 Kč. 

V sobotu 30. května se můžete těšit opět po roce 
na nejen hudební festival Houpačka. V době konání 
festivalu bude také přístupná městská věž, pro ná-
vštěvníky Houpačky (po předložení vstupenky) bude 
vstup na věž zdarma. 

Ještě nakousneme červen – ve čtvrtek 4. června se 
bude konat Pasování prvňáčků na čtenáře. Tentokrát 
ve  slavnostnějším hávu – v  kulturním domě, za  pří-
tomnosti zástupců města a  s  kulturním programem. 
Věříme, že se děti těší stejně jako my. 

Závěrem zmíním několik novinek, pro které si mů-
žete k nám do knihovny přijít.

Z beletrie nesmím zapomenout na již 8. díl vyprávě-
ní o irském venkovském doktorovi od Patricka Taylora 
s názvem „Doktore, tak na zdraví!“, od Roberta Gal-
braitha na vás čeká detektivka „Hedvábník“, k detek-
tivnímu žánru patří i  dvě knihy od  Rory Clementse 
„Mstitel“ a  „Mučedník“ – jde o  historické detektivky 
z  dob shakespearovské Anglie. Mnohé jistě potěší 
kniha „Papírová města“ od  Johna Greena či „Policie“ 
od Jo Nesbo. Z českých autorů jmenujme např. Mag-
du Váňovou a  její knihu „Sestra a sestřička“, Zdeňka 
Jarchovského a  „Deník udavače“ či prvotinu Beaty 
Parkanové „Moje vtipný peklo“. 

Čeká na  vás ještě mnoho jiných titulů – např. de-
tektivky, nové romány od Haruki Murakamiho či kni-
hy o  pěstounské péči a  adopci, jak beletristické, tak 
naučné.

Těšíme se na vás nejen v knihovně, ale také při květ-
nových oslavách.

Krásný rozkvetlý máj vám přejí všichni zaměstnanci 
KZMP,

Markéta Gögeová
 knihovnice

Zahájit letní hudební sezónu a představit každý rok 
něco nového je cílem jazzového festivalu Houpačka. 
Čtvrtý ročník se odehraje v sobotu 30. května 2015 
v  Přibyslavi v  jedinečném areálu farní zahrady a  při-
lehlé farní stodole. Tou se rozezní první tóny ve 14 ho-
din a 43 minut.

Jako první zahrají domácí Himbeere Brombeere - 
šestnáctičlenný orchestr, který představí průřez jazzo-
vou historií i současností. Následovat bude divadelní 
představení pro děti všeho věku s  názvem Vivi tady 
nebydlí brněnského souboru Anička a letadýlko.

Hot Sisters jsou zpěvačky Alice, Doris a Sofi e, které 
swingovou a bluesovou hudbu nejen zpívají, ale také 
ji žijí. Na  farní zahradě zazpívají své oblíbené písně 
za doprovodu kontrabasu a klavíru. Doufáme, že ná-
vštěvníci Houpačky to také mají rádi „hot“.

Zahraničním hostem a  vrcholem festivalu bude 
kapela Radio Citizen z Berlína. Jejich hudba je stejně 
pestrá jako složení tohoto osmičlenného tělesa. Z jaz-
zových a  elektronických základů vyvěrá jedinečný 
hudební proud, na jehož povrchu můžeme rozpoznat 
prvky soulu, hip-hopu, groovu, dubu či world music. 
Tento instrumentální základ pak korunuje zpěv Na-
talie Greff el. Bude to neopakovatelný zážitek, v  ČR 
vystoupí Radio Citizen úplně poprvé a také zde před-
staví své nejnovější album pro rok 2015!

V  průběhu celého odpoledne budou na  farní za-
hradě připraveny stánky s dobrým jídlem a pitím, se 
šperky a výrobky z chráněných dílen. Pro zpříjemnění 
lelkování budou připraveny výtvarné aktivity, deky, 
matrace a  nafukovací míče a  v  neposlední řadě re-
laxační Kneippovy chodníčky. V  ceně vstupenky je 
i vstup na městskou věž s výhledem na areál festivalu 
i celé okolí města Přibyslav.

Více informací naleznete na  webu www.houpej.se 
a na profi lu www.facebook.com/houpacka 

Jakub Šnýdl a Slavomír Tecl 

Za posledním návštěvníkem divadelního představe-
ní se zavřely dveře. Nastala úleva. Tak snad se to líbilo, 
snad byli spokojeni, snad… Takže, teď se ještě jednou 
sejít, vyprat kostýmy, poklidit rekvizity, poskládat kuli-
sy a máme volno.

No, ono to tak vypadá, ale s  odehráním premiéry 
začíná práce nanovo. Co hrát příště? Pohádku, detek-
tivku, komedii, pokusit se o western? Kolik nás bude 
hrát? Kdo již v  příští inscenaci nevystoupí? Kdo má 
naopak chuť to zkusit, jaké to je stát na jevišti. Nastá-
vá období hledání a  nových plánů. Nejpozději kon-
cem června je však potřeba mít jasno, aby se mohlo 
na nové inscenaci pracovat. Proto teď je ta nejvhod-
nější doba poděkovat všem, kteří se na  té letošní in-
scenaci s názvem „Dáma od Maxima“ podíleli. Všem 
herečkám a  hercům, ale hlavně těm, které divák ne-
vidí skoro vůbec nebo vůbec. Třeba sponzorům nebo 
vedení KZM Přibyslav. Komu dál? Je to kadeřnice 
Markéta Pospíchalová, maskérka Petra Pejzlová, ale 
hlavními oporami souboru jsou  osvětlovač Jaroslav 
Vrbický, zvukař Petr Štefáček nebo nenápadný, ale 
obětavý kulisák Josef Vojtěch. Poděkování patří i Kar-
lu Březinovi, který se velkou měrou podílí na  tvorbě 
scénáře, popřípadě hudby a  je takovou „šedou emi-
nencí“ souboru, která ne vždy je se vším spokojena. 
Bez dvou nápověd a inspice, které jste vy diváci měli 
možnost shlédnout i  v  divadelních rolích, by to též 
nešlo. Důležitou součástí každého představení jsou 
uvaděčky Hana Beránková a  Ilona Doležalová. Jistě 
k příjemně strávenému večeru patří také obsluha bu-
fetu – paní Marie Štefáčková a Hana Bartošová. A ne-
smíme zapomenout ani na šatnářky paní Helenu Sa-
trapovou a Zdeňku Bártovou. Takže, ještě jednou díky 
a doufejme, že naše spolupráce bude i nadále dobrá 
a přátelská. A kdyby se náhodou někdo našel, kdo by 
chtěl zkusit, jak vypadá hlediště v kulturním domě z té 
druhé strany, neobávejte se a  přijďte mezi nás. Co 
vás čeká a co vám můžeme nabídnout?  Tvrdá práce, 
spousta hodin volného času tráveného na  jevišti při 
zkouškách, tvorbě kulis, rekvizit, popřípadě kostýmů 
a pak taky hodiny učení se textu doma. Ovšem to vše 
v dobrém kolektivu a na konci té půlroční lopotné ces-
ty možná potlesk diváka, možná pochvala. Ale to už je 
taková třešnička na dortu.

Anna Šauerová
režisérka DS Furiant

 Houpačka 2015Nikdy nekončíme…inky z KZMP

Autor kamenné dívky
oslavil 80. narozeniny

Akademický sochař Jaroslav Brož oslavil 80 let svého života. 

Narodil se 23. dubna 1935 v Pardubicích, vystudoval Akademii výtvarných 
umění v ateliéru profesora, národního umělce Karla Pokorného. 

Brožovo věčné téma jsou dívky, ženy, mateřství, rodina. Jedna z jeho soch 
na toto téma stojí v parčíku před přibyslavským železničním nádražím. Od-
halena tam byla v roce 1983 a možná by si zasloužila frekventovanější místo. 

