
PřibyslavskýPřibyslavský
O B Č A S N Í K ROČNÍK 

XXV
ČÍSLO

294
ZDARMA

www.pribyslav.cz

1.  Zprávy z radnice

str. 3–10

2.  Den otevřených dveří 
v ZŠ

str. 10

3.  Koncert ke Dni otců

str. 12

4.  Sportovní zprávy

str. 23

5.  Inzerce

str. 26

6.  Pozvánky na akce

str. 30

Uzávěrka příštího čísla
je 19. 6. do 12.00 hod.

Č E R V E N  2 0 1 5



Dubnové události ve fotografii ČERVEN 2015Str. 2

Čarodějnické dopoledne v MŠ

Vernisáž výstavy Stopy války

1. máj na letišti
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Lesní družstvo obcí dnes obhospodařuje cca 
5700 ha pozemků a poslední rok 2014 byl z pohledu 
hospodářského výsledku vůbec nejúspěšnějším v jeho 
novodobé historii. LDO hospodaří převážně na  po-
zemcích, jež jsou v  podílovém spoluvlastnictví obcí, 
a jim je vypláceno nájemné. Kromě obhospodařování 
vlastního lesa se LDO zabývá obchodem se dřevem 
a  pracemi pro ostatní subjekty, počínaje drobnými 
vlastníky, přes obecní lesy a konče subdodávkami pro 
LČR s. p. Město Přibyslav je vlastníkem 88/710 všech 
pozemků a stejný podíl má i na společnosti samotné. 

Skládka v  Ronově nad Sázavou pojmula do  kon-
ce roku 2014 více než 740.000 tun odpadu, z  toho 
492.000 t odpadu komunálního. V  současnosti pro-
bíhá rekultivace skládky SOO3 plochy č. 4 a v příštím 
roce bude třeba zahájit projektování posledních polí 
č. 5 a 6. Na rekultivaci skládky je určen speciální „re-
kultivační fond“, kdy prostředky na něm uložené mo-
hou být využity pouze na zákonem stanovené účely. 
Jejich uvolňování probíhá vždy se souhlasem Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina.

Lesní družstvo obcí ani skládka nevznikly samy 
o sobě z ničeho. Za obnovením Lesního družstva obcí 
stojí mravenčí práce mnoha lidí v čele s Janem Něm-

V  letošním roce si připomínáme dvě důležitá jubi-
lea.  Skládka v Ronově nad Sázavou a Lesní družstvo 
obcí oslaví 20. výročí své existence. Pro Lesní družstvo 
obcí je to zároveň i 85 let od založení jeho předchůd-
ce, Lesního družstva v  Přibyslavi. Skládka v  Ronově 
nad Sázavou a Lesní družstvo obcí jsou zároveň nej-
důležitějšími zdroji příjmů z  hospodářské činnosti, 
v případě skládky jsou pak tyto příjmy navýšeny v ob-
lasti daňových příjmů o poplatek za uložení odpadu 
ve výši 500 Kč/t.

Skládka v Ronově nad Sázavou a Lesní družstvo obcí oslaví 
20. výročí

Děkujeme všem, kteří odpověděli na výzvu a do re-
dakce nebo na  radnici již zaslali potřebné údaje 
do připravovaného přehledu.

Cílem vytvoření a publikování seznamu je podpořit 
místní podnikatelskou sféru a  zároveň posloužit ob-
čanům města k lepší informovanosti o nabídce služeb 
a příležitostí, které jsou v našem městě dostupné.

Ty, kdo zatím nereagovali, žádáme, aby nám nej-
později do  30. června 2015 zaslali potřebné údaje 
a  souhlas k  jejich zveřejnění na  naši e-mailovou ad-
resu – obcasnik@pribyslav.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:

Případné informace Vám rádi poskytneme 
+420728264579, michael.omes@seznam.cz

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 .............................................................................................................................................................

UPOZORNĚNÍ REDAKCE: V  KVĚTNOVÉM 
ČÍSLE PO  BYLA CHYBNĚ UVEDENA E-MAILO-
VÁ ADRESA PRO DORUČENÍ. DĚKUJEME 
ZA POCHOPENÍ A ZASLÁNÍ VAŠEHO PŘÍSPĚV-
KU JEŠTĚ JEDNOU NA SPRÁVNOU ADRESU.

cem, kteří dovedli přesvědčit poslance, že je tento 
majetek třeba vrátit obcím. Následně patří dík všem, 
kteří stáli u zrodu Lesního družstva obcí a u počátků 
jeho hospodaření. Stavba skládky byla zase mistrov-
ským dílem tehdejšího starosty Mojmíra  Novotného. 
Dokázal sdružit prostředky, ze kterých byla skládka 
vybudována, a dokázal přesvědčit odpůrce této stra-
tegické stavby, že skládka bude přínosem pro město 
i jeho okolí. 

Naším úkolem je odpovědně spravovat tento maje-
tek a zároveň se připravit i na nedalekou budoucnost, 
kdy skládka přestane být jedním z hlavních zdrojů pří-
jmů pro rozpočet našeho města.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav
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Z činnosti místostarosty Z Městského úřadu 
Přibyslav

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

•  Dne 23. 4. jsme setkáním s občany a osadním výborem v Dobré pokračovali s pa-
nem starostou v sérii návštěv místních částí Přibyslavi. V Dobré jsme si prohlédli 
nový chodník a vyslechli jsme si návrhy a připomínky místních občanů.

•  Dne 27. 4. se konala valná hromada Svazku obcí Přibyslavska. Na  jednání se 
mimo jiné diskutovalo také o plánované těžbě uranu na ložisku Brzkov a Horní 
Věžnice a možnostech dotčených obcí, jak by se mohly bránit.  

•  Dne 4. 5. jsme s panem starostou za účasti projektanta a památkářů předali sta-
veniště na  akci II. etapa opravy ohradní zdi kostela v  Přibyslavi. Projekt, který 
je podpořen Programem regenerace městských památkových zón a  rezervací 
ministerstva kultury, navazuje na práce, které byly provedeny v loňském roce.

•  Dne 6. 5. se konala pravidelná tisková konference města. Hostem tiskové konfe-
rence byl ředitel Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi Ing. Jiří Svoboda, 
který novináře informoval o činnosti společnosti. V letošním roce si LDO připo-
míná 85. výročí založení a 20. výročí obnovení činnosti společnosti. U příležitosti 
těchto výročí proběhne začátkem června slavnostní setkání a bude vydána pub-
likace. K pozoruhodným aktivitám LDO patří jejich vzdělávací program určený 
pro školy, kde mají žáci možnost, mimo jiné, i vyzkoušet si práci v lese.

•  Dne 7. 5. proběhla vernisáž výstavy „Stopy války“ u příležitosti 70. výročí od kon-
ce druhé světové války. Program vernisáže, který si připravili žáci ZŠ a zpěv Mi-
chaely Štefáčkové za doprovodu Hany Loubkové, byl velmi působivý a přispěl 
k důstojnému průběhu celé akce. Výstava tvořená dobovými materiály vypovídá 
o době, která je nedílnou součástí naší historie a její zhlédnutí by si nikdo z nás 
neměl nechat ujít.

•  Dne 13. 5. se uskutečnila schůzka starosty a místostarosty s osadním výborem 
a občany v obci Hřiště. Podobně jako ve většině integrovaných obcí se jednalo 
o místních komunikacích. Ve Hřištích bude oprava návsi a navazujících komuni-
kací náročnější a bude vyžadovat rekonstrukci dle projektu. Projekt, který město 
zadá, musí navazovat na zahájené pozemkové úpravy. Spolupráce občanů Hřišť 
s projektanty je důležitým předpokladem k tomu, aby se následná realizace obou 
projektů podařila k  všeobecné spokojenosti. Místní občané se aktivně podílejí 
na zvelebování své obce a na budování svého „sportoviště“ a dětského hřiště. 
Za činnost ve prospěch obce všem zúčastněným děkujeme.

•  Dne 18. 5. proběhlo předání staveniště dodavatelské fi rmě, která bude realizovat 
akci „Rekonstrukce komunikace ulic Na Vyhlídce a Filipova v Přibyslavi“.  Jedná 
se o největší investiční akci města v letošním roce. Žádáme obyvatele, kterých se 
tato akce dotkne určitým omezením, aby byli shovívaví, trpěliví a zároveň vyu-
žili možnosti komunikovat s pracovníky, kteří se budou pohybovat s  technikou 
v blízkosti jejich domovů. Kontaktní údaje na dodavatelskou fi rmu jsou uvedeny 
ve výzvě na webových stránkách www.pribyslav.cz nebo je získáte na městském 
úřadě. Děkujeme.

•  Téhož dne večer se konala schůze osadního výboru s občany místní části Poříčí. 
Slunečný den nepochybně přispěl k hojné účasti na příjemném posezení na dět-
ském hřišti, kde nechyběly ani děti.

•  V Poříčí  se v  letošním roce vybuduje opěrná zeď k přilehlé komunikaci a bude 
opraven i zbývající úsek, který prochází obcí. Poděkování patří členům osadního 
výboru i všem, kteří se setkání zúčastnili.

Michael Omes
místostarosta města

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  veřejném zasedání dne 22. dubna 2015 schválilo roz-
počtové opatření č. 2 k  rozpočtu města na  rok 2015. Rozpočtové příjmy města 
po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 85.097.758 Kč a výdaje 112.391.052,83 Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 2 došlo ke zvýšení příjmů o 4.389.780,20 Kč a to 
především z důvodu daně z příjmu právnických osob za obce ve výši 3.986.390 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 2 jsou výdaje na rekon-
strukci komunikací Filipova a na Vyhlídce ve výši 6.630.000 Kč, komunikace v Poříčí 
ve výši 1.060.000 Kč, chodníku v Utíně ve výši 1.000.000 Kč a chodníku v Ronově 
nad Sázavou ve výši 544.837 Kč. 

Kapitálová rezerva je po RO2 ve výši 15.553.557 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2015 je následující:
Daňové příjmy činí 21.997.093,97 Kč, tj. 39,68 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve  výši 1.353.182,39 Kč, kapitálové příjmy 24.456 Kč 
a  přijaté transfery 7.442.426,58 Kč. Příjmy celkem ve  výši 30.817.158,94 Kč tvoří 
36,21 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve  výši 45.016.194,94 Kč, což je 40,05 % schválených vý-
dajů na  letošní rok. Běžné výdaje k 30. 4. 2015 činí 18.581.108,06 Kč, kapitálové 
výdaje pak 26.435.086,88 Kč. Investiční výdaje na rekonstrukci, dostavbu a moder-
nizaci základní školy včetně výdajů na nábytek a výpočetní techniku činí k 30. 4. 
2015 31.529.847,29 Kč což je 70,40 % z rozpočtovaných nákladů 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. 
Výnosy, náklady a  hospodářský výsledek hospodářské činnosti města k  30. 4. 

2015 nejsou ke dni zpracování příspěvku k dispozici. 
Ing. Zdeňka Teclová

vedoucí OHS

Odbor životního prostředí
Úprava vzrostlých stromů 

Během jarních a letních měsíců bude probíhat údržba vzrostlých stromů v někte-
rých lokalitách, například v místní části Dvorek, místní části Česká Jablonná a Keř-
kov. Odbor životního prostředí přivítá další podněty občanů na údržbu stromů. 

Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Proběhl v měsíci dubnu dle plánu bez hlášených nedostatků. 

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 08.06. gen. Luži
Úterý 09.06. Bezručova
Středa 10.06. Hesovská
Čtvrtek 11.06. Pecháčkova
Pátek 12.06. Žižkova
Pondělí 15.06. Tržiště
Úterý 16.06. Jiráskova
Středa 17.06. Vyšehrad
Čtvrtek 18.06. Příkopy
Pátek 19.06. Na Vyhlídce
Pondělí 22.06. Cihlářská
Úterý 23.06. Česká
Středa 24.06. Nerudova
Čtvrtek 25.06. Niklfeldova
Pátek 26.06. U Koupaliště
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V místních částech a zahrádkářské osadě budou kontejnery na bioodpady roz-
místěny mimo třítýdenní cyklus v Přibyslavi, takto: 

Keřkov 1. 6. – 2. 6.
Dolní Jablonná 3. 6. – 4. 6.
Česká Jablonná 5. 6. – 7. 6.
Poříčí 26. 6 – 28. 6.
Zahrádky ACO 29. 6. – 30. 6
Zahrádky U letiště 1. 7. – 2. 7.
Utín 3. 7. – 6. 7.
Dvorek 7. 7. – 9. 7.
Uhry 10. 7 – 12. 7.

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

Mgr. Ludmila Řezníčková

Odbor správy a údržby
Během měsíce května se naplno rozeběhla údržba veřejné zeleně jak ve městě 

Přibyslav, tak v přilehlých obcích. Tyto práce na základě vyhlášeného výběrového 
řízení zajišťuje pro tento rok pan Roman Kasal z Dobré a pan Jiří Němec z Ostrova 
nad Oslavou. Část zeleně, jako každý rok, udržují i naši pracovníci místního hospo-
dářství a Sportovní zařízení města Přibyslav s. r. o. V obcích údržbu zeleně zajišťují 
sbory dobrovolných hasičů. Zároveň využíváme při  údržbě města i  pracovníky, 
kteří u nás vykonávají veřejně prospěšné práce. Tito pracovníci provedli důkladné 
odstranění plevele v ulici Vyšehrad, Krátká, v prostoru informačního centra a ulice 
Česká. Zároveň bylo provedeno důkladné vyčištění škarpy v obci Ronov nad Sáza-
vou podél cyklostezky, v obci Dobrá podél hlavní silnice a v pěší zóně do Dobré. 
U cyklostezky proběhlo odstranění stromů, jejichž kořeny narušovaly povrch cyk-
lostezky. S odbornou fi rmou je dohodnuta oprava povrchu cyklostezky v následu-
jícím měsíci.   

Pro zmínku uživatelům cyklostezky – úklid a  čištění cyklostezky probíhá každý 
pátek, v případě deštivého, větrného počasí (nánosy bahna z polí, úlomky větví) je 
úklid řešen následně.

V měsíci květnu byla zahájena deratizace sklepních prostor v budovách ve správě 
města Přibyslav a deratizace v obcích (vloženy návnady do kanalizačních šachet). 
Ve městě Přibyslav deratizaci provedla společnost VAK, jedná se o kanalizaci v jejím 
vlastnictví. Deratizace v  obytných budovách bude letos provedena ještě jednou, 
a to v podzimních měsících.

V  současné době je prováděn společností Lesní družstvo obcí postřik zeleně 
(chodníky) ve městě.

Byly odstraněny poruchy veřejného osvětlení, závady se vyskytly v  obci Poříčí, 
Česká Jablonná, Dolní Jablonná a ve městě Přibyslav. Byly provedeny opravy chod-
níků, konkrétně v ulici Kostelní (zde v součinnosti se spol. VAK, kde je povrch  naru-
šen poničenou kanalizací), dále u přechodu v ulici Hesovská, Pecháčkova, Lesnická, 
Prokopova, Česká a ul. Žižkova. Radou města Přibyslav bylo schválené výběrové 
řízení pro realizaci investiční akce vybudování chodníku v obci Utín a opravu stá-
vajícího povrchu komunikace v obci Poříčí (lokalita nad nemovitostí Culkových). 

V oblasti bytového hospodářství byla během měsíce května dokončena rekon-
strukce bytu v DPS č. p. 254. V současné době je volný byt v DPS čp. 239, zde bude 
probíhat celková rekonstrukce. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Odbor výstavby
Novela zákona o ochraně půdy

Prvního dubna 2015 vstoupila v účinnost (s výjimkou některých ustanovení) no-
vela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Kom-
petence ochrany půdy byla odebrána pověřeným obecním úřadům, a naopak byla 
rozšířena v § 13 novely zákona na Českou inspekci životního prostředí (především 
o činnosti kontrolní, ukládání opatření a řešení některých správních deliktů). Velká 
změna nastala ve výjimkách z platby odvodů. Některé dříve uvedené výjimky (na-
příklad stavby pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených platným územním 
plánem, zeleň při bytové výstavbě, komunikace při bytové výstavbě) v novelizaci 
již uvedeny nejsou. Naopak jiné výjimky přibyly (například stavba drah, je-li sta-
vebníkem a následně vlastníkem stát, stavba pozemních komunikací ve vlastnictví 
státu, cyklistické stezky, budované v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje 
nebo s platným územním plánem). Zalesnění zemědělské půdy není zpoplatněno 
odvodem za odnětí pouze na odnímaných půdách ve IV. a V. třídě ochrany. Mění se 
podklady předkládané jako vyhodnocení k žádosti o souhlas k odnětí půdy. Mění se 
posuzování pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě (využití půdy 
jako plantáže dřevin je omezeno na deset let, a pokud jde o výmladkovou plantáž, 
tak na 30 let, zavádí se povinnost rekultivace půdy, zavádí se oznamovací povinnost 
zahájení a ukončení plantáže s výjimkami plantáží, které čerpají dotace prostřednic-
tvím SZIF). Mění se výpočet odvodů za odnětí půdy (koefi cienty ekologické váhy 
vlivu se nesčítají, ale použije se nejvyšší z nich). Pro Přibyslav se jedná o cenu při-
bližně 64 Kč za 1 m2 zemědělské půdy, která je trvale ze ZPF odnímána za účelem 
stavby rodinného domu a zpevněných ploch s domem souvisejících. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

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

Ve středu 13. května se po celé republice uskutečnila sbírka Český den proti rako-
vině. Současné statistiky uvádějí, že onkologickým pacientem se stane každý třetí 
občan České republiky a dva ze čtyř nemocných na tuto nemoc zemřou. Kdo by 
chtěl pomoci i jindy, může se obrátit na nadační fondy, kam může své dary zasílat. 
Jednou takovou nadací je např. Dobrý anděl. Ten pomáhá pravidelnými měsíčními 
příspěvky rodinám s dětmi, které se vlivem zákeřné nemoci dostanou do fi nanční 
tísně. Příspěvky dostávají rodiny s dětmi, kde otce, matku nebo dítě postihlo onko-
logické onemocnění.

Dále podporuje i rodiny s dětmi, kde dítě trpí vážnou nemocí,  jako je:
cystická fi bróza
Crohnova nemoc
svalová dystrofi e
nemoc motýlích křídel
závažná dědičná porucha metabolismu
chronické selhání orgánů ( jater, ledvin,..)

Kromě těchto onemocnění podporuje i rodiny, ve kterých dítě trpí jiným závaž-
ným a život ohrožujícím onemocněním, které rodinu dostalo do fi nanční tísně. Bliž-
ší informace naleznete na webu: www.dobryandel.cz

Od 13. do 16. května měli občané našeho města příležitost darovat věci ve pro-
spěch Diakonie Broumov, z.s. Letošní jarní sbírka předčila, co do počtu vybraných 
darů, sbírku předcházející. Všem dárcům ze srdce děkujeme. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

 DPS – sběr ošacení
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V  minulém čísle Přibyslavského občasníku jsme předeslali, že bychom se 
chtěli blíže podívat na  téma „Dům s pečovatelskou službou“. V následujícím 
článku tak učiníme a zkusíme vám poskytnout nějaké, snad i nové, informace. 
Aby nedošlo k  nějakému zkreslení, uveřejňujeme zde text, který nebyl nijak 
měněn. Vše níže uvedené můžete naleznout, stejně jako další informace ze 
sociální oblasti, na webu: http://www.mpsv.cz/cs/13368#d1.

Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o sociálních službách), ale jedná se o byty ve vlastnictví obce, o nichž 
také sama obec rozhoduje. To znamená, že přiděluje tyto byty na základě pře-
dem stanovených kritérií jednotlivým žadatelům o tento druh bydlení, s nimiž 
pak uzavírá běžnou nájemní smlouvu. Pro uzavírání smluv k bytům v domech 
s  pečovatelskou službou nejsou stanovena žádná speciální pravidla. Uzaví-
rání nájemních smluv k bytům jako takovým se řídí obecnou úpravou nájmu 
bytu podle občanského zákoníku. Byty v  domech s  pečovatelskou službou, 
jsou byty v domech zvláštního určení podle ustanovení § 2300 odst. 1 záko-
na č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pojem bytů v domech zvláštního určení 
defi nován není. Přitom se předpokládá, že obyvatelům těchto bytů zvláštní-
ho určení bude poskytována sociální služba podle § 40 zákona o  sociálních 
službách, tedy pečovatelská služba. Tato sociální služba je obyvatelům domu 
s pečovatelskou službou poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi kon-
krétním uživatelem a  poskytovatelem sociální služby. Je třeba ale upozornit, 
že občanský zákoník podmiňování uzavření nájemní smlouvy v domech s byty 
zvláštního určení, například čerpáním sociální služby, ani nevylučuje. Přitom je 
důležité mít na vědomí, že pokud by taková podmínka v nájemní smlouvě byla 
a nájemce ji nedodržel, nebude možné z tohoto důvodu nájem bytu vypovědět 
pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu, neboť by se o takovou 
situaci ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku nejednalo.

Pod zkratkou „DPS“ lze také myslet domov pro seniory (§49 zákona o soci-
álních službách) který, na rozdíl od domu s pečovatelskou službou, je jedním 
ze zařízení sociálních služeb. V  této souvislosti zákon o  sociálních službách 
nezná pojem „umístění“. Systém sociálních služeb je postavený na smluvním 
principu, tj. uzavření smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služ-
by. Žádný správní orgán či úřad nemá kompetenci ani pravomoc rozhodovat 
o  umístění člověka v  zařízení sociálních služeb. Každý může na  základě své 
svobodné vůle požádat konkrétního poskytovatele sociálních služeb o posky-
tování sociální služby, a po dohodě s poskytovatelem uzavřít smlouvu o jejím 
poskytování. Poskytovatel sociálních služeb může v  souladu s  §  91, odst. 3 
zákona o sociálních službách odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociál-
ních služeb pouze, pokud neposkytuje sociální službu, o kterou dotyčný člověk 
žádá, dále pokud nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, dále 
v případě, že zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociál-
ní služby, vylučuje poskytnutí takové služby, přičemž zdravotní stav vylučující 
poskytování pobytových sociálních služeb stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v § 36 
a v neposlední řadě také osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby a po-
skytovatel ji vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu 
o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývají-
cích ze smlouvy.

V případě zájmu o poskytování z nabízených sociálních služeb podle zákona 
o sociálních službách je možné se obrátit buď přímo na konkrétního poskyto-
vatele dané sociální služby, nebo na místně příslušný obecní úřad obce s roz-
šířenou působností, kterému zákon o sociálních službách v § 92 ukládá mimo 
jiné také povinnost zajistit poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci 
v  nezbytném rozsahu těm, kterým není poskytována sociální služba, a  kteří 
současně jsou v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo 
jejich život nebo zdraví. Pokud kompetentní odborníci posoudí, že v aše situace 
odpovídá těmto podmínkám, musí obecní úřad obce s rozšířenou působností 
tuto svou zákonnou povinnost naplnit. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Návštěva Domova Ždírec
Stejně jako v  minulých letech navštívili členové Zdravotní a  sociální komise Rady 

města Přibyslav sociální zařízení, které by mohli využít, nebo již využívají také občané 
našeho města – letos to byla exkurze do Domova Ždírec.

Domov ve Ždírci má dlouholetou historii, jejíž počátky sahají až do roku 1916, kdy 
koupily sestry Klimentovy, příslušnice III. řádu sv. Františka, usedlost č. p. 43 ve Ždírci, 
kde se věnovaly opatrování sirotků.

V  současné době jsou na  adrese Ždírec 43, 588  13   Polná poskytovány celkem tři 
služby:

 
Domov pro seniory   - kapacita je tvořena 46 lůžky a je v současné době naplněna. 

V nově opravené budově mají uživatelé na pokoji vlastní sociální zařízení, součástí vyba-
vení pokoje je televize a lednička. Služby jsou poskytovány na 1, 2 a 3 lůžkových poko-
jích. Stravu pro uživatele služeb zajišťuje vlastní kuchyně.

Domov se zvláštním režimem - kapacita je tvořena 70 lůžky. Tato služba je od 3. 9. 
2013 poskytována v nově postavené části Domova. Nové prostory tak nabízí uživatelům 
komfortní a příjemné prostředí. Každý pokoj má své sociální zařízení, televizi a ledničku. 
Pokoje jsou dvoulůžkové. Uživatelé  z  obou domovů (pro seniory i  se zvláštním reži-
mem) mohou využívat také rozsáhlý areál zahrady, která je v současné době v úpravě.

Alzheimer poradna Vysočina (APV) - Služba je registrována od 1. 9. 2014, přičemž 
provoz byl zahájen od 1. 1. 2015. Poradna poskytuje odborné sociální poradenství v am-
bulantní formě. Cílovou skupinou služby jsou osoby s chronickým duševním onemocně-
ním  (osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí od 26 let) a dále osoby 
v krizi (rodinní a profesionální pečující o nemocné s ACH a jinými typy demencí od 18 
let). O této službě naleznete více informací na www.alzheimerporadnavysocina.cz.

Závěrem musíme poděkovat ředitelce celého zařízení pí. PaedDr. Martině Matějkové 
za srdečné přijetí, ochotu a čas, po který se nám věnovala.

Informace o službách byly použity z webu: www.domovzdirec.cz

Bc. Karel Březina
zapisovatel Zdravotní a sociální komise RM Přibyslav

Dům s pečovatelskou službou
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Usnesení Rady města Přibyslav  ze dne 22. 4. 2015
87/2015 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. dubna 2015 příplatek za ve-

dení řediteli Základní školy Přibyslav, Česká 31, Přibyslav (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) z platového tarifu nejvyššího platového 
stupně, do kterého je tento zaměstnanec zařazen (§ 124 Zákoníku práce).
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 04/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

88/2015 Rada města Přibyslav schvaluje „Dohodu o  zveřejnění důvěrných informa-
cí“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 
00268097 a Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 
140 00, IČO 45244782
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

89/2015 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 2 v domě na adrese Příko-
py č. p. 486, 582 22 Přibyslav (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny). Výše smluvního nájemného činí 50  Kč za  1  m2 plochy měsíč-
ně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní 
smlouva bude uzavřena dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017. 
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 5/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

90/2015 Rada města Přibyslav schvaluje „Smlouvu o  dílo na  druhou etapu opravy 
ohradní zdi kostela v  Přibyslavi“ mezi KB Stavební s. r. o., Jamborova 800, 
Nové Město na Moravě, 592 31, IČO 29208181 a městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097. 
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 22. 4. 2015
Příloha zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 22. 4. 2015

18/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zase-
dání dne 22. 4. 2015.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

19/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu zaklá-
dající právo provést stavbu na pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín 
mezi účastníky městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava, IČO 70890749.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 04/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouvy

20/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí kup-
ní smlouvě na část pozemku parc. č. 11/8 v k. ú. Utín (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097. Sjednaná 
částka je ve výši 60 Kč/m2.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

21/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě na část pozemku parc. č.  st. 10/1 a část pozemku par. 
č.  338 v  k. ú. Utín (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) a   městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097. Sjednaná částka je ve výši 60 Kč/m2.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

22/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Smlouvu o  budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti na parcele parc. č. 552/1 v katast-
rálním území Hřiště mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava, IČO 70890749. 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 04/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

23/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o spolupráci při realizaci stavby „I/19 Ronov nad Sázavou, most 
ev. č. 19-068“ mezi Ředitelstvím silnic a  dálnic ČR, státní pří-
spěvková organizace, Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 
65993390, městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a společností MADOS MT s. r. o., Lupenice 
51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

24/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 
610 o výměře 9 m2 v k. ú. Hřiště od České republiky - Východočes-
kých energetických závodů, státní podnik v likvidaci, Sladkovského 
215/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO 00008184 
za kupní cenu 550 Kč. Náklady spojené s koupí hradí prodávající.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Koupě

25/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. 
č.  2159/5 o  výměře 1162 m2 v  k. ú. Dolní Jablonná (z  důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za  kupní cenu 
1.162 Kč. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

26/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. 
č. 335/60 o  výměře 467 m2 v k. ú. Dobrá (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 468 Kč. Náklady 
spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

27/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje zařadit do  programu 
zasedání zastupitelstva návrhy na projednání kupní smlouvy mezi 
městem Přibyslav a společností RWE GasNet, s. r. o. 
vedení vázaného účtu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 1, zdržel se 5.

28/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu a doho-
du o ukončení Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní 
přípojky č. 169621 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností RWE GasNet, 
s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567, za-
stoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služ-
by, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČO 27935311.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

29/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o  ve-
dení zvláštního vázaného vkladového účtu mezi J&T Bankou, a. 
s., Pobřežní 297/14, 186  00 Praha 8, IČO 47115378 a  městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Mgr.  Ludmila Řezníčková, 
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 1, zdržel se 6.

Finance

30/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2015, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky 2/2004, 
3/2004, 4/2004, 1/2005, 4/2006 a 2/2011.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk 
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Legisla-
tiva 

31/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhod-
nější nabídku veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Na  Vyhlídce a  Filipova, Přibyslav“ uchazeče: Lubomír Dvořák, 
Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 10466452 z důvodu, 
že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí vyhodnocena 
jako nabídka s  nejnižší nabídkovou cenou a  schvaluje uzavření 
smlouvy o  dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582  22  Přibyslav, IČO  00268097 a  vybraným uchazečem. Cena 
díla je 8.163.911,80 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

32/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2015 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2015.
Příloha: rozpočtové opatření č. 2/2015.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Roz-
počtové 
opatření

33/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní 
jednotky město Přibyslav za účetní období roku 2014 v rozsahu 
povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2015
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

34/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje celoroční hospodaření 
města a závěrečný účet města Přibyslav za rok 2014 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014, dle pří-
loh k jednání, bez výhrad. 
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2015
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13. 5. 2015
91/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na základě podaných nabídek pro rea-

lizaci údržby veřejné zeleně ve městě Přibyslav pana (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny) v částce 189.482 Kč a pana (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) v částce 182.793 Kč. Obě ceny jsou ko-
nečné, nejsou plátci DPH. 
Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) a smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  panem (z  důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny).
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 5/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

92/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na základě podaných nabídek technický 
dozor na investiční akci „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipo-
va, Přibyslav“ společnost IS engineering s. r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, 
IČO 25975609 a schvaluje příkazní smlouvu v částce 85.378 Kč včetně DPH. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 3/2016
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

93/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na  základě podaných nabídek koordi-
nátora bezpečnosti práce na investici „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vy-
hlídce a Filipova, Přibyslav“ pana (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) a schvaluje příkazní smlouvu v částce 15.000 Kč. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

94/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na základě podaných nabídek technický 
dozor na investiční akci „Rekonstrukce komunikace Přibyslav, místní část Poříčí“ 
pana (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) a schvaluje pří-
kazní smlouvu v částce 15.500 Kč.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

95/2015 Rada města Přibyslav schvaluje zadání výběrového řízení a vyhlašuje výběrové 
řízení na zhotovitele investiční akce „Chodník Utín“. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

96/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele investiční 
akce „Rekonstrukce komunikace Přibyslav, místní část Poříčí“ a akce „Oprava 
stávajícího povrchu komunikace v Poříčí“. Součástí zadání pro výběrové řízení je 
přiložená projektová dokumentace a slepý rozpočet. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

97/2015 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních příspěvků 
na návrh Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav dle neveřejné přílo-
hy 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: 6/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

98/2015 Rada města Přibyslav schvaluje upravená Pravidla pro poskytování dotací Ra-
dou města Přibyslav - sociální oblast.
Odpovědnost: Bc. Karel Březina, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

99/2015 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem zastřešit nákladovou 
rampu Kulturního domu Přibyslav.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

100/2015 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 829 
o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů 
v obci uzavřené dne 15. 10. 1998 mezi Českou republikou, Ministerstvem pro 
místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, IČO 66002222 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a dodatek č. 1 
ke smlouvě č. 830 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstav-
bu nájemních bytů v obci uzavřené dne 15. 10. 1998 mezi Českou republikou, 
Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110  15 Praha 1, IČO 
66002222 a  městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 
00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová 
Termín: 8/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

101/2015 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 16. 9. 2011 
na pronájem části pozemku parc. č.  1797/3 o výměře 1 m2 v k. ú. Přibyslav 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav, IČO 00268097 
a (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) dohodou ke dni 14. 
5. 2015.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 6/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

102/2015 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 o vý-
měře 10 m2 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny). Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou, a to od 14. 5. 2015 do 30. 9. 2015.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 5/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

103/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2006460/
VB/2 k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 246/35 v k. ú. Dobrá 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  společností ČEZ Distribuce, a.  s., Teplická 874/8, 405  02 Děčín 4, IČO 
24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

104/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu č. 1040003774/003 o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku ve spoluvlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 310/1, 311/1 a 312/4 v k. ú. Račín u Polničky mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností E.ON Dis-
tribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové 
výši 616 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

105/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu č. 1040003774/004 o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku ve spoluvlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 344/31, 437/8, 422, 423, 421/1, 484/7, 421/3, 344/7, 402/1, 406/3, 
406/4, 406/1 a 438/30 v k. ú. Radostín u Vojnova Městce mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností 
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 
28085400. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhra-
du v celkové výši 2.728 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

106/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. E618-V-4514/2014/PH k tíži pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 550/1 v k. ú. Dobrá mezi městem Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 
70994234.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

107/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. E618-V-4515/2014/PH k tíži pozemků ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 1796/12, 1828/2 a 1830/2 v k. ú. Přibyslav mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Sprá-
vou železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČO 70994234.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

108/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. E618-V-4516/2014/PH k tíži pozemků ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 236/5 a 270/6 v k. ú. Ronov nad Sázavou mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČO 70994234.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

109/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. E618-V-4517/2014/PH k tíži pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 346/1 v k. ú. Utín mezi městem Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 
70994234.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

110/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 1064/1 
o výměře 13 022 m2, parc. č. 1073/1 o výměře 2 545 m2, parc. č. 1075/2 o vý-
měře 8 046 m2 a parc. č. 1078 o výměře 9 829 m2 v k. ú. Přibyslav mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav a  paní (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny). 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

111/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 11/4 
o výměře 50 m2 v k. ú. Utín a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 5/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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112/2015 Rada města Přibyslav schvaluje s účinností od 14. 5. 2015 ceník za pronájem 
pozemků dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

113/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Pravidla Rady města Přibyslav pro zadávání 
veřejných zakázek v  podmínkách města Přibyslav, příspěvkových organizací 
a jiných právnických osob zřizovaných městem Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

114/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu sportovišť 
ze dne 1. 1. 2008 mezi fi rmou Sportovní zařízení města Přibyslav s. r. o. Česká 
34, 582 22 Přibyslav, IČO 27513068 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

115/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s použitím znaku města Přibyslav při prezentaci 
města v rámci mezinárodního cyklistického závodu Vysočina 2015 organizátory 
této akce.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

116/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s  umístěním sídla spolku Sbor dobrovolných 
hasičů Ronov nad Sázavou na  adrese Bechyňovo nám. 1, 582  22 Přibyslav 
za předpokladu, že korespondenční adresa spolku bude odlišná od adresy sídla 
spolku.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk 
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

117/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene se společností RWE GasNet, s. r. o. Klišská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem, IČO 27295567.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

118/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním sídla spolku Českého svazu chovate-
lů Přibyslav na adrese Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav za předpokladu, 
že korespondenční adresa spolku bude odlišná od adresy sídla spolku.
Odpovědnost: Michael Omes
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

119/2015 Rada města Přibyslav schvaluje použití znaku města Přibyslav v publikaci, kte-
rou v letošním roce vydá SDH Přibyslav u příležitosti 140. výročí založení sboru.
Odpovědnost: Michael Omes
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

120/2015 Rada města Přibyslav schvaluje použití znaku města Přibyslav na materiálech 
SDRUŽENÍ OSVOBOZENÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ A  POZŮSTALÝCH,  
Z.S. v souvislosti s uspořádáním výstavy v ZŠ Přibyslav. 
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

121/2015 Rada města Přibyslav schvaluje „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod“
 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 602  00 
Brno, IČO 75082241.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

122/2015 Rada města Přibyslav schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolu-
práci“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 
00268097 a Svazem měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO 
63113074.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

123/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr změn v Organizačním řádu Městského 
úřadu Přibyslav vedoucí ke snížení počtu vedoucích úředníků ze čtyř na tři a ná-
slednou optimalizací činností spojených s faktickou správou a údržbou majetku.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Josef Moštěk
Termín:12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

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

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

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

Případní zájemci o  tuto pomoc se mohou přihlásit u  matrikářky MÚ Přibyslav 
paní Marie Pokorné (tel. 569 430 829), kde také získají podrobnější informace o no-
vých OP. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

V  souvislosti s  konáním tradiční přibyslavské pouti ve  dnech 
27. 6. - 28. 6. 2015 dojde v centru našeho města k omezení do-
pravního provozu.