Pro Mezinárodní muzeum olympijského sportu ve švýcarském Lausanne 
jubilant zpodobnil nejslavnějšího běžce všech dob - Emila Zátopka.

Text a foto: Ivo Havlík
 socha dívky, Jaroslav Brož, 1966



Kultura / Ostatní KVĚTEN 2015Str. 16

Otázky:

�. Jak se jmenuje ( jmenoval) muž na této fotografi i?

�. Čím se zapsal do povědomí obyvatel Přibyslavska?

�. Díky němu získalo město jednu ze svých dominant. 
Kterou?

SLOSOVACÍ KUPÓN č. 5 – květen 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. 4:
1.  Augustin Bedřich Čepl, osobní přítel K. Havlíčka Borovského

2.  Přibyslavský kupec, purkmistr, první okresní starosta, mecenáš, byl prvním 
nositelem sokolského kroje v Přibyslavi

3.  Ve svém obchodě půjčoval a prodával časopisy a knihy. Dal podnět ke 
svolání táboru lidu na Žižkově plácku.  Zasloužil se o založení ochotnického 
spolku, stál u zrodu Čtenářsko-zpěváckého spolku Beseda, byl členem 
Sokola, byl předsedou představenstva „ Občanské záložny a půjčovny“, atd.

Výherci čtvrtého kola soutěže:
1. Marta Horáková, Předměřice nad Labem
2. František Pometlo, Dvorek
3. K arel Šmíd, Antonínův Důl

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

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Zubní pohotovost 
Havlíčkův Brod 
– květen  2015
Ordinační hodiny sobota, neděle, 
svátek: 9.00 – 12.00 hod.
Pá – Ne 1. – 3. května 
Dr. Votruba, Humpolec, 
Masarykova 885, tel. 606 569 273 
Pá – Ne 8. – 10. května 
Dr. Stratilová, Chotěboř, 
Havlíčkova 848, tel. 569 623 880 
So, Ne 16. – 17. května 
Dr. Pumprová, Havl. Brod, 
Hrnčířská 2925, tel. 569 428 238 
So, Ne 23. – 24. května 
Dr. Vosiková, Světlá n. Sázavou, 
Lánecká 970, tel. 724 558 257 
So, Ne 30. – 31. května 
Dr. Pullmann, Česká Bělá 122, 
tel. 603 989 746 

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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DĚDOVA HÁDANKA
Sotva jsem ráno vylezla z  po-
stele, přivítal mě děda Václav 
hádankou. „Hádej, Lízo, co to 
je. Je to zvíře, které žije v  lese, 
ale zároveň je to jedlá houba. 
Až se s  Toničkou nasnídáte, 
půjdeme do  lesa a  najdeme 
ji. Tak co, už víš, jak se jmenu-
je?“ „Zvíře a  jedlá houba? Že 
se jmenují stejně?“ přemýšlela 
jsem. Ne, to fakt nevím. A nevě-
děla to ani Tonička, dokud jsme 
houbu v  lese neobjevily. Jen to 
zvíře jsme nezahlédly. Děda 
říká, že je vidět málokdy, pro-
tože je plaché. Tak přemýšlejte!

(Olga Hejná: Stojedenáct všeli-
jakých hádanek)

(Řešení: Dědova hádanka: název houby i zvířete je liška; 
Kdo vyžene šotka z knihovničky?: ..v říši, Babička, Bylo…, ..roky…, Sůl…, …na koštěti, Maxi-
pes …, …Bobří …, … šípy, Pán …, …malého …, … bos; 
Škola detektivů: Kam se poděl lovec? – Do lva vpravo. Kouká mu bota. Kluk a tatínek - A6, 
B5, C2, D3, E1, F4.)

HRACÍ KOUTEK
Ani v tomto čísle nesmí chybět malá porce luštění a hádání. Tak jdeme na to!

Mladá hospodyňka na počátku 20. století
Květen – začínající období letní,slavení svátků svatodušních - Letnic

(Ljuba Štíplová: Knížka plná her)

(Jiří Havel: Překlepy a nedoklepy)

Me n u Le t n i c 
Polévka s vandličkami z jatýrek a srdíček 
drůbeže
Maso hovězí, obložené krokety z nudlí, 
novými brambůrky, omáčka jaterní
Kuřata smažená s okurkovým salátem
Kuřata s nádivkou
Husa pečená s novým zelím
Kachýnka nadívaná
Jahodové řezy
Košíčky s jahodami

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Jahodové řezy
Ze 30 dkg másla, 30 dkg mouky, 2 žloutků, octa, trochu vody a soli uděláme máslové těsto. Vyválíme je na prst silně, 

rozkrojíme ve dva pruhy, které dáme upéci. Ušleháme ze 7 bílků sníh, zašleháme do něho 12 dkg cukru a dalších 12 dkg 
přimícháme vařečkou. Přidáme jahodové a citronové šťávy a přibarvíme bretonem na růžovo. Upečený a vychladlý pruh 
těsta nakrájíme na řezy, široké 3 prsty, krém na něj vysoko narovnáme a přikryjeme jej druhým pruhem máslového těsta. 
Úspěch u hostů zaručen.  

(Podle výpočtu připadají letos tyto svátky na 24. – 31. května – pozn.  redakce)

Letnicemi vrcholí oslava Velikonoc. Tyto 
svátky připadají vždy na  padesátý den 
po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně  - Božím 
hodu Velikonočním.

Tato doba nám přináší dobré mléko 
a čerstvé máslo. Kromě hovězího upravuje 
se často maso telecí, pro hostiny jsou již 
kuřata, husičky, kachny. Ze zelenin přiby-
ly nám okurky a  zelí hlávkové. K  přípravě 
moučníku možno již používati jahod čer-
stvých, třešní, malin či rybízu. Chutným 
příkrmem jsou nové brambory se syrečkem 
a mladá brukev. V dobu tuto převařujeme 
máslo pro zimní potřebu. Z ryb jest oblíben 
úhoř, jakož i pstruzi. Zmínky zasluhují také 
raci, jichž se s  oblibou používá ku přípra-
vě polévek, zejména při hostinách a  jako 
předkrmy. A  protože Letnice považovány 
jsou za jednu z nejvýznamnějších slavností 
vůbec, hostina na Boží Hod svatodušní jest 
nutno k tomu přizpůsobiti.

redakce PO
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Bylo to kolem 10. dubna, ráno po probuzení jsme viděli oknem, že mezi školou 
a kostelem je plno německých vojáků. Netrvalo dlouho a už nám naši SA hlídači 
oznamují, ať se rychle sbalíme, že se budeme stěhovat. Vedli nás všechny z Podolí 
v  transportu směrem k Brnu. Cesta trvala pěšky asi 3 hodiny bez jídla a bez pití.  
Když nás zastavili, zjistili jsme, že jsme u Gymnázia v Řečkovicích.  

V těchto místech je také konečná stanice tramvají. Bylo pěkné počasí, tak jsme 
zalehli na trávník před školou a čekali, co bude dál. Zpozorovali jsme, jak odvážejí 
na nákladních autech ze školy těžce zraněné německé vojáky v zakrvených obva-
zech. Někteří byli bez jedné nebo obou nohou, či rukou. Byla hrůza se na to po-
dívat, až nám šel mráz po zádech. Trvalo to asi hodinu. Zřejmě je odváželi před 
frontou k západu. Kolemjdoucí občané nám říkali: „Nechoďte tam, denně prý tam 
umírá hodně vojáků, mají prý tam nějakou špatnou nemoc“. Co jsme měli dělat, 
utéct nešlo, to by po nás ještě stříleli.  Po ukončení odvážení jsme viděli německé 
vojáky, jak tam pobíhají v plynových maskách. Uzavřeli všechny okna i dveře a na-
pustili budovu nám neznámým plynem. Asi po půl hodině otevřeli všechna okna 
k vyvětrání. Po další půlhodině už nás posílali dovnitř. Teprve tam jsme zjistili, že 
jsou ještě na mnoha místech nalepené papírové tabulky s nápisem „Fleck Fieber“, 
což česky znamená skvrnitý tyfus. Já jsem se náhodou dostal do pokoje po zdravot-
ních sestrách, kde už stály postele. 