Od  středy 24. 6. od  12:00 hod. do  pondělí 29. 6. do  10:00 
hod. bude uzavřen prostor Bechyňova náměstí před radnicí, část 
ulice Havlíčkova po  křižovatku Havlíčkova – Příkopy a  prostor 
autobusového nádraží, jehož stanoviště budou přesunuta 
do prostoru před bývalou restaurací „Na Růžku“. Od pátku 26. 
6. od 12:00 hod. do pondělí 29. 6. do 10:00 hod. bude uzavřena 
silnice I/19 Žďár nad Sázavou - Havl. Brod v  úseku od  zámku 
po  křižovatku Tyršova x Hesovská. Objížďky budou po  dobu 
uzavírek vedeny ulicemi Česká, Příkopy, Pecháčkova, Tržiště 
a  Gen.  Luži a  budou označeny dopravními značkami. Pouťo-
vé atrakce budou umísťovány v  prostoru Bechyňova náměstí 
od pondělí 22. 6. 2015 od 18:00 hod. tak, aby až do provedení 
uzavírky nebránily provozu na komunikaci II/350. 

Doufáme, že výše navržená opatření přijmete s pochopením 
a v hojném počtu navštívíte letošní přibyslavskou pouť. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

VÝMĚNA OBČANSKÝCH 
PRŮKAZŮ V ROCE 2015

V době od 26. 5. 2015 do 31. 10. 2015 bude prováděna oprava mostu na ko-
munikaci I/19 v Ronově nad Sázavou. Most bude zbourán, ale bude zřízeno most-
ní provizorium, takže silnice I/19 
bude po  celou dobu rekonstrukce 
průjezdná - kyvadlově se semafory. 

Od  května 2015 jsme zazname-
nali zvýšené množství nákladních 
automobilů a  kamionů projíždě-
jících naším městem. Je zde totiž 
vedena objížďka pro nákladní au-
tomobily, vzniklá v důsledku opravy 
komunikace I/34 v Krátké Vsi. 

Oprava této komunikace potrvá do 31. 8. 2015. 
Ing. Josef Moštěk

tajemník MÚ Přibyslav

Dopravní uzavírky – objížďky

Dopravní omezení v době 
přibyslavské pouti



Zprávy z radnice / Škola ČERVEN 2015Str. 10

Květen se rozsvítil vzpomínkami na konec 2. světové války. Letos uplynulo 70 let. V naší škole se 
žáci válečnou historií zabývali v různých předmětech. Dne 7. května se 7. třídy zúčastnily zahájení 
výstavy v Kurfürstově domě. Žáci 7. A předvedli kratičký program, který si  připravili pod vedením 
manželů Moniky a Pavla Linkových. Byl složený z jedné židovské písně a vzpomínek Arnošta Lustiga 
na Osvětim. Na závěr přednesl Prokop Kasal mrazivě dojemný úryvek z Deníku Smrti. Program 
7. A vhodně doplnil pěvecké vystoupení Michaely Štefáčkové, úvodní slovo Anny Šauerové i pro-
jev pana starosty Martina Kamaráda. Výstava byla našimi žáky zhodnocena jako velmi zajímavá. 
Kromě sedmáků ji zhlédli ještě vybraní žáci z 9. tříd, kteří předtím spolu s paní učitelkou Marií Ada-
movou položili věnce na přibyslavský hřbitov a do Hřišť, kde si krátce připomněli válečné události.

Měsíc květen /zdá se/ žákům sedmého ročníku opravdu přál. V úterý 12. 5. si pro ně připravila 
paní M. Heilandová přednášku o životě a problémech slabozrakých a nevidomých lidí. Zúčastnění 
si mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí, další pomůcky pro naše zrakově postižené spoluobčany i brýle 
simulující silnou slabozrakost. Přednáška se opravdu líbila nejen žákům, ale též učitelům.

Několik informací od paní učitelky Marie Zichové:
•  V neděli 10. května jsme na školní zahradu pozvali veřejnost a zapojili se do celorepublikové akce 

Fair Trade snídaně. Sešlo se celkem 23 účastníků, kteří v prostředí rozkvetlé zahrady symbolicky 
posnídali čaj, kávu a horkou čokoládu, sušenky a tabulkovou čokoládu s  logem spravedlivého 
obchodu /Fair Trade/ či domácí dobroty – domácí chléb, vejce, marmelády, med a  zeleninu. 
Koupí produktů s logem Fair Trade jsme vyjádřili solidaritu s lidmi, kteří je vyrobili. Tento způsob 
obchodu nabízí pěstitelům a dalším výrobcům spravedlivé obchodní podmínky, možnost vyma-
nit se z chudoby, žít důstojný život a posílat děti do škol místo do práce. Symbolické snídaně se 
konaly po celé České republice, nám se podařilo oslovit nejmladší generaci zastoupenou žáky 
školy, dospělé i seniory.

•  Žáci osmých a devátých tříd ve středu 13. května prodávali v ulicích města žluté květy měsíčku 
– symbol boje s rakovinou. Letošní sbírka Ligy proti rakovině Praha byla zaměřená na prevenci 
a léčbu rakoviny reprodukčních orgánů. Díky občanům, kteří si kytičku koupili, jsme letos přispěli 
částkou 20 312 Kč.

•  V krajském kole soutěže Zlatý list pro zájmové kroužky zaměřené na přírodu a její ochranu obsa-
dily děti z kroužku Otakárek 3. místo. V rámci soutěže Otakárci obhájili celoroční práci pro pří-
rodu, poznávali organismy a odpovídali na otázky z botaniky, ornitologie, meteorologie, lesnictví 
a hydrobiologie a zúčastnili se botanické a ornitologické exkurze v lokalitě Ptáčovské rybníky.

A co by se mělo uskutečnit po uzávěrce?
Na 22. 5. je naplánována premiéra představení divadelního kroužku školní družiny pro školku, 

školu i pro veřejnost.
Žáci čtvrtých tříd v závěru měsíce zakončí kurz dopravní výchovy testováním v Havlíčkově Brodě.
27. 5. změří své síly naši mladí sportovci na Havlíčkobrodských hrách dětí a mládeže. 

Mgr. et Mgr. Monika Linková

 Schůze v Dobré 23. 4. 2015

 Schůze s občany ve Hřištích 13. 5. 2015

 Schůze s občany v Poříčí 18. 5. 2015

Zprávy ze školy

Program slavnostního otevření 
zrekonstruované a dostavěné základní školy

sobota 6. června 2015
Dopolední program – Den otevřených dveří a slavnostní otevření školy
9.00 – 9.30 hod
Slavnostní otevření zrekonstruované a  dostavěné základní školy obohaceno hudebními výstupy 
žáků a žákyň Základní školy Přibyslav za doprovodu učitelské kapely
9.30 – 12.30 hod
Prohlídka areálu školy, ukázky z činností školy – prezentace a ukázky výuky, práce s moderními 
technologiemi, zajímavosti nejen ze světa přírodopisu, chemie a fyziky.
Výstava fotografi í zachycujících více než 60 let činnosti školní družiny, možnost k nahlédnutí do kro-
nik školní družiny.
Křest knihy „Přibyslavská škola 1895-2015“.

Odpolední program
14.00 – 14.15 hod
Vernisáž výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství - vězni z českých zemí v nacistických koncentrač-
ních táborech“ za účasti zástupce Historické skupiny Osvětim při Sdružení osvobozených politic-
kých vězňů a pozůstalých pana Asafa Auerbacha („Wintonova dítěte“).
14.15 – 16.00 hod
Prohlídka výstavy spojená s besedou s panem Auerbachem.

Všichni jste srdečně zváni. Petr Adam, ředitel školy
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Prázdniny jsou za dveřmi 
aneb 

ve školce je pořád dobře
V  průběhu jarních měsíců se díky příznivému počasí 

roztrhl pytel se všelijakými aktivitami. Příjemně teplé pa-
prsky lákaly naše děti i učitelky do přírody a to nejenom 
k pozorování změn během jejího zimního odpočinku, ale 
i k cíleným činnostem a výletům.

Vítaným zpestřením byla návštěva dětí ze tříd Sluníčka a  Berušky v  záchranné 
stanici v Pavlově. 

Za doprovodu zkušeného personálu stanice si děti mohly zblízka prohlédnout 
různé dravce a třeba i „mazaného“ lišáka nebo neposedně skákající veverku. I děti 
z jiných oddělení nelenily – Motýlci prozkoumali zvířátka na statku pana Matouška 
v  Dobré, kterému za  jeho ochotu a  dlouhodobou spolupráci náleží poděkování. 
Děti z  oddělení Rybičky dostály svému pojmenování a  zkontrolovaly obsah při-
byslavských sádek, kde je s  radostí spolu s Motýlky provedl pan Michl. Podobně 
tematicky byl pro tyto děti připravený program ke Dni Země, v jehož rámci nejstarší 
děti poznávaly zajímavosti z přírody formou hry.

Úplata za školní družinu
Od nového školního roku se zavádí po projednání záměru s rodiči úplata za škol-
ní družinu. Úplata byla stanovena plně v  souladu s  ustanovením §14 vyhlášky 
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.
Pro školní rok s ohledem na stanovený rozpočet neinvestičních nákladů pro rok 
2015 byla výše úplaty stanovena ve výši 150,- Kč/měsíc za následujících pod-
mínek:

1.  Úplata se bude vybírat jednorázově za období září – prosinec do 30. 09. 2015 
a za období leden – červen do 31. 1.  2015.

2.  Pokud se žák přihlásí do školní družiny dodatečně, úplata se vybere za období 
plánované docházky.

3.  Měsíční úplata se nebude krátit v případě absence žáka.
4.  Pokud se žák v průběhu docházky odhlásí ze školní družiny, bude mu vrácena 

úplata za celé měsíce následující po odhlášení z docházky.
5.  Při příležitostném umísťování žáků do školní družiny byla částka za žáka a ná-

vštěvu stanovena na  10,- Kč/den. Celková částka za  žáka v  daném měsíci se 
bude odevzdávat do pokladny školy první pracovní den následujícího měsíce. 
Pojmem příležitostné umístění se myslí nepravidelný pobyt v nenadálých a nut-
ných případech. Takovýto žák se nepovažuje za žáka školní družiny, do oddělení 
může být umístěn pouze a jedině v případě, pokud je v konkrétním čase kapacita 
daného oddělení nenaplněna.

Bližší informace jsou na webu školy. Petr Adam, ředitel školy

 

Ředitelské volno - 29. - 30. 6. 2015 
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů,  

VYHLAŠUJI 
VOLNO PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

ve dnech 29. - 30. 6. 2015. 
Školní družina bude v provozu od 6.30 hod. do 16.30 
hod. V případě zájmu o využití služeb družiny ve dnech, 
kdy bude ředitelské volno, přihlaste své děti závazně  
v termínu do 19. 6. 2015 paní vedoucí Hany Janáčkové.  
Bližší informace jsou na webu školy. 

Petr Adam, 
ředitel školy 

Kritéria přijímání do školní družiny / 
školního klubu
Kritéria pro zápis dětí do školní družiny
Zápis do školní družiny proběhne:

• ve čtvrtek 27. a v pátek 28. srpna 2015 vždy v době od 15:00 do 17:30 hod.
• v pondělí 31. srpna po 12.00 hod. bude zveřejněn výsledek zápisu

Ředitel školy stanovuje na školní rok 2015/2016 pro přijetí žáků/žákyň do školní 
družiny tato kritéria:

• včasné odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku
• žák/žákyně 1. a 2. ročníku
• dojíždějící žák/žákyně
• žák/žákyně 3., 4. a 5. ročníku
• sourozenec ve školní družině
• sourozenec ve škole

Děti podle těchto kritérií se přijímají do naplnění 4 oddělení školní družiny (1 od-
dělení = 30 žáků). Kritéria mají zvýhodnit menší žáky/žákyně a případy, kdy žáci/
žákyně čekají na starší sourozence resp. dojíždějí.
Kritéria pro zápis dětí do školního klubu
Zápis do školního klubu proběhne:

• ve čtvrtek 27. a v pátek 28. srpna 2015 vždy v době od 15:00 do 17:30 hod.
• v pondělí 31. srpna po 12.00 hod. bude zveřejněn výsledek zápisu

Ředitel školy stanovuje na školní rok 2015/2016 pro přijetí žáků/žákyň do školního 
klubu tato kritéria:

• včasné odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku
• žák/žákyně prvního stupně, kteří nebudou přijati do školní družiny
• žák/žákyně 6. a 7. ročníku
• dojíždějící žáci/žákyně
• sourozenec ve škole

Žáci/žákyně se podle těchto kritérií přijímají do naplnění kapacity školního klubu, 
která je pro školní rok 2015/2016 stanovena na 100 žáků/žákyň.
Bližší informace jsou na webu školy. Petr Adam, ředitel školy

Pokačování na straně 12
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Tradiční zpěváckou akcí je příprava hudebního pás-
ma na jarní Vítání občánků na přibyslavském zámku. 
Na dva dubnové termíny se pilně připravovaly děti ze 
Sluníček a  mladší Rybičky, doufáme, že se zaujetím 
přednesené písničky a básně přispěly k dobré náladě 
a  slavnostní atmosféře. Poslední dubnový den nás 
svou návštěvou poctily vyšňořené čarodějnice – v ci-
vilu pracovnice městské knihovny, divadelní ochotnice 
a bývalé učitelky. Pod jejich vedením  mohly děti plnit 
méně či více náročné úkoly na školní zahradě. Odmě-
nou za vzorné splnění jejich instrukcí byl všem dobře 
propečený špekáček.

A  to už tu s námi byl barevný a voňavý měsíc kvě-
ten a s ním každoroční besídky pro maminky k  jejich 
svátku. Ve  všech odděleních si mohly poslechnout 
svoje ratolesti, jak jim s nadšením předváděly to, co si 
pod vedením svých učitelek na vystoupení připravily. 
Pomyslnou „třešinkou na  dortu“ bylo fi nální předání 
vlastnoručně vyrobeného dárku. Činily se i  naše nej-
mladší děti z Broučků – předtím než usnuly po dobrém 
obědě, za nimi chodili jejich rodiče a prarodiče se svojí 
oblíbenou knížkou, ze které jim četli pohádky. Spo-
lečně také se svými nejbližšími strávili příjemné chvíle 
v rámci společné akce „Na zahradě se nenudíme“.

A  také k  nám přišel pan spisovatel! Pan Hynek 
Schuster se svojí rodinou nám přišel představit vlastní 

knihu „Kaštánkova dobrodružství“. V průběhu autor-
ského čtení se děti postupně seznamovaly s hlavním 
hrdinou a jeho kamarády a tím, co společně zažili. Na-
pětí a akce zase byly společné celoroční hře o poklad  
u Kuřátek. Po splnění všech úkolů bylo odměnou všem 
těmto dětem sladké tajemství papírové pokladnice.

Děti z  Berušek (MŠ Tyršova) na  sebe vzaly velký 
úkol – nacvičit spolu se svými učitelkami neotřelý 
program pro bývalé učitelky MŠ. Veselé zpívání i ne-
obvyklý doprovod sklidily náležitý potlesk a  možná 
probudily i  nostalgické vzpomínky na  dobu vlastní 
pedagogické činnosti. Čas plyne jako voda a  před 
námi je čas dalších výletů. Za  zvířaty do  ZOO v  Jih-
lavě cestovali Motýlci a  Rybičky, to zase Berušky si 
vyšláply za kamarády do Modlíkova a ohodnotily ryby 
v rybárně v Ronově. Divočáci na Ransku lákali děti ze 
Sluníček a  Berušek, jejich obydlí přijely zkontrolovat 
v prvních májových dnech. Poutavé vyprávění o orlu 
skalním z úst pana Václava Augustina zaujalo natolik 
některé paní učitelky, že se rozhodly si dravce potěž-
kat, za sebe mohu napsat, že to byla docela fuška!

Cílové destinace našich výletů a výšlapů jsou více či 
méně osvědčené, ať už se jedná o výjezdy do Žďáru 
nad Sázavou (modelové království, hřiště Pilák), are-
álu Šiklova mlýna (Motýlci) nebo letiště v  Přibyslavi 
(Berušky).

Další z tradičních školkových akcí – spaní v MŠ si le-
tos vyzkoušeli jako vždy „mazáci“ – naši budoucí ško-
láci. Sem tam ukápla i nějaká ta slza, ale v nabitém pro-
gramu neměl další stesk po rodičích šanci. Důležitým 
středobodem společenských setkání je zdejší kulturní 
dům. Zde pro nás v závěru května zahrály děti ze škol-
ní družiny divadelní představení se skvělými kulisami 
i  kostýmy, které ozvláštnily scénu. I  když se výkony 
školních ochotníků nemohly úplně srovnávat s proje-
vem jejich dospělých kolegů, zaujala zejména jejich 
chuť do herecké práce a snaha udělat něco pro druhé. 
Tímto bych chtěla za učitelky MŠ poděkovat paním vy-
chovatelkám, dětem i ostatním spolutvůrcům. 

Loučení není většinou radostná záležitost, což po-
znaly předškolní děti v prvním červnovém týdnu. Je-
jich docházka do školky koncem června končí, dveře 
mateřské školy však pro ně budou vždy otevřené.

A  co zbývá připomenout závěrem? Naše plavba 
pohádkovým světem pro tento rok pomalu končí, 
kapitánky v  osobách paní učitelek všechny pasažéry 
bezpečně navádí ke  břehům a  my se společně těší-
me na ten čas sladkého lenošení a  letního dovádění, 
abychom mohli odpočatí společně vyrazit do dalšího 
období objevování světa dětství.

Mgr. Jitka Nováková

Již podruhé budeme slavit s našimi tatínky! Stejně jako loňský rok se koncert usku-
teční na zahrádce Restaurace Veronika, v případě deště se akce ruší. V průběhu 
celého odpoledne se můžete občerstvit např. výbornou kávičkou a zakousnout něco 
dobrého – vše bude domácí. Zahrají a zazpívají žáci i učitelé přibyslavské pobočky 
ZUŠ. Novinkou je vystoupení kapely Bengál ze Žďáru nad Sázavou. V této formaci 
 působí Honza Klusáček, který pod vedením pana učitele Luďka Nováka letos po-
stoupil do krajského kola soutěže ve hře na saxofon a obsadil krásné druhé místo.

Folk-rocková kapela Bengál vznikla v  roce 2010 a hraje písničky vlastní tvorby. 
Na svém kontě má již tři vydaná CD (na koncertě budou v prodeji) a vystoupení 
např. na Vysočina festu, Vosa festu, Memoriálu Jardy Mrkvičky v Chotěboři i na sou-
těži Skutečná Liga v Praze. 

Přijďte strávit příjemné odpoledne při poslechu hudby, těšíme se na vás.

Hana Loubková, vedoucí pobočky ZUŠ

 

 

ZUŠ J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD, POBOČKA PŘIBYSLAV ZUŠ ZUŠŠ J. VJ V. STSSTS AMIAMICE HEC HAVLÍAVLÍVL ČČČKŮV BROD, O POBOČČČKA PPŘŘŘIBYSSSLAV

SRDEČNĚ ZVE NA SRDESRDESRDR ČNNĚĚĚĚ ZVE EZVE NANAA
 

KONCERT KE DNI OTCŮ KKKOOONNNCCCCEEEERRRRTTT KKKKEEEE DDDDNNNIII OOOOTTTTCCCŮŮŮŮ
NA ZAHRÁDCE RESTAURACE VERONIKA, PŘIBYSLAV NA ZNA ZAHRÁRAHRH DCE D RESTRESTES AURAAURAA CE VC VERONRONIKAKIKANA ZAHRÁDCE RESTAURACE VERONIKA, PPPŘIBYŘIBYSLAVSLASLAVŘIBYSLAV

NEDĚLE 14. 6. 2015 NEDĚĚEDĚE LE 14. 6. 202 15

14.00 POPULÁRNÍ MELODIE V PODÁNÍ ŽÁKŮ ZUŠ 14.00 POOPULÁU RNÍ MELOODIE D V PODÁP NÍ ŽÁKŮ ZUŠŠ

16.00 KAPELA BENGÁL (Žďár nad Sázavou) 16.06 0 KAPELA BENGÁGÁL (ŽŽďár á nad n SázaSázavou)o )

TĚŠIT SE MŮŽETE NA PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U KAFÍČKA A NĚČEHO TĚŠIT SET SEE MŮŽETE ETEE NA NAN PŘÍJPŘÍJEMNÉ POSPOSP EZENEZENE Í U KAFÍF ČKA AA NĚČEEHO HHO
DOBRÉHO, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE KONCERT RUŠÍDOBRÉHO,É  DOBRDOBRBRÉHOÉ VV PPŘŘŘÍÍÍPADPADDĚĚĚ NEPNEPE ŘŘŘŘÍÍÍZNIVZNIVÉÉÉÉÉHO PO OČASČHO PPOČASOČ ÍÍ SE KE ONCEC RT RR UŠÍŠSE KSE ONCEONCENC RT RRT RRUŠÍÍ

 

         

Koncert ke Dni otců
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Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod
Místní skupina ČČK Přibyslav

1. května jsme se s červeným stánkem a společně s Oblastním spolkem ČČK Havlíčkův Brod 
účastnili akce Aeroklubu Přibyslav. Měřili jsme BMI, tuky a svaly v těle, krevní tlak a glykemický 
index. Také jsme zájemcům ukázali, jak se správně provádí kardiopulmonální resuscitace, a kdo 
chtěl, mohl se nechat zabalit do vakuové dlahy. Naše děti také pomáhaly s tvořivou dílničkou 
pro malé zájemce. Akce na letišti se nám moc líbila a byla tam taková spousta atrakcí, že jsme 
je ani nestihli všechny obhlédnout. Jestli jste nebyli letos, přijďte se příští rok určitě podívat!

V úterý 5. května červenokřižáčci popřáli svým maminkám k svátku v sále Městského úřadu 
Přibyslav. Na programu byla opět recitace pod vedením předsedkyně Kristýny Loužecké, hu-
dební vystoupení dětí ze ZUŠ ze tříd Hanky Loubkové (klavír), Ondřeje Štefáčka (zpěv), Luďka 
Nováka (zobcová fl étna) v doprovodu Hanky Loubkové. Dále byly na programu krátké scénky 
„Neopatrná Lenička“ a „Dvojčátka pomáhají“, které jsme společně s dětmi napsali a secvičili 
speciálně pro maminky. Na závěr jsme maminkám popřáli a pozvali je k popovídání a občer-
stvení. Moc děkujeme všem, kteří v programu účinkovali, všem, kteří také s dětmi nacvičovali, 
a také všem, kteří přispěli k výzdobě sálu, přípravě občerstvení, úklidu a také k dobré zábavě. 

Ve čtvrtek 7. května naše holky ze Zdravotnického kroužku ŠD Přibyslav soutěžily v okres-
ním kole soutěže mladých zdravotníků v Havlíčkově Brodě. Soutěžní tým vyrazil ve složení: 
Káťa Vacková, Monča Pejzlová, Viky Loužecká, Natka Stehlíková a Zuzka Uhlířová. Další zá-
stupkyně jsme měly i mezi fi guranty a to Terku Loužeckou a Káju Eisovou. Přestože jsme se 
neumístily na žádném z předních míst, vedly jsme si dobře – všichni zranění po našem zásahu 
přežili. (: Soutěž byla perfektně připravená a  děkujeme, že jsme se mohly zúčastnit! Už se 
těšíme na příští rok!

15. května jsme uzavřeli přijímání přihlášek na příměstský tábor, přihlášení zájemci tedy 
mohou v nejbližších dnech očekávat další informace! 

V pátek 22. 5. 2015 nás ještě čeká pravidelný monitoring v domě s pečovatelskou službou 
a v neděli 24. 5. 2015 od 18 hodin se ještě těšíme na společnou veganskou večeři. O těchto 
akcích vás budeme informovat v příštím Přibyslavském občasníku.

Na červen připravujeme:
V sobotu 20. 6. proběhne rodinný den ACO Industries k. s., kterého se zúčastníme s naším 

zdravotním stánkem a s aktivitami pro děti.

A v pátek 26. 6. od 15 do 16 hodin chystáme opět náš pravidelný monitoring v domě Pečo-
vatelské služby. Bude to před prázdninami poslední monitoring a na další se potom sejdeme 
zase až v září.

Přejeme vám pěkný konec jara a začátek léta!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Doubková
e-mail: mscckpribyslav@seznam.cz

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

 ČČK – Monitoring na letišti

 ČČK – Dílničky na letišti

 ČČK – Resuscitace na letišti

Milí čtenáři,

v květnu se červenokřižáčci opět zapojovali do dění v Přibyslavi a snažili se 
svojí troškou přispět k dobré náladě a ke zvýšení povědomí o první pomoci.
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 ČČK – Tým a figurantky jedou na soutěž 
mladých zdravotníků

 ČČK – Soutěž mladých zdravotníků ČČK – Den maminek

Významné dny 

v měsíci červnu:
 1. 6. Mezinárodní den dětí 

 2. 6. Mezinárodní den čistého ovzduší 

 4. 6. Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese 

 5. 6. Mezinárodní den ptačího zpěvu 

  Den rozvoje a vzdělání dospělých 

  Světový den životního prostředí

 8. 6. Mezinárodní den oceánů 

 10. 6. Připomínka vyhlazení obce Lidice

 12. 6. Světový den proti dětské práci 

 14. 6. Světový den dárců krve 

 15. 6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby 

 16. 6. Den afrického dítěte

  Evropský den židovské kultury 

 17. 6. Světový den sdělovacích prostředků 

  Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha 

 20. 6. Světový den uprchlíků 

 21. 6. Evropský den hudby

  Den hrdosti 

  Mezinárodní den trpaslíků 

  Den otců

  Den květů

 23. 6. Den OSN pro veřejné služby

  Světový den házené 

  Mezinárodní olympijský den

 24. 6. Světový den osteoporózy

 26. 6. Mezinárodní den podpory obětem násilí

   Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému 

obchodování s nimi

 27. 6. Den politických vězňů

  Den památky obětí komunistického režimu

  Světový den rybářství

  Světový den diabetiků

  Světový den sdělovacích prostředků

 30. 6. Den armády

 ČČK – Koncert na den maminek

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum nabízí jedinečnou příležitost pro mamin-
ky na mateřské dovolené.

Je to místo, kde se maminky s malými dětmi setkávají, zú-
častňují se různých programů, či se samy aktivně podílejí 
na jejich vytváření. Mateřské centrum nabízí aktivity, které 
maminkám umožní vyjít z izolace a zničujícího stereotypu, 
kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Maminky, které se 
aktivně podílí na programech, si udržují profesní orientaci, 
posilují své sebevědomí, nalézají nové přátele, získávají nové 
organizační zkušenosti. Nezanedbatelná je i výměna zkuše-
ností 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.

Co nás v červnu čeká?
1. 6. – Běh naděje aneb „bezpečné prázdniny“
2. 6. – Den dětí v MŠ – malování na obličej
10. 6. – Návštěva knihovny: V knihovně si můžeme i hrát
– výlet

Těšíme se na Vás!
za maminky z  KVC Harmonie

Lenka Thomayerová
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Již měsíc květen nám přinesl nejeden pěkný, teplý slunečný den. Mohli jsme si 
jej vychutnat při hezké procházce po okolí našeho města nebo při posezení doma 
na zahrádce.

Začátkem měsíce května proběhlo též několik autorských čtení z nové pohádko-
vé knížky Hynka  Schustera „Kaštánkova dobrodružství“. Děkujeme všem spolupo-
řadatelům – městu Přibyslav, KZMP, ZŠ, MŠ, KS Pohoda, SZMP a dalším, za vydat-
nou pomoc a návštěvníkům za hojnou účast. Kdo máte zájem si tuto knížku přečíst, 
můžete si ji zapůjčit v městské knihovně.

Protože se den již o hodně prodloužil a hezkých teplých dnů, jak doufáme, přibu-
de, plánujeme na měsíc červen kondiční vycházku po přibyslavské cyklostezce. Kdy 
a kde se sejdeme, nezáleží na nás, ale na počasí. Proto občas nahlédněte do naší 
vývěsní skříňky pod restaurací U Kubínů, kde se dozvíte nejaktuálnější termín.  Zá-
roveň máme naplánováno, jako každoročně, kondiční plavání na městském koupa-
lišti. Jestli se červen vydaří a sluníčko nám ohřeje vodu, sejdeme se poprvé v úterý 
30. června v 19.00 hodin u bazénu v České ulici. V měsíci červenci a srpnu plánuje-
me návštěvu koupaliště vždy na každé úterý od 19.00 hodin. Zveme proto všechny 
naše členy, milovníky koupání k pravidelným letním schůzkám. 

Na  závěr mi dovolte, abych vám všem popřála prosluněné léto, dětem krásné 
prázdniny bez zbytečných úrazů a těm, kteří ještě chodí do práce, vydatný odpoči-
nek o zasloužené dovolené.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Léto se svazem invalidů

 Beseda – Kaštánek

•  Školní rok jsme zahájili s téměř 100% účastí. V září, po letních prázdninách i bě-
hem celého roku zařazujeme do naší činnosti procvičování paměti, různé kvízy či 
seznamování se s významem cizích slov.

•  Dýňový ráj. S Otakárkem jsme viděli ohromnou spoustu různých druhů dýní, do-
zvěděli jsme se o jejich využití a ochutnali výbornou dýňovou polévku. Také jsme 
si vytvořili malou dýňovou kuchařku.

•  V říjnu se každý rok zapojujeme do akce Pěško – tour a Rotoped – tour. Z vy-
cházek zapisujeme kilometry a na konci měsíce přijede dr. Zimennová z Jihlavy, 
zhodnotí naši činnost, poví nám, kam až jsme došli nebo dojeli. Tentokrát to bylo 
pěšky 2 622 km (až na Kapverdy) a na kole 908 km (do Valencie).

•  Občas si také něco uvaříme. Někdy naše oblíbené bramboráky a v době sklizně 
ovoce třeba ovocný koláč. Chutnal všem.

•  V předvánočním čase jsme se věnovali zhotovení vánočních koulí, zkusili jsme 
si i rytí ornamentů. Společného vánočního posezení jsme se zúčastnili v plném 
počtu. O kulturní program se zasloužily děti ze ZUŠ a pí. A. Šauerová se svým 
synem.

•  Navštívila nás knihovnice M. Gögeová, vyprávěla o nových knihách a jejich spi-
sovatelích.

•  Také k  nám přišly děti z  Otakárku. Připravili jsme pro ně ukázku, jak se dříve 
v chaloupkách trávily večery. Jak se dralo peří, necovalo, paličkovalo a všechny 
další ruční práce, které si mohly děti vyzkoušet. Na konec ochutnaly i naše české 
koláče.

•  Zajímavá byla přednáška s promítáním na téma Studánky a kapličky, která pro-
běhla v rámci Března – měsíce čtenářů. Zájem byl značný, sotva jsme se do klu-
bovny vešli.

•  V březnu jsme se věnovali blížícím se jarním svátkům, které mají spoustu tradic, 
obyčejů a  symbolů. „Koupali jsme vajíčka“. Z  vajíček, kuřátek a  slepiček, jsme 
vytvořili malou výstavku. Vše jsme zakončili tradiční velikonoční nádivkou. 

•  V dubnu nás navštívily děti z MŠ s velmi pěkným programem. Byli to předškoláci, 
tak jsme je pozvali ještě na konci školního  roku na rozloučenou. 

•  V dalším jarním období se budeme věnovat našim zahrádkám, pohybu venku, 
zajedeme si na malý zájezd, který zakončíme velkým pohárem. 

•  Celé prázdniny se budeme scházet jednou týdně na zahradě v altánku s možností 
opékání buřtíků a grilování. 

Jiřina Šillerová
vedoucí Klubu seniorů Pohoda   

Stručně o činnosti senior 
klubu POHODA
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Dne 9. 5. 2015 proběhl již 3. ROČNÍK JARNÍHO FOTBALU pořádaný 2. oddílem 
vodních skautů a skautek Ledňáčci - Skautské středisko Goliath Přibyslav. 

Turnaj v minikopané se uskutečnil tak jako předešlé roky na hřišti u skautské zá-
kladny DEAR. Pevně jsme věřili, že tento rok nám bude počasí přát, ale bohužel. 
Přišly přeháňky a  odpoledne dokonce vytrvalejší deštík. Sešly se pouze 3 týmy. 
Alespoň bylo jasné, že každý si dnes domů odnese cenu a pohár. 1. místo obsadil 
tým REBEL, na  2. místě se umístil tým SAMOHOŇKY  a  krásné 3. místo patřilo 
VODÁKŮM. Všem moc gratulujeme k umístění.  Dále proběhla soutěž v rychlosti 
pití piva. Moc nadšenců se nehlásilo, všichni předpokládali, že Martin Strašil, který 
zvítězil již ve dvou předešlých ročnících, si svůj titul nenechá vzít. A opravdu nene-
chal a jeho „hatt rik“ byl odměněn dárkovou taškou, poukázkou na pedikúru a pou-
kázkou na výměnu oleje.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům: pan Pavel Votava – AUTO-
SERVIS, Tomáš Fajmon – AUTOSERVIS, Jiří Kubát, Vlastimil Šmíd mladší – Kámen, 
Vladislav Sláma, Zdeněk Krčál, Josef Dohnal, paní Marie Šmídová, fotbalisté Při-
byslav, Cukrárna Fontána – Váš sladký svět s.r.o., TPK Pribina, FRITAGRO Nížkov 
s.r.o., EON – Petr Sobotka, Jana Augustinová – pedikúra, SLÁMA – SKLAD OUDO-
LEŇ, ARGOS ELEKTRO a.s., CESCZ s.r.o.

Dále bychom chtěli poděkovat všem příznivcům a sponzorům za celoroční pod-
poru a sponzorské dary.

Výtěžek z této akce jde pro děti z našeho oddílu na NAVIGAMUS, což je celore-
publiková akce konaná jednou za 3 roky. Více na http://navigamus.cz/.