Hned druhý den zase nastal nástup a už nás vedli vojáci SA do Černých Polí v Brně 
k cihelně. Tam měli vojáci kolem cihelny v zemi zapuštěných a zamaskovaných asi 
8 protiletadlových kanonů, na kterých i seděli.  Cihelnu měli jako skladiště munice. 
Tam jsme jim museli kopat od cihelny ke kanonům klikaté uličky pro přísun nábojů. 
Měl jsem velký strach, aby některý voják na letadla nevypálil, vždy při přeletu letadel 
jen zaměřovali, ale nestříleli, asi z obav prozrazení. Pokud by zasáhli cihelnu, byl by 
to velký výbuch a už by nás nikdo nenašel. 

Brno už bylo každý den bombardováno. Cítil jsem, že je nutné co nejdříve utéct. 
Na vrátnici školy nás hlídali mladí kluci z organizace Hitlerjugend. Bez propustky 
školu nemohl nikdo opustit. Už v Podolí nám sebrali „Kenkartu“ (byla to obdoba 
občanského průkazu, psaná už pouze německy), abychom jim nemohli utéct. Dne 
19. dubna navečer byl opět velký nálet na Brno. Místo schování do krytu ve ško-
le jsme se, větší skupina, rozhodli utéct. Vyrazili jsme zamčené dveře do zahrady, 
přelezli plot a uháněli oklikou na nádraží v Řečkovicích. Měli jsme strach, aby nás 
nezahlédli Hitlerovi hlídači. Když jsme se na nádraží ptali výpravčího, kdy pojede 
vlak na Německý Brod (od 10. 5. 1945 - Havlíčkův Brod), řekl nám „Vždyť už žádné 
vlaky nejezdí“. Tak co teď? Rozhodnutí padlo – přenocujeme v lese naproti nádraží. 
Mezi lesem a  nádražím je dnes postavený závod LACHEMA. Pěšky bez dokladů 
jsme se báli jít. Byli jsme hladoví, nic nebylo k  jídlu, jen jsme chodili po menších 
skupinkách pít vodu k pumpě u nádraží a přemýšleli, co dál podniknout. Štěstí nám 
přálo, v dopoledních hodinách dne 20. dubna nám dal velice ochotný výpravčí po-
těšující zprávu, že večer po 19. hodině má být vypraven zvláštní vlak s německými 
vystěhovalci z Brna a že nám ho zastaví. Pro nás to bylo nekonečné čekání, ale sku-
tečně večer dlouhý vlak od Brna přijížděl. Z lesa jsme vzali vlak útokem, ale byl tak 
nabitý, že nás do něj dveřmi nechtěly Němky pustit. Já stál u vagonu, byl to „starý 
dřevák“, naštěstí měl spuštěné okno dolu. Řekl jsem si: „Když se nedostanu domů 
teď, tak už možná nikdy“. Vyskočil jsem a vlezl do vlaku oknem. Byl tak nacpaný, že 
jsem si na podlahu nemohl stoupnout. Stál jsem jednou nohou v okně a druhou no-
hou na klice u kupé, rukama jsem se držel trubky záchranné brzdy. Na podlaze byly 
peřiny, obleky a všechno možné včetně potravin. Na tom ležela spousta řvoucích 
dětí. Němky tam na nás cosi  řvaly, já dělal, jako když je neslyším. Vedle v okně byl 
ve stejné poloze můj kamarád Vladimír Paleček. Někteří vlezli i na střechu. Byl to asi 
poslední vlak, který z Brna vyjížděl. Jel velice pomalu, z důvodu častého poškoze-
ní kolejí partyzány. Jelo se ještě po staré trati přes Tišnov, Bystřici n. Pernštejnem, 
Nové Město na Moravě, Žďár a kolem 5. hodiny ráno byla moje Přibyslav. Za poma-
lé jízdy jsem vyskočil z okna před nádražím, aby mě tam nechytila německá hlídka. 
Konečně jsem byl dne 21. 4. 1945 svobodný a doma. Brno bylo dne 26. dubna 1945 
defi nitivně osvobozeno.

Válka skončila dne 8. května 1945 německou kapitulací. Do Přibyslavi přišli první 
sovětští vojáci až dne 10.5.1945 ve 14hod.15 min. odpoledne. V této době už znač-
ná část německé armády prchla k západu. Žádný sovětský voják tu nepadl, ani se 
nestřílelo, pouze jich 5 zemřelo vlastní neopatrností. Tři zemřeli po těžkém zranění, 
při neopatrném chytání ryb pomocí granátů v řece Sázavě, a dva se v červnu zabili 
opilí na motorce.

Tolik z mých zákopnických vzpomínek.  
Ladislav Hladík

Těžký život zákopníka – druhá část

Ministerstvo životního prostředí znovu zamítlo žádost australské společnosti 
Urania Mining o povolení průzkumné těžby uranu v lokalitě Kotel v Osečné v okre-
se Liberec, o které fi rma usiluje od roku 2008. 

Zastupitelstvo města Přibyslav před několika lety projednávalo žádost shodné 
fi rmy o souhlas s průzkumnou těžbou uranu v Brzkově a přijalo k tomu negativní 
stanovisko.

Z  rozhodnutí ministerstva s  datem 17. března 2015 vyplývá hlavní důvod od-
mítnutí „těžba by byla v rozporu se státní surovinovou politikou, která s otvíráním 
nových ložisek nepočítá”.

Dalším důvodem je ochrana podzemních vod zejména s ohledem na chráněnou 
oblast přirozené akumulace vod označovaných jako Severočeská křída.

Proti těžbě v Podještědí, byť jen průzkumné, se postavily všechny obce v okolí 
Osečné.

Chráněné ložiskové území Osečná-Kotel vyhlásilo MŽP na žádost státního pod-
niku Diamo na  konci dubna 2008, průzkumy ho objevily již v  šedesátých letech 
minulého století.

V  hlubině země na  území 10,5 km2 leží podle odhadu kolem 20  000 tun rudy 
s obsahem uranu.

Vyhlášením chráněného území stát brání tomu, aby ložiska nerostných surovin 
někdo mohl ilegálně vytěžit či jiným způsobem znehodnotit. Vyhlášením chráněné-
ho ložiskového území ještě nikomu nevzniká žádný nárok na těžbu v budoucnu. Ta 
musí projít klasickým povolovacím řízením za účasti obcí.

Osečná (německy Oschitz) je městečko na severu Čech, v okrese Liberec, v Libe-
reckém kraji, zasazené do malebné krajiny Podještědí. Leží asi 10 km jihozápadně 
od Liberce na úpatí Ještědsko-kozákovského hřbetu a Ralské pahorkatiny. Nachází 
se zde lázně Kundratice, jedny z  nejstarších lázní v  Čechách, založené již v  roce 
1881.

Osečnou založili Vartenberkové. Byli ryze českým šlechtickým rodem. Potvrzuje 
to František Palacký v díle Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Politicko-
-historickým vývojem došlo k tomu, že na začátku 20. století v Osečné žilo pouze 
11 Čechů a 828 Němců. Po druhé světové válce byli občané německé národnosti 
vysídleni.

Ivo Havlík
další odkazy na toto téma:
web www.novinky.cz
www.denikreferendum.cz

V Podještědí se uran těžit 
nebude
Ministerstvo zamítlo žádost stejné australské společnosti, 
která se dříve pokoušela otevřít ložisko v Brzkově 
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Dvoumístný cvičný kluzák Blaník (v lidové mluvě označený též nepřesným slovem 
větroň), který vzlétá a přistává na přibyslavském letišti, je celý z kovu.