Těšíme se na další připravované akce, na kterých vás rádi uvítáme. Všechny akce 
budou včas inzerovány v Přibyslavském občasníku a na plakátech. 

Za 2. oddíl vodních skautů a skautek – Ledňáčci 
Stanislava Šmídová

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  

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Český svaz chovatelů ZO Přibyslav pořádá

ve dnech 27. 6. - 28. 6. 2015

TRADIČNÍ POUŤOVOU VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, 
HOLUBŮ A NUTRIÍ

SPOJENOU S EXPOZICÍ ZVÍŘAT MLADÝCH CHOVATELŮ
O POHÁR MĚSTA PŘIBYSLAV.

V expozici nutrií budou vystavovat chovatelé z České republiky a ze Slovenska. 
Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 13.00 do 18.00 hod a v neděli 
od 8.00 do 17.00 hod. Výstavu nutrií doporučujeme navštívit v sobotu, v neděli 
budou vystavovat jen místní chovatelé.
Výstava se koná v chovatelském areálu pod sokolským hřištěm, vedle skautské 
klubovny v Přibyslavi. Děti do 15 let mají vstup na výstavu zdarma.

Občerstvení je zajištěno, bohatá tombola. Na výstavu srdečně zvou pořadatelé.

Za výstavní výbor ZO ČSCH Přibyslav
Z. Dočekal

3. ROČNÍK JARNÍHO 
FOTBALU
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(pokračování)

Je sobota večer. Hus si 
připravuje kázání. Ví, že 
jeho řeč musí být jasná, 
ano, ano – ne, ne. V ne-
děli je Betlémská kaple 
plná, Hus se rázně vyslo-
ví proti odpustkům.

Nastíní cestu proti 
nim a  vůbec k  nápravě 
církve. Tu si musí vzít 
na  starost sama církev 
a vzdělaní lidé. Pokud by 
to snad nedokázali, vy-
zve lid - přátele pravdy, 
aby jim v  tom pomáha-
li. Sluchu mu dopřává 
i  sama královna Žofi e, 
řada chudších pánů, 
mezi nimi i Jan Žižka z Trocnova. Velice tato řeč oslovuje mladé lidi.  Zaznívá zpěv 
a lidé se pomalu rozcházejí.

Tři mládenci se pokoušejí zabránit prodeji odpustků, jsou však zatčeni městskými 
biřici a uvězněni na radnici. Hus bere jejich vinu na sebe a žádá  jejich propuštění. 
Je mu to slíbeno. Když však vedou zadržené přes Staroměstské náměstí, dav lidu je 
chce osvobodit. Biřici je však na místě popraví.

Král Václav IV. se o tomto incidentu dovídá na hradě Žebráku od poselstva Staro-
městské radnice a od Jeronýma pražského a rozhodne se ukončit Husovu ochranu. 
Prokleje ho! Z rozčil ení ho ale stihne těžký záchvat dušnosti a špatný zdravotní stav 
krále nahrává Husovým odpůrcům.

Významní hodnostáři se sešli u  pražského arcibiskupa, potěšeni odebráním 
královy podpory Husovi, uvalí na něj klatbu. Tento verdikt způsobí, že je zakázáno 
udělovat svátosti, jako jsou svatby, křty, pohřby nebo požehnání.

Aby Hus ochránil Prahu od tohoto zákazu, odchází na venkov. Před tím se v Bet-
lémské kapli rozloučí se svými věrnými posluchači.

Vratislav Voral

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

Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, jsem ráda, že vás mohu po mě-
síci opět pozdravit a přinést vám nové informace z kulturního zařízení.

Ale ještě si připomeňme, co se dělo v květnu. Celý měsíc se nesl hlavně v duchu 
oslav 70. výročí od skončení druhé světové války. Začátkem května jste tedy měli 
možnost zúčastnit se vernisáže k  výstavě s  názvem „Stopy války“, která se kona-
la v  dopoledních hodinách v  Kurfürstově domě. Součástí slavnostního aktu bylo 
také kladení květin a věnců k památníku židovských obětí z Přibyslavi a k pomníku 
připomínající druhou světovou válku v parčíku u autobusového nádraží, dále pak 
k pomníku obětí na místním hřbitově a v nedalekých Hřištích.  Velmi pěkný program 
si připravili žáci místní ZŠ pod vedením Moniky a Pavla Linkových. Děti zazpívaly 
i  recitovaly. O  zpěv a  hudební doprovod se postaraly také paní Hana Loubková 
a  paní Michaela Štefáčková. Děkujeme panu starostovi Martinu Kamarádovi 
za úvodní slovo. Stejný dík patří i všem zúčastněným. Výstava v Kurfürstově domě 
a ve výstavní síni k němu náležící potrvá až do 30. září 2015. Máte tedy mnoho 
času ji ještě navštívit.

Válečného tématu se týkalo i „Vzpomínání“ – akce zaměřená na setkání nejen pa-
mětníků útrap války. Konalo se ve středu 13. května v podvečer v kulturním domě. 
Součástí bylo také promítání dokumentárního fi lmu z dílny rodiny Hladíkových. Pan 
Ladislav Hladík st. celý dokument, který se skládá z přibyslavských dobových foto-
grafi í, chronologicky sestavil a upravil. Jedna z jeho vnuček vybrala vhodnou hudbu, 
druhá přidala mluvený komentář. Pak se rozproudila diskuze, kdy jste právě měli 
možnost tázat se pamětníků na  jejich vzpomínky a prožitky z válečných let. Toto 
téma je nutné připomínat neustále a moci si o něm popovídat s přímými účastníky 
bude čím dál vzácnější, proto vám děkujeme za  účast a  doufáme, že vám setká-
ní přineslo nové odpovědi, trochu jiný pohled. Zároveň vás touto cestou chceme 
poprosit o spolupráci. Právě proto, že pamětníků ubývá a spolu s nimi mizí nejen  
množství písemných dokumentů a  fotografi í, ale především i  mnoho zajímavých 
osobních příběhů a osudů, bylo by dobré, kdybyste se nestyděli a třeba jen v bo-
dech napsali příběh svůj, svých příbuzných, svých přátel nebo známých. Nejde 
o žádný vytříbený sloh, ale o zaznamenání malého střípku „paměti národa“. Tyto 
materiály by sloužily jako zajímavý archivní dokument pro budoucí generace, ane-
bo (kdy by s tím pisatel souhlasil)  pro uveřejnění v tisku (v Přibyslavském občasní-
ku, Přibyslavském čtvrtletníku apod.) Pan Ladislav Hladík byl prvním, kdo nám své 
vzpomínky poskytnul a my pevně doufáme, že nebyl zároveň posledním. Zároveň 
vás chceme poprosit o  zapůjčení dokumentů, které nám stačí k  archivaci pouze 
v elektronické podobě. Když nám je zapůjčíte, během chvíle vám je zase vrátíme. 

V  knihovně jsme i  v  květnu přivítali maminky z  KVC Harmonie, tentokrát jsme 
vyráběli papírové narcisy, které nám zdobí okno v dětském oddělení. Další setkání 
máme naplánováno na středu 10. června, opět od 8:30 do 11:00 hod. 

V  kulturním domě jste mohli navštívit opět několik fi lmů, jak pro děti, tak pro 
dospělé. Doufáme, že jste byli spokojeni. V červnu pro vás fi lm již nachystaný nemá-
me, stejně tak přes prázdniny, avšak v září se na vás opět těšíme a věříme, že budete 
chodit na fi lmy v tak hojných počtech jako v první půlce roku.

Poslední květnový víkend byl také nabitý kulturními akcemi – v pátek proběhla 
Noc kostelů a v sobotu letní jazzový festival Houpačka. Doufáme, že každý si na-
šel „to svoje“ a minimálně jedné akce se zúčastnil, protože to skutečně stálo za to! 
Po oba dny byla přístupná i vyhlídka z městské věže. 

O tomto posledním květnovém víkendu se také konaly slavnosti spojené se svěce-
ním nové kaple sv. Floriána v místní části Dolní Jablonné. 

A co nás čeká v červnu? Hned začátkem, tj. první středu a čtvrtek v měsíci se bu-
deme věnovat malým čtenářům, prvňáčkům. Ve středu se za nimi z knihovny půjde-
me podívat přímo do školy, kde nám předvedou své čtenářské umění a ve čtvrtek 
4. června od  9:30 hod. v  kulturním domě pak proběhne „Slavnostní pasování 
prvňáčků na  čtenáře“. Děti budou slavnostně pasovány, získají pasovací listinu 
a dárečky. Zajištěn je také kulturní program. Moc se těšíme a doufáme, že i děti, 
a že se stanou našimi pravidelnými návštěvníky v knihovně. 

V sobotu 6. června se bude konat Den otevřených dveří místní ZŠ. Máte tak 
jedinečnou možnost prohlédnout si školu po  její rozsáhlé rekonstrukci. Součástí 
akce bude také vernisáž výstavy s názvem „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ při-

Léto klepe na dveře
pomínající krutost druhé světové války. Při této příležitosti je přislíbena i návštěva 
pana  Asafa Auerbacha („Wintonova dítěte“), který je ochoten s návštěvníky bese-
dovat na téma holocaust a válečné útrapy. Doufáme, že se při této příležitosti setkají 
především bývalí spolužáci a absolventi této školy. 

Koncem měsíce června nás čeká opět po  roce pouťové veselí, k  pouti patří 
i tradiční výstava drobného zvířectva. Stejně tak se o tomto víkendu budete moci 
rozhlédnout po náměstí i okolí z městské vyhlídkové věže nebo navštívit městské 
muzeum a třeba jeho jedinečnou výstavu zapalovačů. 

O novinkách z knihovny vás budu informovat v příštím čísle, až se nám jich opět 
trochu nahromadí. Ještě bych chtěla požádat dětské výherce, aby si nejpozdě-
ji do  konce června vyzvedli v  knihovně své ceny za  březnové soutěžení – kvíz 
a kreslení!!! Jména výherců jsou k vidění na plakátech v knihovně.

Krásný vstup do letních měsíců vám přejí všichni zaměstnanci KZM Přibyslav.

Markéta Gögeová
knihovnice
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 6 – červen 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. 5:
1. Ing. Jaroslav Bezpalec

2.  Byl prvním ředitelem Lesního družstva Přibyslav, odbojářem v  období 
druhé světové války, prvním poválečným předsedou Národního výboru 
v Přibyslavi

3. Na Ronovské ulici to je budova Lesního družstva

Výherci pátého kola soutěže: 
1. Ing. Ivo Glozl, Brno
2. Karel Šmíd, Přibyslav
3. František Pometlo, Dvorek

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

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Zubní pohotovost 
Havlíčkův Brod 
– červen 2015

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

So, Ne 6. – 7. června
Dr. Římanová, Havl. Brod, 
Dobrovského 2023, tel. 569 426 105 

So, Ne 13. – 14. června 
Dr. Pumprová, Havl. Brod, 
Hrnčířská 2925, tel. 569 428 238 

So, Ne 20. – 21. června 
Dr. Němcevová, Golčův Jeníkov, 
Nám. T.G.M. 35, tel. 569 442 394 

So, Ne 27. – 28. června 
Dr. Laštovičková, Havl. Brod, 
Kalinovo nábřeží 605, tel. 569 425 751

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

Otázky:

�. O jakou část města se jedná?

�. Co je v těchto objektech dnes?

�. Váže se k těmto budovám nějaká zajímavost, 
historická událost?
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HRACÍ KOUTEK

Me n u l e t n í Me n u l e t n í 
Polévka hovězí s bufl eurky nadívanými
Maso hovězí s omáčkou pažitkovou 
studenou
Květák plněný šunkou
Telecí kýta hamburská a obloučky 
z máslového těsta
Řízky smažené s mrkví neb okurkovým 
salátem
Kosmetice smažené
Nákyp „den a noc“
Koláčky pražské
Ovocná pěna studená

Městské tržnice, venkovské zahrady a sady poskytují 
nám rozličnou zeleninu a ovoce. O tomto období dob-
rá hospodyňka, suší, zavařuje vše, aby i v podzimním 
a zimním období měla dosti surovin na rozličné, chut-
né pokrmy. Léto je časem i  častých návštěv, hlavně 
pak u příležitosti posvěcení místních kostelů. Těch jest 
po celých Čechách i na Moravě, hlavně na venkově, 
v teplém čase bezpočet. A co připraviti pro návštěvu 
strýců a tet u příležitosti slavného poutu nebo hodů? 
Zde jest návod pro začínající hospodyňky.

(Řešení: Hokej podruhé –  tajenka zní Jarda Jágr; 
Do kterého batohu vlezla myš? – batoh č. 2)

Vítám vás opět v našem Hracím koutku.   I tentokrát se dozvíte nějakou tu zajímavost, něco si 
vyluštíte, či uhádnete. Jdeme na to!

Věděli jste, že…? 
V roce 1920 v Antverpách patřil lední hokej jako olympijská disciplína do letních olympijských her. Ale bylo to poprvé a napo-
sledy. V dalších letech se stal pochopitelně sportovní disciplínou zimních olympijských her. Do té doby nepatřil na program 
zimních olympijských her jednoduše proto, že se do roku 1920 zimní olympijské hry vůbec nepořádaly.

(čerpáno z knihy: „Co víš o sportu? Otázky a odpovědi pro zvídavé děti“)

Hokej podruhé
a) Jaké roční období přichází po zimě?
b) Jak se jmenuje zvíře, které nosí svá mláďata ve vaku na břiše?
c)  Které zvířátko žije pod zemí, je slepé, má černý kožíšek a velmi silné tlapky jako 

lopatky?
d)  Jak se jmenuje pták, kterému se přezdívá „lékař stromů“, protože vyzobává z kůry 

škůdce?
e)  V pohádce O perníkové chaloupce vystupuje Jeníček a _ _ _ _ _ _ _ (doplň).
f)  Zvířátko s bodlinami.
g) Když má někdo narozeniny, dáváme mu _ _ _ _ _ (doplň).
h)  Velká černá opice (v zoo Richard nebo Moya).
i)  Námořní zloděj s páskou přes oko a papouškem na rameni se jmenuje …?

Je v batohu s přívěsky na levé straně.
Je v batohu s jednou kapsou.
Není v batohu vlevo.

(zdroj: Ljuba Štíplová: Knížka plná her)

Nákyp „den a noc“
Utře se do zpěnění 10 dkg másla a trochu sekané 

citronové kůry. Přidá se 14 dkg cukru, osm žlout-
ků a  směs tře se ještě čtvrt hodiny. Mezitím se máčí 
v smetaně čtyři ostrouhané žemle, vymačkají se a po-
lijí rumem, načež se přimíchají k  utřenému máslu. 
Po té se ušlehá z 8 bílků tuhý sníh a přidá se k ostatní-
mu zároveň se čtrnácti dkg mletých a utlučených oříš-
ků. Těsto se rozdělí na dvě polovice. Jedna část, totiž 
bílá, naleje se do formy máslem vymazané a pokryje 
se oplatkami. Do druhé části přidá se 7 dkg strouhané 
čokolády a trochu hřebíčku. Nákyp nechá se hodinu 
zvolna péci. K němu se dá do nádoby následující po-
leva: 2 bílky se trou se dvěma lžicemi cukru, šťávou 
z půl citronu a dvěma lžicemi zavařeniny.

Bufl eurky nadívané do polévky
Kolik vajec vezmeš, toliko lžic dobrého mléka neb 

smetany se rozkloktá a osolí. Formičky podobné líva-
nečníku se vymaží máslem a vysypou moukou. Nalej 
lžičkou trochu oné hmoty do formiček, posyp rozseka-
nými srdíčky a jatýrky z drůbeže, zalij zase těstem a dej 
na plotnu v rendlíku do páry vařiti. Masíčko  se dá te-
prve do formiček, když již ssedlina trochu ztuhla. Než 
se bufl eurky vyklopí, posypou se sekanou pažitkou.

Kosmetice smažené
Udělej ze tří žloutků, trochu mléka a mouky hustší 

kapání a osol je. Ušlehej ze tří bílků sníh a zamíchej 
jej do těsta. Vezmi za stopku pěkný bílý květ bezový, 
omoč jej v připraveném kapání, nech trochu okapati 
a usmaž jej v rozpáleném másle neb sádle. Jakmile se 
po  jedné straně usmaží, nůžkami odstřihni stonek, 
otoč a  dosmaž. Květy černého bezu je nejlépe ráno 
nasbírat a ještě ten den usmažit.

Mladá hospodyňka na počátku 20. století
Červen – léto je již v plném proudu.

redakce PO
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Co ukrývala  půda…
Tento výstřižek z novin nám přinesla jedna ze čtenářek Přibyslavského ob-

časníku. Při hledání „dědečkova“ Meteoru narazila v Národních listech roč. 52 
č. 16 ze dne 17. 1. 1912 na tuto malou zprávičku: 

Přilípnutý jazyk 
V minulém týdnu vyhrnuly se děti ze školy přibyslavské. Jeden chlapec z Keř-

kova lízl si železného zábradlí na mostě. Jazyk však nemohl odtrhnouti. Na po-
křik druhých dětí přispěchali lidé a polévali zábradlí teplou vodou. Nic však 
naplat kousek kůže a jazyka zůstal na zábradlí.

Redakce PO

CZP HB je jedním z míst pro distribuci euroklíčů. Euroklíče jsou k dispozici zdar-
ma. Případné zájemce o  euroklíč žádáme o zamyšlení, zda ho opravdu využijí (např. 
jezdí do nemocnice, výlety, do zahraničí atd.). Je zbytečné mít ho doma v zásuvce.

Kdo může získat zdarma Euroklíč?
Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, 

stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou 
chorobou, nespecifi ckými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní koli-
tidou; a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR. 

U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční karty Euroklí-
če“ uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení. 

Podklady pro vydání dotovaného Euroklíče
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Průkaz TP,  ZTP, ZTP/P nebo čestné 

prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.). 
 

Tímto klíčem si mohou zdravotně postižení obyvatelé města sami otevřít veřej-
né toalety v České republice i v zahraničí. Eurozámkem, ke kterému patří speciální 
euroklíč, se nejčastěji osazují veřejně přístupná sociální zařízení, jako jsou veřejné 
toalety a technická kompenzační zařízení, nejčastěji výtahy či svislé a schodišťové 
plošiny. Euroklíč je možné použít například u čerpacích stanic, ve školách, sportov-
ních, kulturních a zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, ubytovacích 
zařízeních a dalších místech. Jeho výhodou je, že postižení se sníženou schopností 
pohybu a orientace si mohou například toalety, výtahy či schodišťové plošiny vy-
bavené speciálním zámkem odemknout sami a nemusejí žádat o pomoc obsluhu. 
Zařízení, kde lze euroklíč použít, jsou označena speciálním logem. 

Centrum pro zdravotně postižené poskytuje sociální poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením, seniorům, rodičům dětí/ dítěte (se zdravotním postiže-
ním). Součástí odborného poradenství je půjčovna kompenzačních pomůcek.

Poskytujeme informace o  jiných neziskových organizacích, svazích a  klubech, 
které sdružují lidi se zdravotním postižením. Informujeme o aktivitách CZP kraje 
Vysočina. Pořádáme výstavy kompenzačních pomůcek, prezentujeme a propagu-
jeme CZP kraje Vysočina.

Pomáháme s  vyplněním různých tiskopisů, doprovázíme klienty na  úřady. Jed-
náme v zájmu uživatele - objednáme klienta na úřad, k lékaři, zprostředkujeme mu 
opravu kompenzační pomůcky.

Informujeme o dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách (slevy na telefon, plyn, 
elektřinu), na které mají právo lidi se zdravotním postižením. Poskytujeme informa-
ce o kompenzačních pomůckách. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky. Zapůjču-
jeme invalidní vozíky, nástavce na WC, toaletní křesla, židličky do sprchy, různé typy 
chodítek, sedačku do vany ad. Cena za zapůjčení pomůcky se pohybuje v rozmezí 
3-15 Kč za den podle pořizovací ceny pomůcky.

Prodáváme drobné kompenzační pomůcky pro lidi se sluchovým postižením. 
V naší nabídce jsou baterie do sluchadel, hadičky, ušní tvarovky do sluchadel, table-
ty na čištění tvarovky, čistící štětečky. Zapůjčujeme zdarma tiskoviny pro lidi se zdra-
votním postižením (Vozka, Vozíčkář, Skok do reality ad.).

V případě zájmu o naše služby či poskytnutí více informací nás kontaktujte.
CZP je podporováno Krajem Vysočina.

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina – pracoviště Havlíčkův Brod, 
Mgr. Eliška Polívková, vedoucí CZP

Dobrovského 2915, 580 01, Havlíčkův Brod
Tel.: 569 427 614

E-mail: czphbrod@volny.cz
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

Ano i toto je principálně možný závěr hlasování zastupitelů o záměru pokračovat 
v prodeji pozemku pro stavbu tréninkové hasičské haly v obytné lokalitě za bram-
borárnou. Z úst občana - podporovatele prodeje pozemku města, který mluvil údaj-
ně za mnoho občanů Přibyslavi, totiž zaznělo, jak jsou obyvatelé bydlící v přímém 
sousedství plánované stavby sobečtí, že nechtějí takový bohulibý projekt za svými 
humny zbudovat. Navíc si dovolili občansky požadovat po svých zastupitelích, aby 
svůj pozemek pro tento záměr investorovi neprodávali. Zastupitelstvo ovšem na-
konec (nejen) k mému velkému překvapení, zřejmě i vlivem této řeči, a  to i přes 
nesouhlas dotčených občanů, pustilo záměr prodeje dále. 

Stavba tohoto druhu a užití do  těchto míst skutečně nepatří a zřejmě se bude 
muset měnit i územní plán, aby byla povolena. Snad jen pro dokreslení nevhodnosti 
tohoto projektu jeden postřeh: mnozí z nás obyvatel lokality pod bramborárnou 
si velmi dobře pamatujeme, jak jsme museli splňovat městem stanovená kritéria 
výstavby našich domků, jako je např. orientace štítu, max. výška domu, úhel sklonu 
střechy a dokonce i barvy střešní krytiny nebo fasády. Také vzhledem k  této sku-
tečnosti působí rozhodnutí zastupitelů fakticky nezabránit výstavbě 17 m vysoké 
a 120m dlouhé budovy v této obytné zóně jako špatný vtip pro všechny, kteří zde 
žijeme. 

Chci zde ještě zdůraznit obecnější problém a tím je otázka, zda je upřednostňo-
vání zájmů různých lobbistických skupin před zájmy vlastních občanů - voličů při 
hlasování zastupitelstva legitimní. 

První věcí, která mi v diskusi zastupitelstva s občany a hasiči chyběla, bylo stano-
vení prospěšnosti této stavby pro místní komunitu a pro obyvatele Přibyslavi. Čím 
skutečně tato stavba zvýší kvalitu života lidí bydlících okolo a vlastně i celé obce?  
Jaký konkrétní přínos pro Přibyslav tato budova bude mít? O co bude přínosnější 
tato hala, než jiné potenciální možné využití pozemku dle územního plánu (např. 
parčík, hřiště, malá klubovna, prodejna, kavárna…) a o co je vlastně vhodnější plá-
novaná stavba než současný stav?  Zůstalo bohužel v tomto směru pouze u obec-
ného a vlastně obsahově prázdného konstatování o zviditelnění naší obce. Velmi 
podobnému tomu z minulých let, kdy se rozhodovalo např. o přidělování stotisí-
cových dotací na  zvelebení místního letiště, které město ani nevlastní. Umí dnes 
někdo z města odpovědět kolik podnikatelů a turistů loni a předloni přiletělo touto 
„bránou do Přibyslavi“? 

Dalším a dle mého ještě závažnějším problémem tohoto hlasování je, že zastupi-
telé města, kteří na dřívějším zastupitelstvu tolik (a oprávněně) kritizovali nedemo-
kratické jednání kraje a vlády spočívající ve špatné komunikaci a v ignorování názo-
rů dotčených obcí ve věci otevření uranového dolu nyní sami, přes odpor místních 
dotčených obyvatel,  zájem cizího lobbujícího subjektu upřednostnili před zájmem 
svých vlastních voličů, kterých se jejich rozhodnutí bude nejvíce týkat.  A to rada 
města ještě třemi hlasy prodej zastupitelstvu nedoporučila. Ovšem při veřejném 
hlasování v zastupitelstvu byl proti již jen jeden jediný radní.

Věřím, a zaznělo to také z úst občanů i zastupitelů, že většina z nás si zamýšlenou 
halu pro trénink hasičů v Přibyslavi přeje. Přeji hasičům nejen sportovní halu, ale 
také jim přeji, aby stála na místě, které bude pro hasiče nejen ekonomicky výhodné, 
ale bude v lokalitě, kde budou mít za sousedy spokojené a přející občany.  

Milan Kachlík
Přibyslav

Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina se stalo místem pro 
distribuci euroklíčů

Přibyslav by neměla hájit svůj sobecký 
zájem, ale těžbu uranu podporovat? 

Jak řehtá úřední šiml?
Byli jsme řádně zaplatit poplatek za psa. K mému údivu však byl požadován po-

platek i za řádně odhlášeného již loni, kdy pejsek odešel do svých věčných lovišť. 
Po tom, co byl řádně odhlášen, byla i vrácena část poplatku a my jsme se domnívali, 
že je vše v pořádku. Chyba. Letos při platbě poplatku za psa však paní vyžadovala 
poplatek i  za  již odhlášeného, mrtvého psa. Není to poprvé, při platbě poplatku 
za odvoz odpadu chtěla pracovnice opět poplatek za psa, který byl řádně a včas 
zaplacen!!! Je s podivem, že na městském úřadě si neudělají jasno a pořádek. Stačí 
jen malá změna v PC!!! Nebo je to úmysl a záměr? Příště se již budu bránit žalobou 
u okresního soudu na neetický postup úředníka placeného z našich daní!! Taková 
pracovnice,   domnívám se, by měla zvážit své setrvání na místě, které zastává. Ani 
se nedokázala za svůj přehmat omluvit. Prý si to máme vyřídit s „Těmi“ nahoře. Mám 
uložené veškeré doklady o platbách a mohu vše kdykoliv doložit.

Parůžek Jiří
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Rizika na sociálních sítích
KRAJ VYSOČINA: V současné době je Facebook a dal-

ší sociální sítě již běžnou součástí života velké většiny 
populace. Jejich vznik přinesl řadu pozitiv, ale sociální 
sítě s sebou přinesly také množství negativ a rizik, ze-
jména pro mládež. Ačkoli v této oblasti již existuje vel-
mi dobrá prevence zaměřená právě na děti a mládež, 
které jsou informovány a  varovány před nebezpečími, 
přesto se policisté stále setkávají s případy, kdy se uživatel 
sociální sítě stal obětí protiprávního jednání. 

K rizikům je tak nutné se stále vracet a o skrytých nebezpečích informovat. Jedna 
z oblastí rizik na sociálních sítích je v souvislosti s pořizováním obrazových mate-
riálů zachycujících intimní partie těla, vyzývavé a erotické pózy nebo jakékoli jiné 
fotografi e či videa se sexuální tématikou a  jejich následným zveřejňováním nebo 
zasíláním jiným osobám. 

Mnoho dospívajících a mladých lidí se prostřednictvím sociálních sítí seznamuje 
s  osobami opačného pohlaví. Této situace využívají pachatelé, kteří si vytvoří fa-
lešnou identitu, oslovují mladé lidi a  navazují s  nimi “přátelství“. (V  této chvíli je 
nutné podotknout, že veškeré údaje, které o sobě pachatel uvede, jsou smyšlené 
a většinou diametrálně odlišné od skutečnosti.) Po vytrvalé komunikaci, jejímž cí-
lem je získat si důvěru a která může trvat i poměrně dlouhou dobu, pachatel zcela 
cíleně láká od  protějšku intimní fotografi e nebo videa. Pokud tak ale oběť učiní, 
stane se poté obvykle terčem vydírání. Pachatel začne hrozit zveřejněním, veřejnou 
ostudou a požaduje zaslání dalších odvážnějších fotografi í či videí nebo v horším 
případě osobní schůzku. Oběť se tak postupně dostává do situace, která je extrém-
ně psychický náročná, a ze které nemá velké šance dostat se sama. V této oblasti 
existuje velmi jednoduché opatření, jak se do rizikové situace nedostat, a to intimní 
fotografi e a videa nikomu neposílat a v lepším případě je vůbec nepořizovat. Je také 
nutné zmínit, že i když si osoba pořídí svoji intimní fotografi i nebo video, a zašle ji 
pouze tomu, koho osobně zná, může i v tomto případě nastat riziko zveřejnění, a to 
buď záměrně (nejčastěji jako pomsta při rozchodu), nebo neúmyslně, například 
při odcizení výpočetní techniky nebo mobilního telefonu, kde je fotografi e nebo 
video uložené.

Další oblastí rizik na  sociálních sítích je zveřejňování fotografi í, na  kterých se 
mladí lidé zachycují spoře oblečeni, ve  vyzývavých nebo erotických pózách. Při 
zveřejňování takových fotografi í je nutné mít na paměti, že si ji může kdokoli stáh-
nout a dále použít. Fotografi e se pak může objevit s velmi hanlivým komentářem 
na nelichotivých internetových stránkách nebo jinde, kde by vyfotografovaná osoba 
určitě být nechtěla.

Mylnou představou je, že obětí na  sociálních sítích se stávají jen dívky a  ženy. 
Pachatelé se zaměřují také na chlapce, ze kterých lákají intimní fotografi e. Přičemž 
“přátelství“ může být v  tomto případě navázáno přes oblast počítačových her 
a na rozdíl od dívek může být jako protislužba nabídnuto například dobití kreditu 
na mobilním telefonu. Pro názornou ukázku jeden případ z poslední doby: mladý 
muž se prostřednictvím Facebooku seznámil s  dívkou, se kterou navázal “přátel-
ství“. Následně se při spojení prostřednictvím webkamery dívka obnažila a poža-
dovala to i po mladíkovi, který tak učinil, poté však dívka mladému muži oznámila, 
že jeho jednání nahrála a záznam zveřejní, pokud nezaplatí požadovanou částku.  

Na závěr je důležité uvést, že pokud už se někdo stane obětí pachatele, je nutné 
případ oznámit policii. Mezi policisty jsou specialisté, kteří se zabývají počítačovou 
kriminalitou, dokáží účinně zasáhnout a  oběti pomoci. Pomoc je možné rovněž 
vyhledat u svých blízkých, kteří by se ale také potom měli obrátit na policii. Každo-
pádně je důležité nesetrvávat pod vlivem pachatele a nezůstávat na problém sám.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Oddělení tisku a prevence 

por. Bc. Jana Kroutilová
tisková mluvčí

tel: 974 266 207 
mobil: 724 186 452

e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz

Jednadvacet a půl metru dlouhý a 12 m široký most, který se v Ronově nad Sá-
zavou klene přes Losenický potok nad jeho ústím do Sázavy, v den uzávěrky červ-
nového vydání Přibyslavského občasníku začal být minulostí. Chatrnost jeho stavu 
po 62 letech dokládá fotografi e.

„Most byl postaven v  roce 1953. Společnost MADOS MT nyní vymění celou 
nosnou konstrukci a sanuje spodní stavbu. Práce budou zahájeny 20. května, ještě 
do konce měsíce by mělo být osazeno mostní provizorium, po němž bude náhrad-
ně vedena doprava. Předpokládáme, že rekonstrukce mostu potrvá do 30. září,” 
říká Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Přibyslavský starosta Martin Kamarád na  tiskové konferenci k  tomu dodal, 
že město vydá téměř půl milionu korun na  „přístavbu” 40 m dlouhého chodníku 
ve  směru od  Amylonu k  bývalému hostinci a  úpravu přechodového místa, takže 
se občané dočkají bezpečnějšího pěšího propojení obou částí Ronova a přístupu 
k autobusové zastávce.

Firma, která se do rekonstrukce mostu pustila, patří k nejlepším se zaměřením 
na dopravní stavby. Získala čestné uznání Pardubického a Královéhradeckého kraje 
za nový most přes Divokou Orlici a ministerstvo dopravy a spojů její opravu his-
torického mostu přes Labe v Poděbradech, národní technické památky, označilo 
za Mostní dílo roku.

Text a foto: Ivo Havlík

Most nad Losenickým potokem 
v Ronově nad Sázavou dosloužil
Do října budeme jezdit po provizorní lávce

Nejvyšší spolkové ocenění - titul Zasloužilý hasič - obdržel Jindřich Neuvirt. Vy-
znamenání mu na přibyslavském zámku 6. května, u příležitosti svátku sv. Floriána, 
předal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel Richter. 

Oceněno tak bylo Neuvirtovo padesátileté členství ve sboru dobrovolných hasičů 
města Přibyslav. V mládí úspěšně soutěžil v požárním sportu, pracoval jako proti-
požární preventista a  vychovával hasičskou mládež, dosud působí jako rozhodčí 
hasičských soutěží, výrazně přispěl k výstavbě hasičské zbrojnice a pořád se stará 
o její údržbu. 

Do obřadní síně přibyslavského zámku Jindřicha Neuvirta (na snímku vlevo) do-
provodila jeho manželka Marie, rovněž dobrovolná hasička, a starosta městského 
sboru Josef Sobotka.

Text a foto: Ivo Havlík

Titul Zasloužilý hasič
pro Jindřicha Neuvirta 
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Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi bylo založeno před 85 lety, současně 
uplývá 20 roků od obnovení jeho činnosti po letité socialistické přestávce.

Na květnové radniční tiskové besedě se o tom rozhovořil ředitel družstva Ing. Jiří 
Svoboda. Uvedl, že lesní družstvo dobrým hospodařením významně obohacuje 
obecní rozpočty a poskytuje zaměstnání až 80 lidem. Přibližně polovina ze 40 ti-
síc kubíků vytěženého a 20 tisíc kubíků vykoupeného dřeva putuje na největší pilu 
v České republice, do Ždírce nad Doubravou. Zpracované dřevo potom v různé 
formě dostává kolem 80 odběratelů, největším z nich je papírna ve Štětí.

V lesích Vysočiny se hospodaří dobře
Asi 86 procent těžby tvoří smrkové dřevo, cílem však je snížit pěstební poměr 

smrku na 50–60 procent a nahradit ho jinými jehličnany a listnáči. Proto se i za cenu 
vyšších nákladů v okolí Přibyslavi vysazuje více jedlí, javorů, buků a olší, sazenice 
většinou pocházejí z lesních školek v Račíně a Ransku.

Jiří Svoboda s lesáckým zaujetím ještě promluvil o tzv. lesní pedagogice pro zá-
kladní školy. Podle jeho soudu se i na Přibyslavsku nachází shoda mezi těžbou dře-
va a rekreačním využitím lesa, a polemizoval s rozšířeným názorem, že se v lesích 
hospodaří špatně a že lesů na Českomoravské vrchovině ubývá, což není pravda, 
naopak přibývá.

Chřadnou jasany 
Překvapivá byla Svobodova informace, že na  Přibyslavsku masívně chřadnou 

porosty jasanu, jejich rozpad je velmi rychlý, v revírech už stojí asi tisíc kubíků ja-
sanových souší.