Prázdný stroj váží 295 kg, vzletová hmotnost je 500 kg, rozpětí křídel měří 16 m. 
Tento kluzák je nejúspěšnější ve své kategorii, byť jeho konstrukce je stará kolem 

padesáti let. 
Několik tisíc kusů dosud létá pod oblohou celého světa, značné popularitě se 

stroj těší u protinožců, v Austrálii.
Dokluzový poměr 1:28 ve své době a kategorii byl vynikajícím parametrem. 
Kluzák Blaník s mezinárodní signaturou OK-1705 původně létal na Slovensku, 

Aeroklub Přibyslav ho koupil po rozdělení federace. V době jeho přemístění do han-
gáru přibyslavského letiště měl stroj minimální počet nalétaných hodin.

Text a foto: Ivo Havlík

Po obloze klouže celokovový 
kluzák Blaník
Rozpětí jeho křídel je 16 m

Před čtyřmi lety byla i v Přibyslavi naplněna česko-ruská 
smlouva s podpisy prezidentů Havla a Jelcina

Protiválečný pomník na Bechyňově náměstí byl vztyčen tři roky po osvobození 
města Rudou armádou, které v letech 1944-45 na Vysočině sekundovalo několik 
českých nebo národnostně smíšených partyzánských jednotek. 

Na reverzní straně je psáno, že skulpturu v roce 1948 vybudovala „odbočka čes-
koslovensko-sovětského přátelství v Přibyslavi za svépomocí občanů”.

Dílo akademického sochaře Karla Samohrda z roku 1948 bylo zařazeno do se-
znamu státem chráněných kulturních památek. 

Pískovec z Hořic
Karel Samohrd (1895-1970) byl žákem národního umělce Jana Štursy, zakladate-

le českého moderního sochařství, nejslavnějšího rodáka Nového Města na Moravě. 
Sochu vytesal z pískovce vydolovaného v kamenolomu v Hořicích v Podkrkonoší.

Pomník, určený obětem obou světových válek (v levé části jsou zobrazeni tři čes-
koslovenští legionáři z italské, ruské a francouzské fronty.

Pod dohledem Petra Máši
Před čtyřmi lety byla naplněna česko-ruská smlouva
Nedůstojný stav pomníku a rovů tří padlých ruských vojáků byl jistou dobu v roz-

poru s mezistátní smlouvou, kterou slavnostně podepsali prezidenti Václav Havel 
a Boris Jelcin, v níž se obě země zavázaly k reciproční údržbě pomníků a hrobů 
padlých v bojích za porážku hitlerovského fašismu. 

O opravu památníku se v roce 2011 postarali slovenští kameníci z Bánovců nad 
Bebravou, pracovali pod odborným dohledem přibyslavského restaurátora kamen-
ných památek Petra Máši.

Protiválečný pomník je dílem Štursova žáka

Co s válečnými hroby?
Ačkoli platí, že s mrtvými se hýbat nemá, zastávám názor, že tělesné ostatky lidí 

patří na hřbitov. Jak známo, několik rudoarmějců bylo zprvu pochováno na Staro-
městském náměstí v Praze a později byli přemístěni na Olšany. Současné oslavy 
70. výročí osvobození Žďáru nad Sázavou v dubnu začaly pietním přestěhováním 
hrobů sovětských vojáků ze hřbitova u Santiniho kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře na nový hřbitov. 

Text a foto: Ivo Havlík

Šest speciálních laserových radarů využívají dopravní policisté na Vysočině při 
hlídání dodržování pravidel silničního provozu. V dubnu na vybraných místech re-
gionu řidiče kromě dopravních policistů kontrolovali i žáci ze základní školy. Na 
snímku policista z dopravního inpektorátu v Havlíčkově Brodě za asistence dětí zá-

 Bezpečná Vysočina

Přibyslavští školáci řidičům 
rozdávali bonbóny a citróny

kladní školy v Přibyslavi měří u benzinové stanice rychlost projíždějících automobilů 
laserovým radarem. Podle toho, zda se řidič dopustil nebo nedopustil přestupku, 
dostal od dětí sladké bonbony nebo naopak kyselý citrón. „Podobně názorné a zá-
žitkové akce mají velký výchovný smysl a dají dětem víc, než nějaká přednáška,” říká 
učitelka Marcela Kasalová. Jak ukazuje druhý záběr, dopravní policisté školáky po 
práci také odměnili.

Text a foto: Ivo Havlík
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Píše se rok 1412. Církevní rozkol nabývá na intenzitě, o papežskou tiáru se 
perou tři papeži.

Jan XXIII. chce získat na  boj peníze z  prodeje papírových odpustků, což 
v Praze prosazuje papežský legát. Ten rovněž prosazuje uskutečnění papežské 
klatby nad Janem Husem. Na prodeji odpustků jsou zainteresováni všichni jáh-
nové desetiprocentní provizí. Pražský arcibiskup však Husovu klatbu zdržuje, 
neboť se bojí   výbuchu mezi lidem, hlavně mezi Husovými posluchači z Bet-
lémské kaple.

Na pražské univerzitě Karlově právě probíhá diskuse k odpustkům. V  této 
době po vydání Kutnohorského dekretu králem Václavem IV. brání univerzita 
jako celek   reformátorské úsilí Jana Viklefa. Přichází však zpráva, že král vzal 
prodej odpustků pod svou ochranu.

„Co tedy činiti? Musíme lidem odhalovat hluboké propady mezi Kristovým 
učením a mezi zkažeností a lakotou křesťanských učitelů. Tyto rozpory musí-
me učinit zřejmými co největšímu počtu lidí. Vždy a všude. Slovem i písmem, 
každým skutkem a příkladem.“ 

A způsob, jak to můžeme učinit je prostý, nejprostší. Stačí říkat pravdu - mlu-
vit pravdu, hájit pravdu, sloužit jí, v pravdě žít a třeba ovšem v pravdě zemřít.

Po  Husově proslovu všichni mlčí jako omámení. Někteří z  přítomných se 
bojí, že svým postojem ohrozí univerzitu i sebe, zvlášť když římská kurie králi 
postoupila podíl na prodeji odpustků.

Hus tiše zahovoří ke svému učiteli, starci nad hrobem, Stanislavovi ze Znoj-
ma. Ten je však již zlomen papežským vězněním v italské Bologni a říká: „Oni 
mají obrovskou moc. Poznal jsem jí na sobě. Každého zdrtí, každého kdo se 
jim vzepře.“

Hus mávne rukou: „Slyším Vás mluvit o králi, o církvi, o papeži, ale o tom 
přece není řeč. Musíme se držet podstaty otázky, musíme mluvit o  tom, zda 
je dobrému křesťanu dovoleno poslouchat příkazů, které jsou v  jasném roz-
poru s  Kristovým učením. A  kde najdete v  Písmu ospravedlnění pro to, aby 
kněží prodávali za peníze odpuštění hříchů, které může prominout jen milost 
Boží? O to jde, a ne o to, kdo takový příkaz vydal. Jak bych neuvažoval střízlivě 
a poctivě, když člověk zápasí o vlastní smysl života? Ve chvíli, kdy se rozhoduje 
o jeho životě a smrti?“
 
Všichni mlčí. Není nic, co by ještě zbývalo říci.

Upravil Vratislav Voral

(V letošním roce, 6. července, uplyne 600. let od smrti tohoto českého učence. 
Na místech naší republiky, která jsou s jeho osobou přímo spjatá, se začátkem 
července u skuteční nejedna vzpomínková akce – pozn. redakce)

KRAJ VYSOČINA – Teplé jarní počasí láká na silnice větší 
počet motocyklistů. S  tím by měli počítat nejen samotní 
motocyklisté, ale také všichni ostatní účastníci silničního 
provozu. Motocyklisté by měli dbát zvýšené opatrnosti 
a neměli by přeceňovat svoje schopnosti, zvlášť když vyjíž-
dějí na silnice po delší zimní přestávce. Na dodržování zásad 
bezpečné jízdy a pravidel silničního provozu, nejen u řidičů mo-
tocyklů, budou během celého roku dohlížet také policisté.

Následky dopravní nehody jsou u řidičů a spolujezdců na motocyklu ve většině přípa-
dů vážnější než u osádek automobilů. V roce 2014 šetřili policisté na Vysočině celkem 
148 dopravních nehod s  účastí motocyklu. Ve  101 případech bylo zavinění nehody 
na straně motorkáře. Šest motorkářů vloni při nehodách na silnicích našeho kraje ze-
mřelo, 22 bylo zraněno těžce a 103 utrpělo lehké zranění.

„I když se na chování motorkářů na silnicích budeme zaměřovat v rámci dohledu nad 
silničním provozem v průběhu celého letošního roku, postihovat všechny jejich přestup-
ky je nad naše síly,“ uvedl vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina plk. Mgr. Jan Kostečka s tím, že nejčastěji zjištěným přestupkem 
v případě řidičů motocyklů bývá překročení nejvyšší povolené rychlosti. Policisté proto 
připravují na jarní období dopravně bezpečnostní akce, které budou zaměřeny speciál-
ně na kontroly řidičů motocyklů.

Motocyklisté patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu a případný střet 
s vozidlem nebo s pevnou překážkou končí ve většině případů úmrtím nebo těžkým zra-
něním motocyklisty. Aby vyjížďky motorkářů byly bezpečnou a příjemnou záležitostí, je 
nutné dodržovat základní pravidla. Před první jarní vyjížďkou je bezpodmínečně nutné 
zkontrolovat technický stav motocyklu. Řidiči by měli zkontrolovat zejména brzdy, pne-
umatiky a světla, ale i další součásti stroje. Velmi důležité je také nepodceňovat vybavení 
řidiče, které zvyšuje komfort během jízdy a v případě nehody může podstatně zmírnit 
následky. Patří sem speciální motocyklové oblečení, obuv a rukavice, kvalitní a dobře 
padnoucí přilba, chránič páteře a další prvky pasivní bezpečnosti. Stejně jako ostatní 
účastníci silničního provozu by měl být i motorkář dobře vidět, a tak je vhodné používat 
refl exní prvky, které podstatně zvyšují viditelnost.

Důležitou roli při jízdě na motocyklu hraje také psychika. Řidič by neměl přeceňovat 
své schopnosti a měl by se plně soustředit na řízení. Velmi důležitá je u motorkářů před-
vídavost. Zejména při projíždění zatáčkami a  dalšími nepřehlednými úseky je nutné, 
aby řidič předvídal případné nebezpečí jako například stojící vozidlo nebo jinou pře-
kážku na vozovce, chodce, znečištěnou vozovku a podobně. Při předjíždění také pozor 
na „slepé úhly“ zpětných zrcátek.  

Samozřejmostí by mělo být dodržování všech ustanovení zákona o provozu na po-
zemních komunikacích. I motocyklisté musí dodržovat nejvyšší povolenou rychlost jízdy. 
Její překročení stojí za většinou loňských dopravních nehod s účastí motocyklisty v na-
šem kraji. Rychlost jízdy je třeba přizpůsobit také povětrnostním podmínkám a stavu 
vozovky. 

„Při jízdě na motocyklu zejména v  jarním období je nutné dbát především zvýšené 
opatrnosti. Riziko nehody se zvyšuje, pokud na vozovce zůstal písek nebo štěrk po zim-
ním posypu nebo po zimní údržbě komunikace. Důležité je dokázat dobře zareagovat 
v případě, kdy dochází ke střídání rozdílných povrchu vozovky - asfalt – beton - dlažební 
kostky. Velkým rizikem mohou být různé nerovnosti na vozovce a výtluky po zimě, které 
se správcům komunikace ještě nepodařilo opravit,“ dodává plk. Mgr. Jan Kostečka, ve-
doucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Pro bezpečný návrat motocyklistů z jejich cest je velmi důležité, aby vždy jezdili s ro-
zumem a nikdy nepřeceňovali své síly. Na silnicích se v dnešní době stále častěji obje-
vují také mladí motocyklisté, kteří zatím nemají žádnou zkušenost s ovládáním silného 
stroje, takže velice snadno přecení své síly, motocykl nezvládnou a  výsledkem je pak 
většinou havárie. Často bohužel s tragickými a zcela nevratnými následky. 

Řidiči motocyklů by měli být ohleduplní k  ostatním účastníkům silničního provozu 
a ostatní účastníci provozu by měli být ohleduplní k motorkářům. I  tato vzájemná to-
lerance může výrazně přispět ke snížení počtu dopravních nehod s účastí motocyklů.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

por. Bc. Monika Pátková
tisková mluvčí 

telefon: 974 266 208
mobil: 725 292 419

e-mail: monika.patkova@pcr.cz

MISTR JAN
(Výběr úryvků ze stejnojmenné knihy Národního umělce 
Miloše Václava Kratochvíla)

Začíná motorkářská sezóna
Policisté se ve zvýšené míře zaměří na kontroly 
řidičů motocyklů
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 Nové občerstvení ve sportovní hale

V  sobotu 18. 4. 2015 se v  naší sportovní hale ko-
nal  „Přibyslavský pantofl íček“, již tradiční soutěž 
v  různých odvětvích tance. Sportovní halu jsme již 
v předcházejícím týdnu řádně uklidili, abychom zajis-
tili pohodlí pro návštěvníky. Novinkou se stalo nové 
občerstvení, které jsme instalovali do  haly. Celkem 
zde vznikla kapacita pro 16 míst k  sezení a  dětský 
koutek. Během akce si posezení návštěvníci skutečně 
pochvalovali. Bez nového vybavení včetně kuchyňské 
linky s  odsáváním bychom jen s  obtížemi takovou 
akci zvládali. Na druhou stranu jsme se museli dočkat 
i  zklamání v  podobě krádeže jedné z  hraček dětské-
ho koutku. Pevně doufáme, že se tento člověk někdy 
zamyslí nad tím, co udělal. Vybavení dětského koutku 
budeme nuceni omezit pouze na  pastelky a  papír. 

kontakt: 
SZMP, s. r. o.

Česká 34

Přibyslav 582 22

vedoucí: 
Bc. Veronika Vošická Buráňová

email: sz@pribyslav.cz

telefon: 774 321 994

Kompletní informace 
na www.szpribyslav.cz Letní 

tábor 
Sportovní zařízení města Přibyslav v  letošním 

roce uspořádá svůj první letní tábor pro děti. Již 
v  minulém čísle jste se mohli dočíst o  pestrém 
programu, který pro děti připravujeme. Tábor se 
v průběhu měsíce krásně naplnil, takže bude možné 
jej uspořádat. Hlásíme ještě posledních 5 volných 
míst. Přihlášku na tábor můžete stahovat na našich 
stránkách. K osobnímu vyzvednutí bude připravena 
na pokladě sportovní haly a dole na podatelně měst-
ského úřadu.  Těší se na Vás ředitelka SZMP, s.r.o. 
a tým vedoucích jednotlivých družstev tábora. 

Veronika Vošická Buráňová

Pantofl íček ve sportovní hale
Děkujeme organizátorům, kteří se maximálně snažili 
o organizaci celého dopoledne a odpoledne. O počtu 
závodníků a jejich umístění se určitě dočtete v článku 
pořadatele. Za  SZMP, s.r.o. můžeme říct, že návště-
va haly byla skutečně veliká a úklid po této akci nám 
zabral celý víkend. Na  druhou stranu si myslíme, že 
sportovní události tohoto druhu velmi přispívají k roz-
voji sportu u  dětí a  mládeže. Závěrem bych chtěla 
poděkovat všem ukázněným divákům a závodníkům. 
Další poděkování patří údržbě haly, která zde fungo-
vala od 6 ráno až do pozdních večerních hodin.

Veronika Vošická Buráňová, ředitelka SZMP, s.r.o.
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DVANÁCTIBOJ – VÝSLEDKY BĚH 5 KM
MUŽI 

1. místo Dubský Roman 24,31 min. 100 b. 
2. místo Šubrt Petr 27,00 min. 95 b. 
3. místo Vábek Jiří 27,20 min. 90 b.  
4. místo Moravec Jaroslav 28,20 min. 87 b. 
5. místo Vábek Jaroslav 29,15 min. 84 b. 
6. místo Šrámek Roman 29,40 min. 82 b. 
7. místo Moravec Vojtěch 30,03 min. 80 b. 
8. místo Háněl Tomáš 40,04 min. 78 b. 

ŽENY 
1. místo Hánělová Žaneta 35,27 min. 100 b.
2. místo Sedláková Lenka 41,34 min. 95 b.
2. místo Moravcová Marie 41,34 min. 95 b.

1. disciplína – MÍČOVÝ VÍCEBOJ – 8. 3. 2015
První disciplíny 3. ročníku se zúčastnilo rekordních 33 závodníků .

VÝSLEDKY:

KATEGORIE: NEJMLADŠÍ DĚTI

Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body 
celkem

1. Peňázová Veronika 2009 5 9 2 16
2. Šrámek Matěj 2009 6 5 3 14
3. Popelka Adam 2009 4 6 3 13
4. Durčák Antonín 2009 5 6 1 12
5. Flekal Marek 2010 2 6 3 11
6. Vlček Filip 2009 1 4 3 8

KATEGORIE: DÍVKY - mladší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body 
celkem

1. Durčáková Julie 2004 3 9 6 18
2. Kalendová Barbora 2004 5 8 3 16
3. Peňázová Kristýna 2006 4 8 2 14
4. Adamová Markéta 2004 6 6 0 12
5. Kalendová Jolana 2008 0 10 1 11
5. Adamová Kateřina 2006 3 6 2 11
5. Vlčková Sára 2005 4 5 2 11
8. Šrámková Lucie 2006 2 6 0 8
9. Loužecká Amálie 2008 0 2 2 4

KATEGORIE: DÍVKY - starší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body 
celkem

1. Loužecká Terezie 2003 6 10 2 18
2. Loužecká Viktorie 2003 2 10 5 17
2. Stehlíková Natálie 2002 2 10 5 17
4. Pejzlová Monika 2003 1 9 5 15
5. Bencová Barbora 2001 2 8 4 14
5. Havlíčková Marta 2001 4 10 0 14
5. Körberová Aneta 2001 4 9 1 14
5. Rosecká Marie 2001 2 9 3 14
9. Čeloudová Pavla 2002 1 10 2 13

10. Vopršalová Adéla 2001 1 5 5 11
11. Čeloudová Nela 2000 2 6 2 10

2. disciplína – CYKLISTIKA – 19. 4. 2015
Závod proběhl za krásného slunečného počasí na silnici u Jabloneckého žlabu 

směr Dolní Jablonná. Nejmladší děti jely vzdálenost cca 1 km, děti z ostatních kate-
gorií vzdálenost cca 4 km. Kvůli zajištění bezpečnosti soutěžících dětí byla silnice po 
dobu závodu – tedy cca 1 hodinu, uzavřena.

VÝSLEDKY:

KATEGORIE: nejmladší děti
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Teml Michal 2009 02:16 min
2. Vlček Filip 2009 02:18 min
3. Havlíčková Denisa 2009 02:28 min
4. Durčák Antonín 2009 02:49 min
5. Peňázová Veronika 2009 03:28 min
6. Šrámek Matěj 2009 03:34 min

DVANÁCTIBOJ

DVANÁCTIBOJ JUNIOR

DVOJICE 

1. místo Háněl + Hánělová celkem 178 bodů
 zisk 100 b. 

do soutěže dvojic.

V příštím vydání pro Vás připravíme kromě výsledků z aktuální soutěže i přehled 
aktuálních výsledků v průběhu letošního dvanáctiboje. 

Veronika Vošická Buráňová
ředitelka SZMP, s.r.o.

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Kop Florbal Body 
celkem

1. Háněl Tomáš 2006 5 6 1 12
2. Flekal Jakub 2006 0 5 5 10
2. Körber Pavel 2005 5 0 5 10
4. Havlíček Marek 2004 1 4 3 8
5. Vojkůvka Tomáš 2008 3 1 1 5

KATEGORIE: CHLAPCI – starší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Kop Florbal Body 
celkem

1. Loužecký Richard 2001 2 5 5 12
2. Loužecký Filip 2003 1 6 3 10

Kristýna Loužecká
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NEJMLADŠÍ DĚTI 2009 a mladší

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1.disc. 

MÍČ. VÍCEBOJ
2. disc. 

CYKLISTIKA
BODY 

CELKEM

1. Peňázová Veronika 2009 100 84 184
2. Šrámek Matěj 2009 95 82 177
2. Vlček Filip 2009 82 95 177
4. Durčák Antonín 2009 87 87 174
5. Teml Michal 2009 0 100 100
6. Havlíčková Denisa 2009 0 90 90
6. Popelka Adam 2009 90 0 90
8. Flekal Marek 2010 84 0 84

DÍVKY MLADŠÍ 2004 - 2008

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1.disc. 

MÍČ. VÍCEBOJ
2. disc. 

CYKLISTIKA
BODY 

CELKEM

1. Peňázová Kristýna 2006 90 100 190
1. Kalendová Barbora 2004 95 95 190
3. Kalendová Jolana 2008 84 84 168
3. Šrámková Lucie 2006 78 90 168
5. Loužecká Amálie 2008 76 87 163
6. Durčáková Julie 2004 100 0 100
7. Adamová Markéta 2004 87 0 87
8. Adamová Kateřina 2006 84 0 84
8. Vlčková Sára 2005 84 0 84

DÍVKY STARŠÍ 2000 - 2003

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1.disc. 

MÍČ. VÍCEBOJ
2. disc. 

CYKLISTIKA
BODY 

CELKEM

1. Loužecká Terezie 2003 100 82 182
2. Loužecká Viktorie 2003 95 80 175
3. Körberová Aneta 2001 84 90 174
4. Čeloudová Nela 2000 72 100 172
5. Čeloudová Pavla 2002 76 95 171
6. Havlíčková Marta 2001 84 84 168
7. Stehlíková Natálie 2002 95 0 95
8. Havlíčková Tereza 2003 0 90 90
9. Pejzlová Monika 2003 87 0 87

10. Bencová Barbora 2001 84 0 84
11. Rosecká Marie 2001 84 0 84
12. Vopršalová Adéla 2001 74 0 74

KATEGORIE: DÍVKY - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Peňázová Kristýna 2006 07:41 min
2. Kalendová Barbora 2004 07:44 min
3. Šrámková Lucie 2006 08:40 min
4. Loužecká Amálie 2008 09:38 min
5. Kalendová Jolana 2008 11:36 min

KATEGORIE: DÍVKY - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Čeloudová Nela 2000 05:52 min
2. Čeloudová Pavla 2002 05:59 min
3. Havlíčková Tereza 2003 06:33 min
3. Körberová Aneta 2001 06:33 min
5. Havlíčková Marta 2001 06:58 min
6. Loužecká Terezie 2003 07:49 min
7. Loužecká Viktorie 2003 09:04 min

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Körber Pavel 2005 07:05 min
2. Havlíček Marek 2004 07:07 min
3. Havlíček Radek 2006 07:25 min
4. Teml Martin 2007 07:27 min
5. Kvarda Martin 2007 07:54 min
6. Flekal Jakub 2006 07:57 min
7. Vojkůvka Tomáš 2008 09:12 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Vopršal Jiří 2000 05:49 min
2. Loužecký Richard 2001 06:55 min

Děkujeme za disciplinovanost všech závodníků při cyklistickém závodu a těšíme se na hojnou účast i při další 
disciplíně, kterou bude BĚH DO VRCHU u ŠTOLY V PÁTEK 8. května 2015.

Petr a Kristýna Loužeckých, tel.: 732 40 18 36
e-mail: k.louzecka@seznam.cz

facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

Dvanáctiboj JUNIOR – výsledky po 2 disciplínách
CHLAPCI MLADŠÍ 2004 - 2008

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1.disc. 

MÍČ. VÍCEBOJ
2. disc. 

CYKLISTIKA
BODY 

CELKEM

1. Körber Pavel 2005 95 100 195
2. Havlíček Marek 2004 87 95 182
3. Flekal Jakub 2006 95 82 177
4. Vojkůvka Tomáš 2008 84 80 164
5. Háněl Tomáš 2006 100 0 100
6. Havlíček Radek 2006 0 90 90
7. Teml Martin 2007 0 87 87
8. Kvarda Martin 2007 0 84 84

CHLAPCI STARŠÍ 2000 - 2003

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1.disc. 

MÍČ. VÍCEBOJ
2. disc. 

CYKLISTIKA
BODY 

CELKEM

1. Loužecký Richard 2001 100 95 195
2. Vopršal Jiří 2000 0 100 100
3. Loužecký Filip 2003 95 0 95

Kristýna Loužecká
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Kapitán má distanc
Rozhněvaná tribuna byla dvakrát ve  varu. Poprvé 

když rozhodčí hostům neodpískal pokutový kop 
za ruku v jejich pokutovém území, podruhé když sudí 
Škachovo bolestivé svíjení ve velkém vápně soupeře vy-
hodnotil jako teatrální simulování podle vzoru sparťan-
ského Lafaty a na našeho útočníka vytasil žlutou kartu. 

Přibyslav nastoupila bez potrestaného kapitána 
Miloše Krčála, který má stop na tři zápasy za urážku 
rozhodčího v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

Naopak, za  Tatran Ždírec hráli dva kvalitní při-
byslavští odchovanci - levý bek Michal Votava a vysoký 
brankář Stanislav Pometlo.

Dobře si počíná tým Keřkova. I když před uzávěkou 
tohoto vydání občasníku doma „jenom” remizoval 
s rezevou Leštiny 1:1, v tabulce třetí třídy zůstal zcela 
bezpečně na druhém místě za jasně vedoucími Šmo-
lovy.

Ditrichštejnův smír
Ani derby Ditrichštejnova přibyslavsko-polenského 

panství v neděli 19. dubna, tedy v předvečer uzávěrky 
květnového občasníku, naši borci nevyhráli. Vcelku 
nudný zápas skončil 1:1 a  remízu zachránil Adam 
Sybera, když poslední polenskou trefu do  šibenice 
zázračně vyboxoval na roh. 

Nevídanou kuriozitou 
byla žlutá karta Tomáše 
Jelínka. Rozhodčí v  závěru 
utkání postřehl, že přibyslav-
ský hráč nastoupil s řetízkem 
na krku, což je dovoleno na-
příklad v  tenise, ale nikoli 
v kontaktních sportech.

Text a foto:
Ivo Havlík

V Humpolci koupili osm banánů!
Vstup do  jarní části krajských a  okresních soutěží 

v kopané se přibyslavským fotbalistům vůbec nevyvedl. 
V prvním utkání byli v Humpolci takzvaně na ručník 

a prohráli ve fotbale málo vídaným přídělem osmi bra-
nek a žádnou přitom nedali. 

Prohru 2:5 si o  den později doma vytrpěla také 
rezerva od  souseda z  Dlouhé Vsi. Obrana neuhlída-
la rychlonohého útočíka hostů Pavla Pospíchala, ten 
třikrát pelášil k naší brance sám, pokaždé se gólmana 
Jana Bednáře optal, kam to chce a nikdy se nezmýlil.

V prvním utkání doma A mužstvo uprostřed týdne 
(o  Velikonocích se nehrálo kvůli sněhu) přivítalo ve-
doucí celek krajského přeboru a  horkého kandidáta 
na  postup do  divize Tatran Ždírec nad Doubravou. 
Ve vyrovnaném zápase 200 diváků vidělo jediný gól, 
žel v naší síti.

 Pavel Škacha (uprostřed) je ve výborné formě, rychlým driblinkem soupeřově obraně motá hlavu, 
ale na jaře již také „koupil” dvě žluté karty

 Pavel Kunc v klinči s fotbalistou ždíreckého Tatranu

 Pavel Málek padá jako podťatý v utkání našeho béčka s Dlouhou Vsí

Kolem dvou set diváků se přišlo podívat na letošní první jarní utkání v kopané, mohli se již občerstvit v novém 
bufetu, který byl v rekordně krátké době postaven místo konečně zbourané dvojice zchátralých novinových kiosků

Foto: Ivo Havlík

Nový kiosek

Fotbalová utkání 
v květnu 

SK PŘIBYSLAV A
NE, 3. května, 16,30 hod.
Přibyslav - Okříšky
NE, 10. května, 16,30 hod.
Přibyslav - Jemnicko
NE, 24. května, 16,30 hod.
Přibyslav - Čáslavice-Sádek

SK PŘIBYSLAV B
NE, 17. května, 16,30 hod.
Přibyslav - Staré Ransko
NE, 31. května, 16,30 hod.
Přibyslav - Herálec

KEŘKOV
PA, 1. května, 16,30 hod.
Keřkov - Věžnice B
SO, 2. května, 16,30 hod.
Keřkov - Pohled B
SO, 17. května, 16,30 hod.
Keřkov - Mírovka B
NE, 31. května, 16,30 hod.
Keřkov - Sobíňov

Fotbalisté na jaře zatím nevyhráli
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Dne 15. 3.2015 se do sportovní haly v Přibyslavi sjeli volejbalo-
ví nadšenci, kteří nehrají žádnou soutěž řízenou Českým volejba-
lovým svazem. Sedm družstev si proti sobě zahrálo tím nejspra-
vedlivějším způsobem - tedy každý s každým. Přihlášená družstva 
byla herně tak vyrovnaná, že mezi prvním a pátým místem byl 
rozdíl pouhé dva body. Naše město reprezentovala družstva Aco, 
Pribina a Fontána. Celý den byl na kurtech k vidění pěkný bojov-
ný volejbal s někdy až neuvěřitelnými zákroky. Občas ani diváci 
nerozeznali, že na hřišti bojují volejbaloví amatéři. Zúčastněná 
družstva podle umístění: Bobři (Bobrová), Nic nejsme (Havl. 
Brod), PKS Žďár nad Sázavou, Aco, Pribina, Herálec, Fontána. 
Velké poděkování patří sponzorům turnaje: ACO, Pribina TPK, 
Fontána, město Přibyslav, Kraj Vysočina. Tento turnaj, pořádaný 
přibyslavskými volejbalovými amatéry, kteří si chodí zahrát jed-
nou týdně, zahájil turnajovou sezónu. Přibyslavská neregistro-
vaná družstva se nyní připravují na turnaje v Havlíčkově Brodě, 
Dlouhé Vsi, Chotěboři a Oudoleni .

Za organizátory akce
Aleš Holub

Kristýna Loužecká

Na velikonoční Bílou sobotu se od 8.00 hodiny ranní začaly ozývat sportovní halou první údery míčů. 
Odstartoval zde již 12. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. Z původně 14 přihlášených 
družstev nakonec dorazilo 12. Po rozlosování do 3 základních skupin následovalo společné nastou-
pení všech zúčastněných sportovců, kde byla připomenuta pravidla, a volejbalové klání mohlo začít.

V základních skupinách se hrálo systémem každý s každým na dva hrané sety do 20 bodů. Rozhod-
čím byl vždy hráč nehrajícího družstva. Na základně umístění ve skupině se utvořily skupiny nové, 
ve kterých se hrálo opět systémem každý s každým. Opět na dva hrané sety do 20 bodů, ale tentokrát 
konečný rozdíl musel být rozdílem dvou bodů.

Poslední zápasy se dohrávaly ve čtyři hodiny. Své prvenství si právem urvalo družstvo „Marná sna-
ha“ (vítěz z roku 2013), druhé se umístilo družstvo „Zahradní sešlost“ a třetí místo na „bedně“  patřilo 
družstvu „Máčové“.

Pro všechny hráče byl připraven oběd v podobě tradiční párečkové polévky a ani na závěr žádné 
družstvo neodcházelo s prázdnou. Odměnou za jejich herní výkony byly dárky od sponzorů: město 
Přibyslav, Kraj Vysočina,  TPK (Pribina) Přibyslav a pan Libor Joukl. Sladkou tečkou bylo velikonoční 
kuře z místní cukrárny Fontána.

Po  celou dobu turnaje bylo zajištěno občerstvení členkami přibyslavského volejbalového oddílu 
a o hladký průběh celého turnaje se jako každý rok staral pan Novotný.

„Je příjemné vidět, že přibyslavský volejbal prostě baví.“

Za volejbalový oddíl 
Marcela Kasalová

Volejbalový turnaj 
neregistrovaných hráčů 

Jarní volejbalový turnaj smíšených 
družstev

SOUROZENECKÉ TRIO
Početnému kolektivu mládeže sboru dobrovol-
ných hasičů v Dobré dominují sourozenci Kasalo-
vi. Apolena a Prokop (na fotografi i po stranách v 
přilbách) získali právo oblékat dresy dorostenec-
ké reprezentace České republiky. V přetahované 
o rozdělovač jim na břehu Doberského potoka 
sekunduje jejich starší bratr Jakub Kasal (na sním-
ku uprostřed).

Foto: Ivo Havlík
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Dne 5. května 2015 uplynou smutné dva roky od chvíle,
kdy nás ve věku 74 let náhle opusti l
drahý tatí nek, dědeček, bratr, švagr a strýc, pan

Ing. Hynek Stolín, CSc.
šlechti tel brambor z Přibyslavi 

Vysočinu, kde prožil celý život a kde našel místo věčného
odpočinku, vřele miloval. Je úctyhodné, jak mnoho leti tých
spolupracovníků, spolužáků a přátel na něj stále vzpomíná. 
Byl to člověk s opravdovou vášní pro svoji profesi a neobvykle
ušlechti lou povahou. I když je bolestné uvědomění, že již není
mezi námi, je pro nás požehnáním, že patřil do našich životů
a nikdy na jeho osobnost nezapomeneme.

Dcery Marta a Hana s rodinou

1939 - 2013

    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
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Jitkov 15, 

M A S Á Ž E 

Jiří Fikar, Přibyslav, tel. 607 942 655 

 
KOUPÍM POZEMEK PRO STAVBU  

 
RODINNÉHO DOMU V PŘIBYSLAVI. 

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

 
TEL.: 736 502 061 

EMAIL: tomas.pelikan@seznam.cz 
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květen 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 knihovna

– od 1. května2015 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2015 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2015 Pravidelné cvičení v sokolovně/dle rozpisu Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– od 1. května 2015 Putování za minulostí 5. /soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2015 od 9.00 h. Každé pondělí a středu setkání maminek a dětí Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie Přibyslav 
– od 1. května 2015 Kostymérna – provoz pouze po tel. domluvě Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2015 TAKATUKA – Fotograf v Alfě/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2015 Sestavování seznamu živnostníků,…. Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2015 Přistavování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu Mě Ú Přibyslav 
– 1. května 2015 od 13.00 h. Den otevřených dveří aeroklubu Přibyslav Letiště Aeroklub Přibyslav
– 1. května 2015 v 16.30 h. Fotbal Keřkov : Věžnice B Fotbal. hřiště TJ Sativa Keřkov
– 2. května 2015 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS Římskokat.farnost, PS Přibyslav
– 2. května 2015 v 16.30 h. Fotbal Keřkov : Pohled B Fotbal. hřiště TJ Sativa Keřkov
– 3. května 2015 v 16.30 h. Fotbal A – Přibyslav : Okříšky Fotbal. hřiště SK Přibyslav
– 6. května 2015 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 7. května 2015 v 10.00 h. Stopy války – vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 7. května 2015 ve 14.00 h. Autorské čtení z nové knihy Hynka Schustera Sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 7. května 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro zájemce Kulturní dům KZM Přibyslav
– 8. května 2015 v 9.00 h. Dvanáctiboj –  běh do vrchu Vyšehradská ul. SZM Přibyslav
– 8. května 2015 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – běh do vrchu Vyšehradská ul. SZM Přibyslav
– 9. května 2015 v 17.00 h. Winx Club – Magické dobrodružství/ fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 10. května 2015 v 9.00 h. Fair Trade snídaně na školní zahradě Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 10. května 2015 v 16.30 h. Fotbal A – Přibyslav : Jemnicko Fotbal. hřiště SK Přibyslav
– 13. května 2015 od 8.00 h. Český den proti rakovině Město Přibyslav ZŠ Přibyslav, další
– 13. května 2015 v 8.00 h. Sběr použitého ošacení DPS Diakonie Broumov, PS Přibyslav 
– 13. května 2015 v 18.00 h. Vzpomínání – večer k 70. výročí ukončení druhé sv. války  Kulturní dům, KZM Přibyslav 
– 14. května 2015 v 8.00 h. Sběr použitého ošacení DPS Diakonie Broumov, PS Přibyslav 
– 14. května 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro zájemce Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. května 2015 v 8.00 h. Sběr použitého ošacení DPS Diakonie Broumov, PS Přibyslav 
– 15. května 2015 Poslední den podání přihlášky na přím. tábor MS ČČK Přibyslav MS ČČK Přibyslav
– 16. května 2015 v 8.00 h. Sběr použitého ošacení DPS Diakonie Broumov, PS Přibyslav 
– 16. května 2015 v 19.30 h. Fotograf/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. května 2015 v 16.30 h. Fotbal B – Přibyslav : Staré Ransko Fotbal. hřiště SK Přibyslav 
– 17. května 2015 v 16.30 h. Fotbal Keřkov : Mírovka B Fotbal. hřiště TJ Sativa Keřkov
– 21. května2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro zájemce Kulturní dům KZM Přibyslav
– 23. května 2015 v 19.30 h. Síla odvahy/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 24. května 2015 v 18.00 h. Veganská večeře v trávě Školní zahrada MS ČČK, ZŠ Přibyslav
– 24. května 2015 v 16.30 h. Fotbal A – Přibyslav : Čáslavice - Sádek Fotbal. hřiště SK Přibyslav
– 28. května 2015 v 16.00 h. Koncert žáků Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 28. května 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro zájemce Kulturní dům KZM Přibyslav
– 29. května 2015 od 15.00 h. Pravidelný monitoring pro širokou veřejnost Sál DPS ČČK, PS Přibyslav
– 29. května 2015 v 17.00 h. Průzkum hudebnosti Dům dětí a mládeže ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 29. května 2015 ve 20.00 h. Noc kostelů Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav
– 30. května 2015 ve 14.43 h. Houpačka aneb letní jazzové lelkování Farní zahrada 
– 30. května 2015 ve 20.00 h. Taneční zábava U Strašilů Dolní Jablonná SDH Dolní Jablonná
– 31. května 2015 v 16.30 h. Fotbal B – Přibyslav : Herálec Fotbal. hřiště SK Přibyslav 
– 31. května 2015 v 16.30 h. Fotbal Keřkov : Sobíňov Fotbal. hřiště TJ Sativa Keřkov
– 31. května 2015 v 17.00 h. Svěcení nové kaple sv. Floriána Dolní Jablonná OV Dolní Jablonná
– 1. června 2015 od 9.00 h. Běh naděje,… Cvičiště SDH Ronovská ul. SZM Přibyslav
– 1. června 2015 v 17.00 h. Koncert žáků třídy hry na akordeon Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav 
– 6. června 2015 Místa utrpení, smrti a hrdinství – vernisáž výstavy Budova ZŠ ZŠ Přibyslav

PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC ČERVEN
* Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

* Taneční večer
* Den otců

* Přibyslavská pouť
* Tradiční výstava drobného zvířectva