 Ředitel Lesního družstva Přibyslav Ing. Jiří Svoboda na radniční tiskové besedě

Z květnové radniční tiskové besedy
Lesní družstvo obcí Přibyslavska oslaví dvě jubilea

Nejvyšší představitelé Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska, nejpočetnější-
ho občanského spolku České reubliky, na  prvním nádvoří přibyslavského zámku 
7. května uctili památku více než čtyř tisíc dobrovolnýc hasičů, kteří položili životy 
ve válečném boji za osvobození Československa od hitlerovského fašismu nebo byli 
kvůli podzemnímu odboji popraveni či umučeni v koncentračních táborech. Věnec 
k podnoži sochy hasiče - záchranáře položili přibyslavští hasiči Jindřich Neuvirth a Jo-
sef Matoušek. Pietnímu aktu přihlížela přibližně stovka dobrovolných hasičů a jejich 
rodinných příslušníků. Přibyslav byla jediným centrálním místem, kde dobrovolní 
hasiči vzdali hold 70. výročí osvobození Československa od hitlerovské okupace.

Text a foto: Ivo Havlík

HOLD PADLÝM, POPRAVENÝM 
A UMUČENÝM HASIČŮM

Kavárna Grand Café v Přibyslavi uspořádala už druhou výstavu. Představuje ob-
razy akademického malíře Josefa Sasky s příhodně kavárenskou tématikou. Letos 
šestašedesátiletý umělec tvoří ve  dvou ateliérech - městském na  Černém Mostě 
v Praze a venkovském v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Na snímku si plátno s pěti 
hráči dixielandu prohlíží baristka Eva Halamová. Výstava potrvá do konce června.

Text a foto: Ivo Havlík

Kavárna vystavuje obrazy 
od Josefa Sasky

Každoročně přesně v  první májový den pořádají členové Aeroklubu Přibyslav 
Den otevřených dveří letiště Přibyslav. Letošní ročník se nesl v duchu prevence ri-
zikového chování dětí.

Stánek zdravovědy, opilecké brýle, pět stovek kusů vystřelených diabolek, vý-
tvarná dílna, omalovánky, malování na obličej, legrační klauni, mažoretky, spousta 
sportovních soutěží, cyklodráha pro děti, jízda na elektrokolech, řádění v pěně, jíz-
da na motorce nebo projížďka historickým autobusem. Letošní ročník Dne otevře-
ných dveří Aeroklubu Přibyslav se nesl v duchu prevence rizikového chování dětí, 
proto nemohli v  programu chybět Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav, zástupci 
ČČK, BESIP, nezisková organizace Kazimírka a mnoho dalších. Snahou všech bylo, 
aby si děti odnesly nejen sladkosti, které si mohly vysoutěžit na mnoha sportovních 
stanovištích, ale zejména základní bezpečnostní návyky.

„Jsem rád za každou akci pro děti. Bezpečnost dětí je na prvním místě.“ uvedl ná-
městek hejtmana Kraje Vysočiny Libor Joukl, který akci nejen odstartoval, ale přivezl 
mnoho propagačních materiálů z projektu Bezpečná Vysočina. Symbolický dohled 
nad akcí byla Armáda České republiky, jejíž dva letouny Jas-39 Gripen z čáslavské 
základny provedly nad přibyslavským letištěm symbolický průlet. „Přispěním Kraje 
Vysočina se loni přibyslavské letiště stalo součástí IZS, neboť poskytuje zpevněnou 
plochu pro sekundární přepravu raněných pomocí vrtulníku a poskytuje bezplat-
nou službu hasičským sborům pro případný zásah. Pevně věřím, že malých paci-
entů, kterým by bylo potřeba našeho heliportu, bude co nejméně,“ řekl v úvodu 
předseda Aeroklubu Přibyslav Zdeněk Špaček. 

Návštěvníci měli možnost nahlédnout do zákulisí aeroklubu, byla připravena sta-
tická ukázka letadel, ukázka letounu An-2 Aeroklubu Havlíčkův Brod, simulátor mo-
delového létání, modely letadel, házedla kategorie F3K, akrobatický vrtulník a další 
soutěžní speciály. V hangáru byla připravena výstava motorového paraglidingu. 

„Ne příliš příznivé počasí nás donutilo velmi operativně měnit program. Bohužel 
se diváci nedočkali seskoku parašutistů a nebylo možné ani létání na padácích oko-
lo pylonů. Také nás pozlobil historický autobus, u kterého se hned po zahájení akce 
objevila závada, a lidé museli dlouho čekat, než je slíbený autobus dovezl na letiště. 
Naštěstí jsme ale autobus brzy opravili a návštěvníci se mohli povozit.“ uvedl Špa-
ček a dodal: „Už teď přemýšlíme nad dalším ročníkem. Rozhodně bude stát za to.“ 

Zuzana Špačková

Prvomájové oslavy na letišti Přibyslav

Vyjde publikace
Ke dvěma jubileím bude vydána příležitostná publikace. K tisku ji připravil staros-

ta města Přibyslav Martin Kamarád, který na radnici přišel právě z Lesního družstva 
obcí Přibyslav.

K oběma výročím se bude na přibyslavském zámku 4. června konat slavnostní 
setkání.

Text a foto: Ivo Havlík
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Přechod na letní provoz 
Rok se s  rokem sešel a  sportovní zařízení už opět 

připravuje koupaliště na letní provoz. S hlavními pří-
pravami jsme začali v  týdnu od  18. května, bohužel 
pro nepřízeň počasí jsme odložili samotné vypuště-
ní bazénu a  hlavní čištění na  další týden. Vzhledem 
k  tomu, že se celou zimu provoz nepoužíval, začali 
jsme s  montáží umyvadlových a  sprchových baterií. 
Připojit se musí i  toalety, a  další potrubí, které kvůli 
mrazu muselo zůstat vypuštěno. Bez vody se na kou-
pališti fungovat nedá, to platí zejména při přípravách, 
kdy je nutno vše důkladně umýt. Poté přichází prostor 
pro údržbu samotného bazénu. Ten dětský je od loň-
ského roku bez vody, tudíž je třeba vyčistit pouze hra-
ny a odtokové žlaby. Velký bazén zůstává z části napl-
něn. S příchodem léta je tedy nejprve třeba důkladně 
umýt odtokové žlaby a mřížky. Poté dojde k vypuštění 
vody z bazénu a další údržbě. Než se však může na-
pustit nová voda, je potřeba, aby byla vyčištěna i tzv. 
akumulační jímka. Poté už je možné začít do bazénu 
napouštět novou vodu pro letní sezónu 2015. Da-
tum otevření koupaliště nám zatím není známo , ale 
vzhledem k  současným výhledům do  první poloviny 
června, je velmi pravděpodobné, že se brána otevře 
až kolem poloviny tohoto měsíce. 

Předpověď (zdroj 
ČHMÚ)

Do konce května bude převažovat počasí s podprů-
měrnými teplotami. Průměrné týdenní maximální tep-
loty vzduchu budou kolem 18 °C a minimální kolem 7 
°C. V první polovině června očekáváme vzestup teplot 
a  týdenní teploty už dosáhnou průměrných hodnot. 
Průměrné týdenní maximální teploty budou již nad 
20 °C, minimální se budou pohybovat kolem 10 °C. 
Období od 18. května do 14. června bude jako celek 
s největší pravděpodobnosti teplotně podprůměrné. 
Nejvíce srážek se očekává v nastávajícím týdnu do 24. 
května. Potom budou srážky pozvolná ustávat. První 
polovina června přinese průměrné srážky. Období 
od 18. května do 14. června bude jako celek srážkově 
průměrné.

Letní tábor 2015
Letní tábor je na 100 % naplněn. Oproti předpokla-

du jsme kapacitu navýšili ještě o 5 dětí, takže celkem 
máme 25 dětí. Všechny přihlášky, které nám byly do-
ručeny do sportovní haly jsme tedy zařadili. Nepřijali 
jsme pouze telefonicky odmítnuté žádosti po dosaže-
ní kapacity. Nyní již usilovně pracujeme na dokončení 
programu. 

Bc. Veronika Vošická Buráňová
ředitelka SZMP

DATUM DEN SOUTĚŽ ZAČÁTEK  START MÍSTO  POZNÁMKA  

DLE PODMÍNEK NEDĚLE BĚŽKY 5 KM 9:00 9:30 LETIŠTĚ LETIŠTĚ 

8.2.2015 NEDĚLE KUŽELKY  9:00 9:00 VELKÁ LOSENICE PŘIHLÁŠKY! 

29.3.2015 NEDĚLE STOLNÍ TENIS 9:00 9:30 SOKOLOVNA NOVINKA ! 

12.4.2015 NEDĚLE BĚH 5 KM 9:00 9:30 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ UL. RONOVSKÁ 

8.5.2015 PÁTEK  BĚH DO VRCHU 9:00 9:30 UL. VYŠEHRAD STARÝ ŠPITÁL 

7.6.2015 NEDĚLE CYKLISTIKA 9:00 9:30 ACO PARKOVIŠTĚ 30 KM  

19.7.2015 NEDĚLE TROJBOJ  9:00 9:30 ATL. HŘIŠTĚ u SH BĚH, SKOK, HOD 

31.7.2015 PÁTEK PLAVÁNÍ 200 M 19:00 19:00 KOUPALIŠTĚ  

2.8.2015 NEDĚLE PLAVÁNÍ 200 M 9:00 9:00 KOUPALIŠTĚ  

6.9.2015 NEDĚLE CYKLISTIKA 9:30 10:00 MOST POŘÍČÍ BZKOVÁK 4 KM 

4.10.2015 NEDĚLE VRHAČSKÝ TROJBOJ 9:00 9:30 HŘIŠTĚ ZA ČERPACÍ STANICÍ KOULE, OŠTĚP, 
GRANÁT 

8.11.2015 NEDĚLE STŘELBA  9:00 9:30 SOKOLOVNA VZDUCHOVKA 

13.12.2015 NEDĚLE ŠIPKY 16:30 17:00 SPORTOVNÍ HALA  

Přihlášky, dotazy,  připomínky zasílejte vždy na email sz@pribyslav.cz. Informace naleznete na www.szpribyslav.cz. 
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Přibyslavský dvanáctiboj – průběžné výsledky po 4 disciplínách

Přibyslavský dvanáctiboj Junior
3. disciplína – BĚH DO VRCHU – 8. 5. 2015

MUŽI
PŘÍJMENÍ JMÉNO KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CELKEM 
HÁNĚL TOMÁŠ 100 87 78 80 345
MOŠTĚK PETR 95 0 0 0 95
VYKOUKAL LADISLAV 90 0 0 0 90
VÁBEK JAROSLAV 87 82 84 76 329
MOŠTĚK JOSEF 84 100 0 0 184
DOLÁK VLADIMÍR 84 0 0 0 84
LOUŽECKÝ PETR ML. 80 0 0 0 80
LOUŽECKÝ PETR ST. 78 84 0 0 162
HOLCMAN FRANTIŠEK 76 0 0 0 76
ŠRÁMEK ROMAN 76 95 82 87 340
MOŠTĚK KAREL 72 0 0 0 72
PLACHTA MAREK 70 90 0 82 242
VOSMEK LUKÁŠ 69 80 0 74 223
LOUŽECKÝ RICHARD 68 0 0 0 68
LOUŽECKÝ FILIP 67 0 0 0 67
DUBSKÝ ROMAN 0 0 100 0 100
MORAVEC VOJTĚCH 0 0 80 95 175
VÁBEK JIŘÍ 0 0 90 0 90
ŠUBRT PETR 0 0 95 84 179
MORAVEC JAROSLAV 0 0 87 0 87
HAVLÍČEK RADEK 0 0 0 100 100
KVARDA FRANTIŠEK 0 0 0 78 78
KASAL ROMAN 0 0 0 90 90

ŽENY
PŘÍJMENÍ JMÉNO KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CELKEM 
HÁNĚLOVÁ ŽANETA 100 90 100 0 290
LOUŽECKÁ ILONA 95 95 0 0 190
LOUŽECKÁ KRISTÝNA 90 0 0 0 90
VYKOUKAL. VERONIKA 90 0 0 0 90
MOŠŤKOVÁ MIROSLAVA 84 0 0 0 84
FIKAROVÁ KATEŘINA 82 0 0 0 82
VOSMEKOVÁ KLÁRA 80 84 0 90 254
MORAVCOVÁ GABRIELA 78 87 95 100 360
SEDLÁKOVÁ LENKA 76 0 95 87 258
BRUKNEROVÁ OLGA 0 100 0 0 100
STEHLÍKOVÁ RŮŽENA 0 0 0 95 95

DVOJICE
PŘÍJMENÍ KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CELKEM 
HÁNĚL TOMÁŠ + ŽANETA 100 100 100 0 300
VYKOUKAL LADISL. + VERONIKA 95 0 0 0 95
LOUŽECKÝ P.ST + L. KRISTÝNA 90 0 0 0 90
MOŠTĚK JOSEF + MIROSLAVA 87 0 0 0 87
LOUŽECKÝ P.ML + K. FIKAROVÁ 84 0 0 0 84
PLACHTA + VOSMEKOVÁ 82 95 0 100 277
HOLCMAN + SEDLÁKOVÁ 80 0 0 0 80

Hezké počasí ve sváteční den přilákalo na tuto dis-
ciplínu rekordní počet mladých závodnic a  závodní-
ků – 41! A také na tomto sice krátkém, ale zato velmi 
náročném stoupání do vrchu, padly rekordy v časech. 
Sourozenci Kasalovi doběhli ve  výborných časech! 
Prokop Kasal v čase 00:47 min a jeho sestra Apolena 
v čase 01:00 min.

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti 

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas 
1. Teml Michal 2009 01:38 min
2. Janů Hana 2009 01:53 min
3. Havlíčková Denisa 2009 01:57 min
4. Šrámek Matěj 2009 02:02 min
5. Kasalová Karolína 2011 02:17 min
6. Flekal Marek 2010 02:36 min
7. Janů Jan 2010 02:54 min
8. Vrba Matouš 2011 02:57 min
9. Stehlík Martin 2011 03:16 min
10. Háněl Daniel 2012 03:32 min

KATEGORIE: DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Pospíchalová Eva 2006 01:38 min

2. Šrámková Lucie 2006 01:50 min

3. Křesťanová Vendula 2008 02:04 min

4. Loužecká Amálie 2008 02:05 min

5. Hefrová Lucie 2005 02:17 min

6. Mátlová Tereza 2007 02:47 min

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Kasalová Apolena 2002 01:00 min

2. Čeloudová Nela 2000 01:11 min

3. Čeloudová Pavla 2002 01:13 min

3. Körberová Aneta 2001 01:13 min

5. Havlíčková Tereza 2003 01:14 min

6. Stehlíková Natálie 2002 01:23 min

7. Šubrtová Eliška 2003 01:24 min

8. Loužecká Terezie 2003 01:33 min

9. Loužecká Viktorie 2003 01:46 min

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Pospíchal Aleš 2004 01:22 min

2. Havlíček Radek 2006 01:24 min

3. Körber Pavel 2005 01:30 min

4. Křesťan Martin 2004 01:33 min

5. Teml Martin 2007 01:36 min

6. Flekal Jakub 2006 01:40 min

7. Dočekal Jan 2008 01:41 min

8. Kvarda Martin 2007 01:46 min

9. Tecl Matěj 2008 01:47 min

9. Vojkůvka Tomáš 2008 01:47 min

9. Háněl Tomáš 2006 01:47 min

12. Havlíček Marek 2004 01:50 min

13. Kasal Josef 2006 02:09 min

KATEGORIE: CHLAPCI – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Kasal Prokop 2001 00:47 min

2. Loužecký Richard 2001 01:27 min

3. Vosmek Lukáš 2001 01:29 min

4. Loužecký Filip 2003 01:39 min
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Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.
MÍČ. VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLISTIKA

3. disc.
BĚH DO VRCHU Body celkem

NEJMLADŠÍ DĚTI 2009 a mladší
1. Šrámek Matěj 2009 95 82 87 264
2. Teml Michal 2009 0 100 100 200
3. Peňázová Veronika 2009 100 84 0 184
4. Havlíčková Denisa 2009 0 90 90 180
5. Vlček Filip 2009 82 95 0 177
6. Durčák Antonín 2009 87 87 0 174
7. Flekal Marek 2010 84 0 82 166
8. Janů Hana 2009 0 0 95 95
9. Popelka Adam 2009 90 0 0 90

10. Kasalová Karolína 2011 0 0 84 84
11. Janů Jan 2010 0 0 80 80
12. Vrba Matouš 2011 0 0 78 78
13. Stehlík Martin 2011 0 0 76 76
13. Háněl Daniel 2012 0 0 74 74

DÍVKY MLADŠÍ 2004 - 2008

1. Šrámková Lucie 2006 78 90 95 263
2. Loužecká Amálie 2008 76 87 87 250
3. Peňázová Kristýna 2006 90 100 0 190
3. Kalendová Barbora 2004 95 95 0 190
5. Kalendová Jolana 2008 84 84 0 168
6. Pospíchalová Eva 2006 0 0 100 100
6. Durčáková Julie 2004 100 0 0 100
8. Křesťanová Vendula 2008 0 0 90 90
9. Adamová Markéta 2004 87 0 0 87

10. Adamová Kateřina 2006 84 0 0 84
10. Hefrová Lucie 2005 0 0 84 84
10. Vlčková Sára 2005 84 0 0 84
13. Mátlová Tereza 2007 0 0 82 82

DÍVKY STARŠÍ 2000 - 2003
1. Čeloudová Nela 2000 72 100 95 267
2. Körberová Aneta 2001 84 90 90 264
3. Čeloudová Pavla 2002 76 95 90 261
4. Loužecká Terezie 2003 100 82 78 260
5. Loužecká Viktorie 2003 95 80 76 251
6. Stehlíková Natálie 2002 95 0 82 177
7. Havlíčková Tereza 2003 0 90 84 174
8. Havlíčková Marta 2001 84 84 0 168
9. Kasalová Apolena 2002 0 0 100 100

10. Pejzlová Monika 2003 87 0 0 87
11. Bencová Barbora 2001 84 0 0 84
11. Rosecká Marie 2001 84 0 0 84
13. Šubrtová Eliška 2003 0 0 80 80
14. Vopršalová Adéla 2001 74 0 0 74

CHLAPCI MLADŠÍ 2004 - 2008
1. Körber Pavel 2005 95 100 90 285
3. Flekal Jakub 2006 95 82 82 259
2. Havlíček Marek 2004 87 95 70 252
4. Vojkůvka Tomáš 2008 84 80 76 240
5. Havlíček Radek 2006 0 90 95 185
6. Háněl Tomáš 2006 100 0 76 176
7. Teml Martin 2007 0 87 84 171
8. Kvarda Martin 2007 0 84 78 162
9. Pospíchal Aleš 2004 0 0 100 100

10. Křesťan Martin 2004 0 0 87 87
11. Dočekal Jan 2008 0 0 80 80
12. Tecl Matěj 2008 0 0 76 76
13. Kasal Josef 2006 0 0 69 69

CHLAPCI STARŠÍ 2000 - 2003
1. Loužecký Richard 2001 100 95 95 290
2. Loužecký Filip 2003 95 0 87 182
3. Vopršal Jiří 2000 0 100 0 100
4. Kasal Prokop 2001 0 0 100 100
5. Vosmek Lukáš 2001 0 0 90 90

Děkujeme za rekordní účast mladých závodnic i závodníků a těší-
me se při další disciplíně – ORIENTAČNÍ BĚH (park pod přibyslav-
ským zámkem) v neděli 14. června 2015.

Petr a Kristýna Loužeckých, 
tel.: 732 40 18 36

e-mail: k.louzecka@seznam.cz
facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

Přibyslavský dvanáctiboj Junior – Průběžné výsledky po 3 disciplínách
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Přibyslavští fotbalisté se probojovali až do  fi nále 
krajského poháru. Získat ho mohou poprvé v historii 
v pátek 19. června v Bohdalově, pokud tam v jediném 
fi nálovém duelu porazí Novou Ves u Nového Města 
na Moravě. Zápas začíná v 17,30 hodin. 

V semifi nále Přibyslav porazila na svém hřišti muž-
stvo Vladislavi 3:2, když vedla 3:0, ale soupeř notně 
dotahoval a málem vyrovnal.

V jarní části soutěže krajského přeboru Přibyslav bo-
juje se střídavými úspěchy, v době uzávěrky tohoto vy-
dání občasníku byla na 10. místě ze šestnácti mužstev. 

Ze čtveřice účastníků krajského přeboru z okresu Havlíčkův Brod je na tom nejlépe Tatran 
Ždírec nad Doubravou, s Humpolcem se pere o postup do divize. Bezpečně čtvrtá je zatím 
Chotěboř. Naopak Světlá nad Sázavou se propadla na třináctou příčku, byť má jen o bod 
méně než Přibyslav.

Fotbalisté poprvé v historii
hrají fi nále o krajský pohár

Po dlouhé zimní přestávce, která byla vyplněna cel-
kem nezáživnou přípravou na novou sezonu, se 25. 4. 
2015 jel první závod M-ČR v  Brně. V  Brně tradičně 
začíná sezona, letos se jelo o týden dříve, protože 2. 5. 
se už jel první závod Evropského poháru v italské Ro-
signano Marittimo.

Brno potvrdilo, že Marek přes zimu na sobě tvrdě 
pracoval a  v  samotném závodě ve  své kategorii Mi-
nime  zvítězil, když svým výkonem nedal soupeřům 
žádnou šanci.
Výsledky:
1. Pochtiol Marek Trial Žižkovo Pole 1. tr. bod
2. Kosík Adam ÚAMK Brno 12. tr. bodů
3. Vepřek Tomáš Biketrial Olomouc 44. tr. body

Závod v  Itálii byl letošní první mezinárodní, a  tak 
jsme s napětím čekali na srovnání se zahraniční kon-
kurencí. Závod se konal na pěkné trati v areálu místní 
biketrialové školy. Jelo se na pěti bodovaných sekcích, 
čtyři kola. To bylo pro nás překvapení, protože běžně 
se jezdí maximálně na kola tři. 

První kolo Marek pokazil, ale držel se na  třetím 
místě. Druhé kolo jel jako jediný z celého startovního 
pole za 0 trestných bodů, třetí kolo za 1 trestný bod 
a dostal se na celkové druhé místo. Toto umístění si 
držel i v kole posledním, v poslední sekci však udělal 
taktickou chybu a o jeden bod klesl na konečné třetí 
místo. Chvilku byl zklamán, ale nakonec celý závod 
přehodnotil a byla spokojenost.
Výsledky:
1. Morewood Adam GB
2. Golfarini Matteo I
3. Pochtiol Marek CZE

Biketrialová sezona 2015 začíná

 Na startu závodu v Itálii

 Marek Pochtiol

 Jedna ze sekcí

Aby toho nebylo v květnu málo, odjel ještě dva zá-
vody ČP v cyklotrialu v Děčíně a v Praze. I když je to 
seriál závodů dospělých, Marek v  kategorii Masters 
v  obou závodech zvítězil a  před třetím a  posledním 
závodem je prakticky vítězem ČP.

Dne 23. 5. 2015 Marek startuje na  ME v  Březové 
u Sokolova, kde obhajuje třetí místo z loňského roku. 
Držíme mu palce, aby své umístění obhájil, popř.  i vy-
lepšil. O průběhu tohoto závodu a dalších, které hned 
následují, budeme informovat v dalším čísle Přibyslav-
ského občasníku.

Jaroslav Pochtiol

V tomto měsíci přibyslavské A mužstvo hraje doma pouze jednou, v ne-
děli 7. června nastoupí proti Herálci z  okresu Žďár nad Sázavou (nikoli 
z okresu HB), začátek je v 16.30 hodin. 

Ivo Havlík
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V SOBOTU 25. 4. 2015 se v přibyslavské sokolovně – opět po roce - konal župní přebor v gym-
nastice a šplhu. Letos se zúčastnily 4 tělocvičné jednoty – Havlíčkův Brod, Nová Ves, Lipnice a domácí 
Přibyslav. Do soutěže bylo přihlášeno 56 dětí, z toho z Přibyslavi bylo 40 cvičících, od malých před-
školáků až po 14–15 leté „téměř slečny“, které nepohltily „jiné“ zájmy, ale chodí do Sokola, mají fajn 
partu a cvičení je baví. Už i  tento počet domácích cvičenců dokazuje, že Sokol Přibyslav je jednou 
z největších jednot župy Havlíčkovy a v odboru všestrannosti již po několik let drží první příčku.

Po slavnostním nástupu a  sokolské znělce byli předškoláci, žáci a žákyně rozděleni podle roční-
ku narození do 5 kategorií a museli zvládnout disciplíny: přeskok, kruhy, prostná, cvičení na lavičce 
a kladině, na hrazdě a šplh na tyči. Všichni se snažili, cvičili s nadšením, každý, jak nejlépe uměl a tak 
tříčlenná komise rozhodčích (zástupci všech jednot) měla těžké rozhodování. 

Přibyslav zvládla župní přebor velice dobře. Ve všech kategoriích jsme obsadili přední místa. Me-
daile si domů odnesli:
 předškoláci:  Havlíčková Denisa, Kerbrová Kateřina a Peňázová Veronika
 žáci I.:  Kamarád Prokop a Beneš Jan
 žáci II.:  Brabec Tomáš a Körber Pavel
 žáci IV.:  Brabec Aleš 
 žákyně I.:  Peňázová Kristýna a Vencová Hana
 žákyně II.:  Havlíčková Tereza, Marincová Leona a Šrámková Klára
 žákyně III.:  Čeloudová Pavla
 žákyně IV.:  Trdá Vendula, Čeloudová Nela a Vaníčková Vanda.

TJ Sokol Přibyslav – župní přebor v gymnastice
Letošní župní přebor zpestřilo milé a  inspirativní vystoupení 

dvou mladičkých  gymnastek z  TJ Bohemians Praha. Předvedly 
nám, co všechno se dá v 8 letech zvládnout a naučit, samozřejmě 
při tvrdém (4x v týdnu) tréninku a s profesionálními trenéry. Hol-
čičky byly kouzelné a odměnili jsme je velkým aplausem.

Na  závěr náčelnice Havlíčkovy župy poděkovala naší jednotě 
za vzornou organizaci přeboru, cvičitelkám a cvičitelům za to, že 
děti v  takovém počtu připravili na cvičení. Dále pak všem, co se 
starali o pohoštění a  i něco dobrého navíc upekli (sestra Z. Bár-
tová) a také dětem, že přišly závodit a hlavně, že pravidelně cvičí 
a chodí do Sokola.  Ve 12.00 hod. náčelnice župy závody ukončila 
s  konstatováním, že zase za  rok do  Přibyslavi velice rádi všichni 
přijedou. 

A ještě pozvánka – v sobotu 6. června 2015 v 8.30 hod. naše 
jednota pořádá na  hřišti u  sportovní haly další župní přebor – 
tentokrát v atletice. Zveme příznivce Sokola a hlavně rodiče dětí, 
které budou závodit, aby je  přišli podpořit a  podívat se, jak atle-
tický čtyřboj zvládnou.

za TJ Sokol Přibyslav
Eva Šmídová

PODĚKOVÁNÍ 
V neděli 17. května byl ve večerních hodinách jednotce hasičů 
města Přibyslavi vyslán v ten den již druhý příkaz k výjezdu, 
tentokráte k požáru balíků slámy u areálu zemědělského 
družstva v Brzkově, který ohrožoval přilehlé budovy. Vzhledem 
k formulaci nahlášení události, byl předpoklad využití širšího 
spektra hasičské techniky. Vyjížděl jsem proto ještě s dalšími 
našimi členy hasičským velitelským automobilem JEEP 
CHEROKEE a při přípravě na výjezd jsem si s největší 
pravděpodobností položil klíčky svého soukromého vozidla na 
střechu tohoto automobilu. Při jízdě k požáru jsem klíčky 
pochopitelně ztratil. Po ukončení zásahu u požáru a ještě druhý 
den znovu za světla jsem se vrátil až do Brzkova a prohledal 

místa, kde bych teoreticky mohl klíčky ztratit, avšak bezvýsledně a náhradní nemám. Jaké bylo moje 
překvapení, když jsem se ve středu 20. 5. dozvěděl od zaměstnanců MěÚ., že klíčky jsou v podatelně mezi 
ztrátami  a nálezy. Dobří lidé ještě existují a dají si tu práci s nalezenou věcí dojít na úřad a tam ji odevzdat. 
Slečny Veronika a Blažena Trdých mně ušetřily mnoha starostí, když moje klíčky našly a nález odnesly na 
městský úřad. Tímto jim oběma mnohokráte děkuji, protože auto každodenně nutně potřebuji nejen 
k podnikání, ale snad ještě nutněji k hasičským účelům. 

Ivo Šimanovský      
 

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří naší rodině projevili účast při úmrtí 
naší drahé maminky,  
paní  
Elišky Štohanzlové,  
a to osobně, písemně nebo účastí na jejím pohřbu.  
Rovněž děkujeme za květinové dary.  
Za kondolenci děkujeme též starostovi města a místní organizaci zahrádkářů. 
 

Při vzpomínce na naši maminku vzpomeňte prosím i na našeho otce,  
pana  
Jana Štohanzla,  
od jehož úmrtí uplynou brzy dva roky.  
Naši rodiče Přibyslav milovali a snažili se být Vám všem dobrými spoluobčany. 

 
sourozenci Eliška a Jan Štohanzlovi s rodinami  
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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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Pro filiálku Žďár nad Sázavou přijmeme spolupracovníky
na pozice:

Prodavač/ka nápojů, koloniálu
Prodavač/ka ovoce a zeleniny
Prodavač/ka mléčných výrobků
Očekáváme aktivní přístup k práci, časovou flexibilitu 
a bezúhonnost.

Nabízíme zázemí prosperující mezinárodní společnosti, 
možnost seberealizace a osobního rozvoje, motivující mzdové 
ohodnocení, práci v dynamickém kolektivu, pracovní smlouvu na 
dobu neurčitou, důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělání, 
nadstandardní příplatky za práci v noci, další nadstandardní 
benefity. Zkrácený pracovní úvazek.

Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý 
všední den od 9:00 do 15:00 hod. do prodejny Kaufland ČR, 
Chelčického 7, Žďár nad Sázavou. Kontaktujte nás i na adrese:

www.kaufl and.cz/kariera

Kaufl and
Česká republika v.o.s.
personální úsek
Bělohorská 203 
169 00 Praha 6
personal@kaufl and.cz

Angažovanost našich
zaměstnanců garantuje 
náš společný úspěch.

Kaufl and je atraktivní
společností v oblasti
potravinářského
obchodu. Poznejte
nás jako dynamického 
a angažovaného
zaměstnavatele.
Důvěra, otevřenost
a výkon utvářejí naše
fi remní prostředí.

Nabízíme Vám zajímavé 
pracovní prostředí,
osobní podporu
a atraktivní šanci
budovat kariéru.

protože Kaufl and
je fi rma s budoucností!

Uzávěrka příštího čísla 19. 6. do 12.00 hod.

(předpokládaný termín distribuce 
červencového čísla 1. 7. 2015)
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červen 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 13.00–16.00
Ne 9.00–11.00 13.00–16.00
tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

á k ih

– od 1. června 2015 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2015 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2015 Putování za minulostí 6. /soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2015 Kostymérna – provoz pouze po tel. domluvě Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2015 Přistavování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu Mě Ú Přibyslav
– od 1. června 2015 Stopy války/výstava k 70. výročí osvobození Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2015 Pokračování opravy mostu v Ronově nad S. Ronov nad S. Mě Ú Přibyslav
– 1. června 2015 od 9.00 h. Běh naděje a Bezpečné prázdniny Cvičiště SDH Ronovská ul. SZM Přibyslav, ČČK Přibyslav
– 1. června 2015 od 17.00 h. Koncert žáků třídy hry na akordeon Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 2. června 2015 Den dětí v MŠ – malování na obličej MŠ Přibyslav KVC Harmonie, MŠ Přibyslav
– 4. června 2015 od 7.00 h. Sběrová akce v ZŠ ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 4. června 2015 od 9.30 h. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. června 2015 od 15.00 h. Sběrová akce v ZŠ ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 5. června 2015 od 17.00 h. Taneční večer Kulturní dům ŠD a ŠK, KZM Přibyslav
– 6. června 2015 od 8.30 h. Přebor v lehké atletice Havlíčkovy župy Sportoviště Česká ul. TJ Sokol,SZM Přibyslav
– 6. června 2015 od 9.00 h. Den otevřených dveří v ZŠ – slavnostní zahájení Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 6. června 2015 od 14.00 h. Místa utrpení, smrti a hrdinství – vernisáž výstavy Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 6. června 2015 od 17.45 h. Odjezd do Horáckého divadla/pro přihlášené HD Jihlava Město Přibyslav
– 7. června 2015 od 9.00 h. Slavnost Těla a Krve Páně Kostel a město Římskokat.farnost Přibyslav
– 7. června 2015 od 9.00 h. Dvanáctiboj –  cyklistické závody parkoviště závod ACO SZM Přibyslav
– 7. června 2015 od 16.30 h. Fotbal A – Přibyslav : Herálec u Žďáru nad S. Fotbal. hřiště SK Přibyslav
– 10. června 2015 od 7.30 h. Poznávací zájezd 55+ Žleby apod. KS Pohoda, město Přibyslav
– 10. června 2015 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 13. června 2015 od 10.00 h. Ukázka intuitivního vidění MŠ Tyršova MŠ Přibyslav
– 13. června 2015 od 11.00 h. 1000 mil československých – soutěž veteránů Bechyňovo náměstí VCC Praha, město Přibyslav
– 13. června 2015 od 13.00 h. Víkend otevřených zahrad Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 14. června 2015 od 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – orientační běh Park pod zámkem SZM Přibyslav
– 14. června 2015 od 9.00 h. Víkend otevřených zahrad Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 14. června 2015 od 14.00 h. Koncert ke Dni otců Restaurace Veronika ZUŠ, KZM Přibyslav, další
– 18. června 2015 od 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 20. června 2015 Rodinný den ACO Industries k. s. Závod ACO ACO Industries k. s.
– 24. června 2015 od 12.00 h. Uzavírka  - náměstí a dalších ulic Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 24. června 2015 Přesunutí zastávek autobusu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 26. června 2015 od 12.00 h. Uzavírka dalších ulic Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 26. června 2015 od 15.00 h. Pravidelný monitoring pro širokou veřejnost Sál DPS ČČK, PS Přibyslav
– 27. června 2015 od 8.00 h. Zkoušky v bezkontaktním norování na lišku Umělá nora Hesov MS Přibyslav
– 27. června 2015 Tradiční přibyslavská pouť Bechyňovo náměstí Mě Ú Přibyslav
– 27. června 2015 od 13.00 h. Pouťová výstava králíků, holubů, … Areál pod sokolovnou ZO ČSCH Přibyslav
– 27. června 2015 od 17.00 h. Tradiční pouťový koncert Farní stodola Přib. dudácký soubor
– 28. června 2015 Tradiční přibyslavská pouť Bechyňovo náměstí Mě Ú Přibyslav
– 28. června 2015 od 8.00 h. Pouťová výstava králíků, holubů, … Areál pod sokolovnou ZO ČSCH Přibyslav
– 29. června 2015 ZŠ – ředitelské volno ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 29. června 2015 od 10.00 h. Obnovení normálního provozu ve městě Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 30. června 2015 Ukončení zasílání inzerátů pro bezplatnou inzerci Město Přibyslav město, KZM Přibyslav
– 30. června 2015 ZŠ – ředitelské volno – zahájení letních prázdnin ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 30. června 2015 od 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH (dle počasí) Koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav


