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NOVÁ PROGRAMOVÁ NABÍDKA DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Základní balíčky (všechny 205 Kč) Doplňkové balíčky

TV Barrandov HD Sport a zábava (75 Kč) Mých 5 (70 Kč) HBO (200 Kč)
ČT sport HD Sport 1 Animal Planet HD HBO HD
ČT1 HD Sport 2 Discovery HD Showcase HBO 2 HD
ČT2 HD Sport 1 HD History HBO Comedy HD
ČT24 HD Sport 2 HD Discovery Science HBO

ČT :D/ART HD Eurosport 2 Discovery World HBO 2
Doma HD Eurosport ID Investigation Discovery HBO Comedy

Jednotka HD Fishing&Hunting Nat Geo Wild
Dvojka HD AMS Fishing and Hunting

JOJ HD AMS HD Sport 1 SD/HD CINEMAX (200 Kč)
JOJ+ HD Viasat Explore/Spice Sport 2 SD/HD Cinemax HD

Markíza HD Euronews Universal channel Cinemax 2 HD
Nova cinema HD Leo TV TV Paprika Cinemax

Nova HD Travel Channel JimJam Cinemax 2
Prima HD Kino CS, Doku CS, Muzika CS

Prima Cool HD National Geographic HD

ČT :D/ART Golf channel MAXPACK (300 Kč)
ČT sport Nova Sport SD/HD HBO HD
ČT1 Rodina (70 Kč) Spektrum HD HBO 2 HD

ČT1 - JM Comedy Central Extra Extreme Sports HBO Comedy HD
ČT2 Fashion TV CZ AXN Black Cinemax HD
ČT24 Fine Living AXN White Cinemax 2 HD

Deutsche Welle CBS Reality MTV Dance HBO
Doma TV Paprika MTV Hits HBO 2
Dvojka Fajn Rock TV MTV Live HD HBO Comedy
Fanda VH 1 MTV Rocks Cinemax

FilmBox MTV VH1 Classic Cinemax 2
France 24 Nickelodeon Eurosport HD

Fun1 Nickelodeon Junior Eurosport 2 HD
HD+ JimJam English Club TV

Jednotka Spektrum Leo TV
JOJ Spektrum HD Hustler TV

JOJ+ Disney Channel Private TV
Lokální infokan. Viasat History Film+

Markíza Viasat Nature Minimax/C8
Mňam TV Universal Channel

Noe TV
Nova

Nova cinema Volný čas (75 Kč)
Óčko Animal Planet

Óčko Expres AMC FilmBox Extra (150 Kč)
Óčko Gold AXN FilmBox HD

ORF1 CS Film/CS Mini FilmBox Premium
ORF2 Discovery Channel FilmBox Family
Prima Film Europe Channel Erox HD

Prima Cool Film Europe Channel HD Eroxxx HD
Prima love Film+ FightBox HD

Prima ZOOM FilmBox Plus FashionBox HD
Rebel History DokuBox HD
Relax Horor film 360 TuneBox
Retro Kino Svět

Selfnet National Geographic
Smíchov TLC
Sport5

Šlágr TV
TA3

Regionální televize TVS
Telka

TV5 Monde

Skladba programové nabídky se může měnit.

Pro začátek (100 Kč)

Komplet (všechny dostupné TV kanály) (900 Kč)

Žlutě vyznačené skupiny kanálů v nabídce Mých 5 je nutné nabízet pohromadě.

Informace ke změnám v kabelové televizi a internetu
Od 1. 9. 2015 dojde k úpravě cen a obsahu programových balíčků v digitální kabe-

lové televizi, zároveň bude snížena cena internetu. Ke změnám dochází v návaznosti 
na změny, které provedla fi rma poskytující naší kabelové televizi digitální balíčky.

Uživatelů, kteří mají ANALOGOVOU nabídku (platí 80 Kč měsíčně) se tato 
změna netýká.

Možnosti pro uživatele digitální televize:
1.  nyní mám pouze OMEZENOU NABÍDKU (100,- Kč), 

nově pod názvem PRO ZAČÁTEK - cena se nemění

2.  nyní mám OMEZENOU + ZÁKLADNÍ NABÍDKU (250,- Kč), 
nově pod názvem PRO ZAČÁTEK + ZÁKLADNÍ - nová cena (305,- Kč)

3.  nyní mám OMEZENOU + ZÁKLADNÍ NABÍDKU + INTERNET (TV 190,- Kč 
+ internet 380,- Kč), nově pod názvem PRO ZAČÁTEK + ZÁKLADNÍ + INTERNET 
– nová cena (TV 245,- Kč + internet 320,- Kč)

Kdo hradí služby přes SIPO, nemusí nic měnit, vše proběhne automaticky. Kdo 
hradí služby trvalým příkazem, je nutné změnit TP ve  své bance. Ti, kteří chtějí 
provést změny ve svých současných balíčcích, musí přijít osobně podepsat dodatek 
ke stávající smlouvě. 
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Investice
V měs íci červnu pokračovaly dvě největší investice letošního roku – Rekon-

strukce ulic Na Vyhlídce a Filipova a rekultivace pole S003 na skládce v Ronově 
nad Sázavou. Při rekonstrukci obou komunikací jsme jednali o odstranění stá-
vajícího telefonního vedení. V těchto jednáních jsme byli úspěšní jen částečně, 
takže se podařilo dosáhnout odstranění sloupů v  ulici Na  Vyhlídce. Bohužel 
se to nepodaří u všech sloupů. Musím zde ocenit spolupráci se zhotovitelem 
i přístup občanů v této lokalitě, kteří jsou stavbou omezeni.

Na stavbě v Ronově byl dokončen překryv skládky a dokončuje se fi nální ko-
runa skládky v etapě S003. Nyní probíhá pokládka folie, na niž pak bude nane-
sena osmdesáticentimetrová vrstva zeminy. Celá stavba by měla být dokončena 
do konce července a realizuje ji společnost ENVIRO – EKOANALITIKA, s.r.o. 
Zároveň připravujeme, či v některých případech už realizujeme, další drobné 
investiční akce, ať už se jedná o chodník v Utíně, opravu komunikace v Poříčí, 
opravu ohradní zdi u  kostela, rekonstrukci hřiště ve  Hřištích, či restaurování 
sochy sv. Václava a další.

Děkuji všem, kteří se podíleli na stavbě kaple v Dolní Jablonné a rekonstrukci 
základní školy i  na  jejich slavnostním otevření. Myslím, že obě slavnosti byly 
důstojným počátkem jejich užívání. 

Jednání okolo otvírky ložiska uranu Brzkov nespí
Ve středu 11. 6. proběhla schůzka starostů města Polná, obce Věžnice, obce 

Brzkov a  města Přibyslav, na  níž vznikl návrh dohody o  společném postupu 
ve věci zamezení otvírky ložiska Brzkov. Tento návrh bude předložen na jedná-
ní nejbližšího zastupitelstva města. Byl jsem potěšen, že jsou naše stanoviska 
blízká. Na tomto jednání jsme se shodli, že je třeba postupovat společně, ana-
lyzovat schvalovací a povolovací procesy, jejich silné a slabé stránky a pokusit 
se je ovlivnit. Za tímto účelem by měly být sdruženy fi nanční prostředky. Dále 
jsme se shodli, že bychom měli společně konzultovat kroky, které by vedly 
k vyhlášení případného referenda. Společně také komunikujeme s Krajem Vy-
sočina, kde  chci poděkovat za vstřícnou komunikaci panu radnímu Hyskému. 
V nejbližší době nás čeká zhodnocení podkladů pro rozšíření chráněného lo-
žiska. Zároveň jsme obdrželi některé další informace ze studie proveditelnosti.  
Po detailním prostudování těchto materiálů se pokusím shrnout pro veřejnost 
ty nejpodstatnější údaje.

Změna ve vedení farnosti
Od 1. 8. 2015 dojde ke změně ve vedení Římskokatolické farnosti Přibyslav. 

Naše město opustí pan farář Zdeněk Kubeš, a protože je v našem městě farnost 
velmi významným a důležitým partnerem v mnoha oblastech, chci mu v tomto 
okamžiku a na tomto místě poděkovat za jeho působení, lidský přístup, ocho-
tu ke spolupráci. Jeho živá kázání, duchovní rady, ale i sklenka slivovice, jež je 
provázela, nám budou určitě chybět.  Přeji panu faráři, aby si v novém působišti 
zachoval dobrou mysl, radost z denních maličkostí, našel mnoho nových přátel 
s myšlenkou na to, že v srdcích Přibyslaváků bude mít vždy vyhrazeno své mís-
to. Byl jsem osloven z několika míst, zda by nebylo vhodné či možné proti tomu-
to rozhodnutí protestovat. Myslím si, že na podobný postup nemáme právo. 
Bylo nám umožněno společně prožít dvanáct let, kdy jsme s otcem Kubešem 
zažili mnoho dobrého i zlého - vždyť kněz provází lidi při křtu, svatbě, pohřbu, 
což jsou vše okamžiky plné emocí a možná i proto máme pocit, že máme prá-
vo si ho uzurpovat. Nemáme! Máme štěstí, že u nás sloužil kněz, který nebyl 
výjimečný láskou ke svým věřícím, ale byl výjimečný láskou k lidem bez ohledu 
na jejich vyznání. Nastal čas se rozloučit a s radostí i očekáváním u nás přivítat 
nového administrátora Pavla Sandtnera.

Dovolte mi, abych na začátku léta popřál všem, kteří se chystají na dovo-
lenou a na prázdniny, krásné dny plné slunce a odpočinku.

Martin Kamarád
starosta města

Povinnou programovou nabídkou je nabídka PRO ZAČÁTEK (původní název 
OMEZENÁ NABÍDKA). Programové balíčky Základní a Doplňkové lze objednat 
pouze společně s touto nabídkou.

Obsáhlé základní nabídky jsou rozděleny na tři menší Základní tematické balíčky 
Rodina, Volný čas  a Sport a zábava, které si můžete objednat zvlášť. Všechny tři 
balíčky lze získat za zvýhodněnou cenu.

Z doplňkových balíčků jsou k dispozici balíčky HBO, Cinemax, Maxpack, FilmBox 
Extra a nově balíček MÝCH 5, kde si podle libosti navolíte 5 oblíbených programů 
různých žánrů. Pozor, některé kanály jsou k sobě vázány a je nutno si je objednat 
dohromady. Balíčky MÝCH 5 si máte možnost objednat až 3 najednou. Novinkou 
je také balíček KOMPLET, který obsahuje všechny dostupné kanály. Nabídka služeb 
platí pouze pro domácnosti. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Technické informace na tel. č. 602 236 677.
Informace ohledně plateb tel č. 569 430 834.

I. Cena za připojení kabelové televize Od 1. 9. 2015
Cena za  připojení jedné uživatelské přípojky KT k  televiznímu 
kabelovému rozvodu (TKR) v Přibyslavi

3.700,- Kč

Platba za opětovné připojení KT 500,- Kč

II. Ceník kabelové televize (KT) Analog
PRIBYSLAV TV STANDARD 80,- Kč

III. Ceník kabelové televize (KT) Digital
Pro začátek 100,- Kč
Základní nabídka (sport + rodina + volný čas) 205,- Kč
     Sport 75,- Kč
     Rodina 70,- Kč
     Volný čas 75,- Kč
Mých 5 70,- Kč
Mých 5 (2x) 140,- Kč
Mých 5 (3x) 210,- Kč
FilmBox Extra 100,- Kč
HBO 200,- Kč
MAXPACK 300,- Kč
CINEMAX 200,- Kč
Komplet 900,- Kč

IV. Ceník INTERNET (neomezená data) Od 1. 9. 2015

PRIBYSLAV STANDARD
rychlost stahování až 10 Mb/s
rychlost odesílání až 1 Mb/s 

320,- Kč

PRIBYSLAV MEDIUM
rychlost stahování až 20 Mb/s
rychlost odesílání až 1,5 Mb/s

380,- Kč

PRIBYSLAV SPECIAL
rychlost stahování až 30 Mb/s
rychlost odesílání až 2 Mb/s

480,- Kč

PRIBYSLAV Speed 40/3
rychlost stahování až 40 Mb/s
rychlost odesílání až 3 Mb/s

580,- Kč

PRIBYSLAV Speed 60/4
rychlost stahování až 60 Mb/s
rychlost odesílání až 4 Mb/s

680,- Kč

PRIBYSLAV FIRMA
rychlost stahování až 60 Mb/s
rychlost odesílání až 10 Mb/s

2.000,- Kč

Jednorázová platba za připojení internetu 1.190,- Kč
Platba za opětovné připojení internetu    500,- Kč

V. Slevy
1.  Pokud zákazník odebírá nabídku PRO ZAČÁTEK + ZÁKLADNÍ NABÍDKU + IN-

TERNET nebo KOMPLET + INTERNET bude mu poskytnuta sleva ve výši 60,- Kč 
měsíčně z platby za TV.

2.  Při zakoupení druhého a každého dalšího set-top-boxu (CAM MODULU) do do-
mácnosti bude zákazníkovi poskytována stejná služba jako u prvního zakoupe-
ného set-top-boxu (CAM MODULU), účtováno bude pouze 40,- Kč měsíčně 
za  druhý a  40,- Kč za  každý další set-top-box (CAM MODUL). (viz barevná 
tabulka)

Jiří Koudela
informatik

Krásné léto 2015
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Blahopřání do Mooku

Dne 24. června 2015 oslavil Peter H. Martens, čestný občan Přibyslavi, svoje 
74. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví, osobní pohody a radosti do dalších 
let a  těšíme se na  další setkání s  ním, která jsou vždy plná pozitivní energie 
a srdečnosti. 

Za zahraniční komisi a všechny Pietovy přátele
Anna Šnýdlová

Osobní /

PEACE RUN - Mírový běh - Přibyslav 28. 5. 2015

Noc kostelů - Přibyslav 29. 5. 2015
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VZPOMÍNKA
Dne 30. června jsme si připomněli sedmé výročí úmrtí Mojmíra Novotné-

ho, bývalého starosty a čestného občana města Přibyslavi. Jak jsme zdůraz-
nili v září loňského roku při oslavách 20. výročí uzavření smlouvy o přátelství 
s obcí Mook en Middelaar v Holandsku, stál M. Novotný i u zrodu tohoto 
přátelství. Jistě by ho potěšilo, že v jeho práci pokračujeme i nadále. Aktivní 
spolupráce mezi obcemi, spolky a občany přinesla již mnohá osobní přátel-
ství. S radostí sledujeme, že se do spolupráce zapojují i mladší ročníky, jak 
vidíme např. u skautů či v zahraniční komisi. Letos vysíláme početnější výpra-
vu na čtyřdenní pochod 4DAAGSE, v minulých měsících nás dvakrát navští-
vily menší skupinky skautů z Mooku, v létě přijedou přátelé od zahrádkářů, 
na podzim pojedou do Holandska naši myslivci atd. 

Vzpomeňte s námi na Mojmíra Novotného nejen jako na iniciátora našeho 
přátelství s Mook en Middelaarem, ale i jako na člověka, který myslel na bu-
doucnost obce víc než na sebe. 

Anna Šnýdlová, předsedkyně zahraniční komise
Martin Kamarád, starosta města

•  Dne 28. 5. zavítal do  Přibyslavi mezinárodní tým sportovců, kteří s  hořící po-
chodní přinesli do našeho města poselství míru. Akci „PEACE RUN - Mírový běh“ 
podpořila svou účastí Základní škola Přibyslav a školní družina. 

•  Dne 29. 5. jsme se mohli zúčastnit akce Noc kostelů, která probíhala v Koste-
le Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. O poutních místech v okolí Přibyslavi 
přednášel pan Mgr. Aleš Veselý. Hudební vystoupení, které následovalo, zajistila 
mládež z přibyslavské farnosti. V otevřené přibyslavské věži byla zahájena výstava 
uspořádaná  KZM Přibyslav, jejíž součástí jsou mimo jiné unikátní výjevy lidových 
zvyků, nakreslené přibyslavským učitelem Rudolfem Ludmilou. Výstava potrvá 
po celou dobu pravidelného provozu městské gotické věže.

•  Dne 30. 5. jsme s pořadateli jazzového festivalu Houpačka zavítali do areálu fary 
a farní stodoly. Festival přilákal několik stovek lidí, zejména rodin s menšími dětmi. 
Úroveň festivalu jde nepochybně rok od  roku nahoru a  na  místní i  regionální 
kulturní scéně si vybudovala svou pevnou pozici.  

•  Dne 31. 5. se centrum dění celého našeho města přeneslo do Dolní Jablonné, 
kde byla vysvěcena nově vybudovaná kaple sv. Floriána a hasičská zbrojnice po-
mocným biskupem Mons. Josefem Kainekem. Přítomno bylo také šest kněží, kteří 
v přibyslavské farnosti v minulosti působili. Poděkování za vybudování krásného 
díla a vřelé přijetí na slavnostní události patří všem občanům Dolní Jablonné včele 
s panem Jaroslavem Horským.

•  Dne 3. 6. se konala pravidelná tisková konference města. Hostem tiskové konfe-
rence byla ředitelka Sportovních zařízení města Přibyslav paní Veronika Vošická 
Buráňová. Přítomné novináře informovala o přípravě městského koupaliště na let-
ní sezónu a o činnosti zařízení. Dalšími tématy byly investiční akce a události, které 
proběhly a probíhají v našem městě.

•  Dne 4. 6. pořádalo Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi slavnostní setkání 
na přibyslavském zámku u příležitosti 85. výročí od svého založení a 20. výročí 
obnovení činnosti společnosti. Událost provázelo krásné počasí, které symboli-
zovalo krásu přírody, na  které je činnost lesního družstva přímo závislá. Všem 
představitelům současným i jejich předchůdcům patří poděkování za dobré hos-
podaření a odbornou péči o naše lesy.

•  Dne 6. 6. byl slavnostně otevřen komplex zrekonstruovaných a nově vybudova-
ných budov Základní školy Přibyslav. Široká veřejnost měla možnost shlédnout 
nové prostory školy včetně ukázek vyučování a moderních učebních pomůcek. 
Speciální číslo Přibyslavského občasníku i publikace přispěly k prezentaci nepo-
chybně mimořádné stavby. Přejme si, aby dobré zázemí pro výuku našich dětí 
doplnila také vysoká úroveň vzdělávání na naší škole.
Vydařenou akcí byla také návštěva pana Asafa Auerbacha, který přivezl do Při-
byslavi výstavu „Místa utrpení, smrti a hrdinství“. Výstava byla instalována v no-
vých prostorách školy. S panem Auerbachem, který přijel do Přibyslavi z Prahy 
vlakem, zde proběhla velmi zajímavá beseda. Díky organizátorům.

•  Dne 11. 6. jsme se společně s panem starostou setkali s občany obce Keřkov. 
Předseda osadního výboru pan František Pátek nás provedl obcí a  pak násle-
dovala schůze v myslivecké klubovně. Hovořilo se o vytvoření zázemí pro děti 

včetně instalace skluzavky. Dalšími tématy byly odkanalizování obce, kabelová 
televize, obecní rozhlas, nepořádek kolem soukromé nemovitosti a také záměr 
vybudovat malou kapličku na obecním pozemku, do které by byl umístěn zvon. 
Setkání s občany považuji za velmi přínosné a děkuji všem, kteří přišli a projevili 
tak zájem o svoji obec a o celé naše město.

•  V sobotu 13. 6. projížděl Přibyslaví závod „ 1000 mil československých“. Podíva-
ná na historická vozidla, která parkovala na náměstí před radnicí, byla vskutku 
velkolepá. Poděkování patří panu Petru Štefáčkovi za ozvučení celé akce a paní 
Iloně Doležalové z KZM Přibyslav za komentář, který seznámil návštěvníky akce 
s podrobnostmi přibližně padesáti veteránů. Občerstvení pro závodníky připravili 
hasiči z Nových Dvorů.

•  Dne 15. 6. proběhl další kontrolní den akce „Rekonstrukce komunikací ulic Na Vy-
hlídce a  Filipova v  Přibyslavi“.  Dodavatelská fi rma postupuje poměrně rychle 
a občané, kterých se tato stavba dotýká a omezuje je, velice dobře spolupracují.  
Problémy nastávají s úrovní vchodů a vjezdů i s tvarem chodníku zejména tam, 
kde je největší spád terénu. Dodavatelská fi rma musí respektovat projekt, který 
odráží dané parametry. Zároveň se snaží o co nejpříznivější provedení s ohle-
dem na obyvatele, kteří zde bydlí. Vyřešit se musí ještě nejvhodnější místo pro 
kontejnerové stání. Za  úspěch lze považovat odstranění téměř všech starých 
nevzhledných sloupů, které dříve sloužily pro telefonní vedení. Poděkování patří 
paní Ing. Ludmile Benešové za to, že se jí podařilo vyjednat s vlastníkem odstra-
nění sloupů.

•  Dne 17. 6. se na  přibyslavském zámku předškoláci slavnostně rozloučili s  ma-
teřskou školou. Akci tradičně organizuje Spolek pro občanské záležitosti města 
Přibyslav. Na programu se podíleli žáci devátých tříd i Školní družiny a Školního 
klubu Základní školy Přibyslav. Vystoupení si připravily také děti se svými paními 
učitelkami.  Připojuji se k poděkování ze strany rodičů adresované paním učitel-
kám a zaměstnancům celé Mateřské školy Přibyslav za výchovu a vzornou péči 
o naše děti. 

Michael Omes
místostarosta města

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

Z činnosti místostarosty VÍCE NEŽ 350 NOVÝCH FOTOGRAFIÍ Z UDÁLOSTÍ V PŘI-
BYSLAVI (KVĚTEN – ČERVEN 2015) NAJDETE NA WEBO-
VÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA PŘIBYSLAVI www.pribyslav.cz
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Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 5. 2015 po rozpočtovém opatření č. 2 
ve výši 85.097.758,00 Kč a výdaje ve výši 112.391.052,83 Kč.
Plnění rozpočtu města k 31. 5. 2015 je následující:

Daňové příjmy činí 25.756.349,96 Kč, tj. 46,46 % rozpočtovaných daňových pří-
jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 1.627.755,90 Kč, kapitálové příjmy 30.570,00 Kč 
a přijaté transfery 7.759.418,58 Kč. Příjmy celkem ve výši 35.174.094,44 Kč tvoří 
41,33 % schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k  tomuto datu činí 21.219.780,40 Kč, kapitálové výdaje pak 
26.703.061,08 Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 47.922.841,48 Kč, což je 42,64 % 
schválených výdajů na letošní rok.

Investiční výdaje na rekonstrukci, dostavbu a modernizaci základní školy včetně 
výdajů na nábytek a výpočetní techniku činí k 31. 5. 2015 Kč 31.529.847,29 což je 
70,48 % z rozpočtovaných nákladů roku 2015.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na rok 2015 výnosy ve výši 

21.617.100 Kč a náklady ve výši 12.322.400 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  31. 5. 2015 Kč 7.945.019,30, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 385.040,59 Kč, Kč, skládka 
3.745.041,25 Kč, SZMP 389.324,56 Kč, správa majetku 277.150,08 Kč, ka-
belová televize 907.378,30 Kč, všeobecná správa 8.971,14 Kč a  pronájmy 
2.232.113,38 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor životního prostředí
Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně pomohlo životnímu prostře-

dí. Loni občané města Přibyslav odevzdali k recyklaci 193 televizí, 74 monitorů 
a 1.367 kg drobného elektrozařízení. Snaha obyvatel našeho města se již několik 
let vyplácí, město obdrželo certifi káty, které přesně vyčíslí environmentálními 
metodami o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme 
díky recyklaci šetřili ekosystém Země. Lze také vyčíslit o jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Oba tyto certi-
fi káty jsou zveřejněny v tomto čísle Přibyslavského občasníku. Odbor životního 
prostředí děkuje všem občanům, kteří poctivě třídí odpad, odevzdávají ho na ur-
čená sběrná místa, chrání tím naše životní prostředí a zachovávají ho čistší pro 
příští generace.

Mgr. Ludmila Řezníčková 
vedoucí OŽP

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

a čistotou města. Proběhla druhá seč veřejné zeleně, stříkání dlažby a chodníků 
proti pleveli, čištění kanalizačních vpustí na místních komunikacích a další drobné 
úpravy veřejných prostranství jak ve městě, tak v přilehlých obcích. Velký podíl 
na úklidu a čistotě města mají zároveň i námi dočasně přijaté osoby od Úřadu 
práce Havlíčkův Brod. 

Průběžně jsou řešeny požadavky osadních výborů obcí. Byla provedena obnova 
nátěru zábradlí v obci Poříčí a v Ronově nad Sázavou, v úvozu do Dobré jsme osa-
dili jeden stožár veřejného osvětlení. V natěračských pracích budeme pokračovat 
i v následujícím měsíci. 

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

Jako každý rok byly prováděny práce související s přibyslavskou poutí – přesun 
květináčů, rozvoz odpadkových košů a kontejnerů, následně ranní sobotní, ne-
dělní a pondělní úklid města. 

Řešili jsme drobné opravy poruch veřejného osvětlení ve městě i v přilehlých 
obcích, které následně byly odstraněny. Vlivem bouřkového počasí se projevila 
větší závada na  hodinách a  elektroinstalaci v  kostelní věži. Byla vypálená celá 
elektroinstalace. Pracovníci místního hospodářství závadu odstranili.

Investice – na základě vyhlášeného výběrového řízení pro investici rekonstrukce 
komunikace v Poříčí byla vybrána společnost Colas a.s. a na opravu stávajícího 
povrchu komunikace v Poříčí společnost M–Silnice. Zhotovitel pro vyhlášené vý-
běrové řízení vybudování chodníku v obci Utín není v době psaní příspěvku znám. 

Bytové hospodářství – byl pronajat nebytový prostor v č. p. 40 na Bechyňově 
náměstí, který prošel rekonstrukcí. V budově „Špitálu“ proběhl „generální“ úklid 
celé budovy, včetně vypletí zeleně v okolí této budovy a celé ulice Vyšehrad. Na zá-
kladě stížností na rušení nočního klidu, týkajících se provozu v budově Starý špitál 
upozorňujeme veřejnost, že dojde ke změně provozního řádu a režimu využívání 
tohoto objektu. Tento záměr bude předložen ke schválení Radě města Přibyslav, 
s navrženou platností od 1. 8. 2015. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Odbor výstavby
Vzdělávání úředníků stavebních úřadů

Ministerstvo pro místní rozvoj hodlá letos proškolit až 800 pracovníků stavebních 
úřadů z celé ČR. Vzdělávání probíhá formou e-learningových lekcí a závěrečného dvou-
denního prezenčního kurzu v Praze. Projekt je spolufi nancován z operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a účast na něm je zdarma. Po ukončení získají úspěšní 
absolventi osvědčení. Hlavním cílem tohoto projektu je nastavení a zavedení komplex-
ního systému vzdělávání a přípravy pracovníků i úředníků obecních stavebních úřadů 
za  účelem zefektivnění vzdělávání. Vytvoření uceleného systému vzdělávacích aktivit 
pro stavební úředníky má umožnit jednotnost postupů při výkonu činností stavebních 
úředníků v rámci celé ČR. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci prvoinstančních 
a druhoinstančních obecních stavebních úřadů. Za náš odbor výstavby se tohoto pro-
gramu účastnil jeden pracovník. 

Kolaudace domů na Bechyňově náměstí v Přibyslavi 
Koncem měsíce května proběhla závěrečná kontrolní prohlídka budovy čp. 56 na Be-

chyňově náměstí  (Penzion a restaurace u Kubínů) za účelem vydání kolaudačního roz-
hodnutí, kterým bude ukončen několikaletý proces obnovy budovy a rozšíření ubytova-
cích kapacit. Do současné doby byla stavba provozována v režimu předčasného užívání. 
Jelikož při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bylo zjištěno, že je stavba dokončena bez 
závad a nedodělků podle stavebního povolení a dále podle povolených změn v průběhu 
stavby, bylo stavebním úřadem kolaudační rozhodnutí k trvalému užívání stavby vydáno. 
O týden dříve byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka budovy čp. 5 (dům se světle 
modrou fasádou a prodejnou Pro - Vital). V tomto případě byl vydán kolaudační souhlas, 
kterým bylo povoleno trvalé užívání stavby po provedené rekonstrukci a modernizaci. 
V přízemí domu budou nyní provozovány 3 provozovny. K výše zmíněné prodejně Pro - Vi-
tal, ještě samostatná provozovna kadeřnictví a samostatná provozovna kosmetiky. V patře 
domu jsou vybudovány 4 bytové jednotky. Budova čp. 49 – bývalý „Hotel – dělnický dům“ 
se konečně dočkal nové fasády. Ve čtvrtek 5. června bylo demontováno pomocné lešení 
na hlavní uliční stěně do Bechyňova náměstí na budově čp. 49. Za lešením se skrývala 
zrenovovaná fasáda včetně nových výplní otvorů a stavba vhodně zapadla do souvislé 
řady stávajících měšťanských domů. Tato budova téměř čtvrtstoletí chátrala a narušovala 
vzhled zejména centrální části města Přibyslav. Předešlá jednání s minulými vlastníky byla 
obtížná a nevedla ke zdařilému konci, tak jako nyní. Nový vlastník se stavebních prací cho-
pil s potřebnou svědomitostí a za 2 roky dokončil a zprovoznil polovinu budovy k užívání 
jako bytové jednotky. Modernizace druhé poloviny bude v návaznosti pokračovat a bude 
zvýšen počet bytových jednotek v celé budově. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci červnu byla pečovatelská služba poskytována všem uživatelům bez přeru-

šení. Řešili jsme několik drobných zádrhelů, kdy se nám v jednom týdnu rozbila myčka 
na nádobí i vysavač. Vzhledem k dlouhé době, po kterou byly obě věci v provozu – myčka 
třináct a vysavač deset let, museli jsme koupit nové. 

Myčka na nádobí, stejně jako vysavač, je pro chod pečovatelské služby nezbytná, pro-
tože ji z hygienických důvodů musíme používat, aby mohla probíhat důkladná sanitace 
termojídlonosičů. 

V  červenci odchází na  děkanství do  Náchoda náš dlouholetý farář P.  Mgr.  Zdeněk 
Kubeš. Touto cestou mu velice děkujeme za výbornou spolupráci a přejeme mu, aby 
se mu v novém působišti dařilo a líbilo. Nově jmenovanému administrátorovi farnosti 
P.  Mgr.  Pavlu Sandtnerovi přejeme také hodně úspěchů a  těšíme se s  ním na  hlubší 
spolupráci.

Závěrem stejně jako v minulém roce vás upozorňujeme na nutnost dodržování pitné-
ho režimu a příjmu tekutin a to především v horkých letních dnech. Pohodové léto vám 
přejí všichni zaměstnanci Pečovatelské služby Přibyslav. 

Sociální práce
Po  celé prázdniny bude probíhat v  domě s  pečovatelskou službou sbírka ošacení 

a trvanlivých potravin pro obecně prospěšnou společnost Dlaň životu, se sídlem Hamry 
107, 539 01 Hlinsko, která poskytuje sociální službu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 
a další služby v oblasti podpory rodiny. Více informací naleznete v samostatném článku 
přímo od sociální pracovnice z Dlaně životu Mgr. Pavly Glogarové a na plakátech.

Klub seniorů POHODA
V červnu se klub Pohoda scházel pravidelně, jako tomu bylo  v předešlých měsících. 

Bohužel se z  technických důvodů neuskutečnil zájezd do Žlebů, na který bylo přihlá-
šeno 30 lidí. Proto se tento výlet přesouvá na podzim letošního roku. V závěru měsíce 
se do klubu přišly rozloučit děti z místní mateřské školy, ze kterých se po prázdninách 
stanou žáci školy základní. 

O letních prázdninách činnost klubu nekončí. Členové se budou i nadále scházet, jako 
tradičně v létě, a to každé úterý v 18.00 hodin na zahradě u Šillerů. Od září se pak čin-
nost klubu zase rozeběhne naplno. Pokud byste měli zájem klub navštěvovat, neváhejte 
a kontaktujte paní J. Šillerovou.     

Bc. Karel Březina
vedoucí PS, sociální pracovník
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V  loňském roce vybudovalo město Při-
byslav v rámci protipovodňových opatření 
nový městský rozhlas. V prvních měsících 
jeho provozu se nám podařilo vychytat ně-
které nedostatky tohoto zařízení, ale jsme 
si vědomi toho, že ne ve  všech místech 
našeho města je rozhlas dokonale slyšet. 

Žádáme proto naše občany, kteří mají k provozu rozhlasu připomínky, aby své 
náměty na zlepšení směřovali na tajemníka MÚ. Při ohlášení závady, popř. připo-
mínkách, je vždy nutno uvést číslo stanoviště rozhlasu ( je uvedeno na skříňce pod 
reproduktory) a specifi kovat závadu. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

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 13. 7. gen. Luži
Úterý 14. 7. Bezručova
Středa 15. 7. Hesovská
Čtvrtek 16. 7. Pecháčkova
Pátek 17. 7. Žižkova
Pondělí 20. 7. Tržiště
Úterý 21. 7. Jiráskova
Středa 22. 7. Vyšehrad
Čtvrtek 23. 7. Příkopy
Pátek 24. 7. Na Vyhlídce
Pondělí 27. 7. Cihlářská
Úterý 28. 7. Česká
Středa 29. 7. Nerudova
Čtvrtek 30. 7. Niklfeldova
Pátek 31. 7. U Koupaliště

Hlášení městského rozhlasu

Kontejnery na bioodpady (kompostovatelný odpad)
V  místních částech a  zahrádkářské osadě budou 

kontejnery na bioodpady rozmístěny mimo třítýdenní 
cyklus v Přibyslavi, takto: 

Zahrádky U letiště 1. 7. – 2. 7.
Utín 3. 7. – 6. 7.
Dvorek 7. 7. – 9. 7.
Uhry 10. 7 – 12. 7.
Utín 1. 8. – 2. 8.
Poříčí 3. 8. – 4. 8. 
Dolní Jablonná 4. 8. – 6. 8.
Česká Jablonná 7. 8. – 9. 8.

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bi-
oodpady se obraťte na  Odbor životního prostředí 
Městského úřadu Přibyslav. 

Mgr. Ludmilu Řezníčkovou
vedoucí OŽP

V minulém čísle Přibyslavského občasníku jsme zveřejnili, jak popisuje dům s pe-
čovatelskou službou (dále jen DPS) Ministerstvo práce a sociálních věcí, nyní zkusí-
me nahlédnout do tohoto odvětví z praxe.

Nájem v DPS
Žádost o  byt stejně jako nájemní smlouvu vyřizuje občan se zástupcem zřizo-

vatele, v našem případě se zaměstnanci Odboru správy a údržby majetku, nikoli 
s pracovníky pečovatelské služby. O samotném přidělení bytu pak rozhoduje rada 
města na návrh bytové komise, která má zpravidla 6 členů. Nájemce bytu v DPS není 
automaticky uživatelem pečovatelské služby, tím se stává až po podpisu smlouvy 
o poskytnutí služeb. Pracovníci pečovatelské služby neznají výši nájmů ani výši zá-
loh na energie u jednotlivých bytů v DPS, stejně tak jako nemají žádné informace 
o daných obyvatelích a jejich bytech v DPS, pokud jim je sami nájemníci nepodají.   

Pečovatelská služba nemá klíče od všech bytů
Jelikož byty jsou ve vlastnictví města a obyvatel DPS sepisuje nájemní smlouvu 

s vlastníkem, nemá pečovatelská služba automaticky klíče od všech bytů, ale pouze 
od bytů, které obývají nájemníci, kteří  si klíče k pečovatelské službě uschovali. Klíče 
do úschovy se berou oproti podpisu a jsou zapečetěné a uzamčené v pečovatelské 
službě, pokud nájemník, opět písemně, nesvolí k jejich používání za účelem posky-
tování služby. Uschování klíčů v pečovatelské službě je dobrovolné, nikoli povinné, 
a nájemník si může klíče kdykoli vzít nazpět. S klíči je možné manipulovat pouze 
v  předem sepsaných situacích. Stejně tak pracovníci pečovatelské služby neznají 
příslušenství – včetně půd a sklepů, náležející k bytům obyvatel DPS, pokud je sám 
nájemník s daným prostorem neseznámí.

Obyvatelé DPS nemusí hlásit svůj pohyb  
Oproti domu pro seniory a  podobných zařízení nemá DPS vrátnici, proto ani 

obyvatelé a ani návštěvy se nemusí nikde hlásit. Proto pracovníci pečovatelské služ-
by nemohou zabránit pohybu cizích nebo nežádoucích osob po DPS. Jinak pohyb 
a pobyt osob upravuje Domovní řád. Dohled na osobu je jedna z placených služeb, 
které jsou poskytovány v rámci pečovatelské služby. Proto je prováděn pouze u lidí, 
kteří mají o tuto službu zájem a mají sepsanou platnou smlouvu o poskytování pe-
čovatelské služby. Cena služby je upravena ceníkem. Ostatní obyvatelé DPS, kteří 
nemají tuto smlouvu sepsanou a nevyužívají služeb, nepodléhají pečovatelské službě 
a jsou tedy jako „ostatní nájemníci“ městských bytů. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Dům s pečovatelskou 
službou v praxi
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 Pozdravy z „Domu v Hamrech“
z azylového domu pro těhotné ženy a matky s dětmi 

v tísni

„Ať dáte, či nakoupíte, vždycky dobro vykouzlíte.“
Tento slogan se váže k místu, kde je příležitostí k dobrému dost na každém kroku. 

A každý, kdo má chuť, může se o tom přesvědčit na vlastní oči. Od letošního dubna 
se dobro dá vykouzlit v nově otevřeném obchůdku Na jevišti. A jak?  Jeviště, na kte-
rém se obchůdek nachází, není ledajaké. Je součástí společenského sálu azylového 
domu pro těhotné ženy a matky s dětmi v Hamrech u Hlinska. Každý čtvrtek od 14 h 
do 18 h je možné si zakoupit  levné oblečení pro všechny věkové kategorie a udělat 
tak radost sobě i  druhým. Výtěžek z  prodeje je totiž využit na  provoz azylového 
domu, kde je maminkám  v tísni a jejich dětem poskytována potřebná pomoc. Pod-
pořit tento dům i děti a mámy, které v něm žijí, je možné také darováním zachovalé-
ho moderního oblečení do obchůdku. 

Chcete-li se podílet na tomto vzájemném obdarování, odlehčit svým skříním, ane-
bo obměnit svůj šatník, budete v obchůdku vítanými hosty.

Kontakty:
Adresa: Hamry 107 (4 km od Hlinska, směr Herálec), tel. 739 302 619, 733 125 621
Otevírací doba: čtvrtek 14 – 18 h, po domluvě i jindy

Potravinová pomoc pro maminky v tísni a jejich děti
Maminky a děti můžete obdarovat i jinou formou – např. sbírkou trvanlivých po-

travin. Maminky se někdy díky svému mateřství či těhotenství dostávají do bludného 
kruhu a nejednou se ocitnou bez prostředků – a to ne vlastním zaviněním. Potravi-
nová pomoc je určena maminkám a jejich (narozenými i ještě nenarozeným) dětem 
v této těžké životní situaci.

Kontakt na Dům v Hamrech:
Mgr. Pavla Glogarová, vedoucí azylového domu

Hamry 107
539 01 Hlinsko

* glogarova@dlanzivotu.cz * 733 125 261
www.dlanzivotu.cz

Pitný režim 

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 vyplý-
vají dlouhé čekací doby na Odboru eviden-
ce obyvatel Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, který žádosti o nové občanské 
průkazy vyřizuje. 

Nabízíme proto skupině našich občanů (seniorům, poživatelům starobního dů-
chodu, kteří mají vzhledem ke  svému věku a  zdravotnímu stavu problémy s  jed-
náním 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 nových OP. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

VÝMĚNA OBČAN-
SKÝCH PRŮKAZŮ 
V ROCE 2015

Jelikož k  nám dorazilo léto, je 
nutné dbát na dodržování pitné-
ho režimu. 

Příjem tekutin je důležitý v kaž-
dém věku, zejména pak ve  stáří, 
kdy tělo zaznamenává značný 
přirozený úbytek tekutin. Ve stáří 
je organismus na změny mnohem citlivější, k dehydrataci dochází poměrně snadno 
a rychle. Příjem tekutin závisí na věku, životním stylu, prostředí a aktuálním zdravot-
ním stavu. Vnímání potřeby pít mohou ovlivňovat některé léky a také skutečnost, 
že starý člověk má nejen oslabený pocit žízně, ale často i poruchy regulace tekutin 
(např. nadměrné pocení). 

Také dětem hrozí dehydratace. Zatímco dospělým se doporučuje denně vypít 
2,5-3 litry tekutin, dětský organismus má potřebu tekutin větší, protože je tvořen 
větším podílem vody, než organismus dospělého člověka. Množství tekutin pro dítě 
je závislé na jeho věku a tělesné hmotnosti. Platí, že čím je dítě menší, tím více tekutin 
na  jeden kilogram své váhy potřebuje. Potřebné množství tekutin pro děti uvádí 
následující tabulka:

  4-7 let 7-10 let 10-13 let 13-15 let 15-19 let
Celkem (l/den) 1,6 1,8 2,15 2,45 2,8
Z nápojů (ml/kg/den) 75 60 50 40 40

Pro devítileté dítě, které váží 38 kg, bude množství tekutin na den: 60 ml x 38 kg 
= 2 280 ml.

Výpočtem je možné zjistit orientační množství tekutin, které by mělo dítě za den 
vypít, vždy je ale nutné přihlížet i k řadě dalších faktorů – zda je dítě zdravé, jakou má 
fyzickou aktivitu, jaké je počasí – v parném létě bude vyšší nárok na příjem tekutin, 
než v zimním období atd. 

Mezi často doporučované nápoje, které jsou vhodné pro seniory, řadíme snad 
všechny typy neslazených čajů, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy a především vodu. 
Optimální je nápoje střídat a nezaměřovat se pouze na jeden druh. V dnešní době 
není problém si vybrat, protože trh nabízí škálu balených vod, čajů ovocných, čer-
ných, bylinných, rozličných nápojů a minerálek. Nejen v zimním období, kdy se zdr-
žujeme v přetopených bytech, ale hlavně, v letních  měsících by mělo být pro seniory 
pravidlem nosit s sebou nějaký nápoj a předcházet tak komplikacím způsobeným 
nedostatečným příjmem tekutin.

Některé informace použity z: 
http://vyzivadeti.cz/zdrava-vyziva/tema-mesice/pitny-rezim-a-deti/

Bc. Karel Březina
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 27. 5. 2015
124/2015 Rada města Přibyslav schvaluje  omezení provozu Mateřské školy Bezručova 

683, 582 22 Přibyslav, IČO 750 11 930 v době hlavních prázdnin - od  1. 7. 
do 7. 8. 2015 a uzavření Mateřské školy Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 
750 11 930 o hlavních prázdninách v době od 10. 8. do 31. 8. 2015. 
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 8/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

125/2015 Rada města Přibyslav uděluje souhlas pro výkon funkce manažera projektu 
s názvem „Internacionalizace ZŠ Přibyslav“ řediteli Základní školy Přibyslav 
Mgr. Petru Adamovi.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

126/2015 Rada města Přibyslav povoluje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkové organizaci Základní 
škola Přibyslav, Česká ulice 31, Přibyslav převod fi nančních prostředků z re-
zervního fondu ve výši 491.447 Kč do  investičního fondu z důvodu úhrady 
faktur za práce investičního charakteru při přestavbě základní školy.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Termín: 6/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

127/2015 Rada města Přibyslav schvaluje nájem nebytových prostor v  přízemí domu 
na adrese Bechyňovo náměstí 40, 582 22 Přibyslav s paní Janou Březkovou, 
bytem Lesnická 673, 582 22 Přibyslav, IČO 45911291. Smlouva bude uzavře-
na na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 6/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

128/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést 
stavbu „IS a komunikace pro 4 RD Dolní Jablonná“ na pozemcích ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 2149, 2094 a 2160 v k. ú. Dolní Jablonná mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a panem (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny).
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

129/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o  zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. IP-12-2006658/01 Dobrá u Přibyslavi, pan Henzl – přípojka KNN 
k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č.  32/2 v k. ú. Dobrá mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  společností ČEZ Distribuce, a.  s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat součást distribuční soustavy na dotčené nemovitosti a v právu její 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího od-
stranění, v rozsahu dle geometrického plánu číslo 332-174/2015. Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 1.080 Kč + DPH v zákonné výši. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

130/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti č. IV-12-2011869/1, Přibyslav, Město, škola čp. 33 KNN k tíži pozemků 
ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1647/1, parc. č. st. 1095 a 37/2 v k. ú. 
Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV 
– Podmokly, 405  02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v  právu zřídit, pro-
vozovat, opravovat a  udržovat součást distribuční soustavy na  dotčených 
nemovitostech a v právu její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění, v rozsahu dle geometrického plánu číslo 
1562-599/2014. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 
3.840 Kč + DPH v zákonné výši. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 6/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

131/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o  zřízení věcného břemene 
č. 9900078626/1/2015 k  tíži pozemku ve  vlastnictví města Přibyslav parc. 
č. 1647/2 v  k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22  Přibyslav, IČO 00268097 a RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 
Ústí nad Labem, IČO 27295567 a panem (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny) spočívající v  právu zřídit a  provozovat plynárenské 
zařízení, v  právu vstupovat a  vjíždět na  služebný pozemek v  souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním ply-
nárenského zařízení v  rozsahu dle geometrického plánu č. 1561-32/2015. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 1.000 Kč + DPH 
v zákonné výši.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

132/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti a  smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-
2013288/VB/01 Dolní Jablonná, lokalita 4RD, p.č. 2159, KNN k tíži pozemků 
ve  vlastnictví města Přibyslav parc. č. 2149, 2094 a  2160 v  k.  ú. Dolní Jab-
lonná mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Pod-
mokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, zřídit, provo-
zovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy na dotčených nemovitostech. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

133/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1797/2 o výměře 1,5 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 7/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

134/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1061/1 o výměře 1,5 m2 v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 7/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

135/2015 Rada města Přibyslav rozhoduje o uložení komunálního odpadu ze stanového 
tábora na skládku Ronov nad Sázavou pro organizaci Junák – český skaut z. s., 
středisko 24 Sever, Větrušická 842, 182 00 Praha 8, IČO  00409430 za částku 
1 Kč včetně DPH za 1 tunu odpadu. 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 7/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

136/2015 Rada města Přibyslav rozhoduje o uložení komunálního odpadu ze stanové-
ho tábora na skládku Ronov nad Sázavou pro organizaci Křesťanský dorost 
v Horních Počernicích, o. s., Ve Žlíbku 168/8, 
193  00 Praha-Horní Počernice, IČO 68379153 za  částku 1 Kč včetně DPH 
za 1 tunu odpadu.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 7/ 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

137/2015 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Krajem Vyso-
čina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097
o poskytnutí fi nančního daru ve výši 30.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

138/2015 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Krajem Vyso-
čina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
o poskytnutí fi nančního daru ve výši 86.733 Kč.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín:  06/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

139/2015 Rada města Přibyslav schvaluje použití znaku města Přibyslav jako součást 
symboliky Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav.
Odpovědnost: Michael Omes
Termín: 6/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

140/2015 Rada města Přibyslav schvaluje prodej 5 m3 smrkové kulatiny za zlevněnou 
cenu 5 Kč/m3 Kč bez DPH Junáku – Český skaut, středisko Goliath Přibyslav 
611.05, Husova 210, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Josef Hamerník, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 8/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

141/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Keřkov, IČO 626971111 na ad-
rese 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 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

142/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s  vytvořením 2 pracovních úvazků v  rámci 
projektu „Podpora meziobecní spolupráce v ČR“ organizovaného SMO ČR 
na dobu od 1. června 2015 do 31. října 2015.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 05/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

143/2015 Rada města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Přibyslav dne 17. 6. 2015
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Josef Moštěk
Termín: 6/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 10. 6. 2015
144/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s  realizací dodávky a  montáže klimatizace 

serverovny Základní školy Přibyslav společností AZ KLIMA a. s., Tilhonova 
450/59, 627 00, Brno – Slatina, IČO 24772631 v celkové hodnotě 160.004 Kč 
včetně DPH. Dodávka bude realizována na základě poptávkového řízení (bez 
provedení výběrového řízení) z důvodu jednotného servisu a správy zařízení.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Petr Adam
Termín: 7/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

145/2015 Rada města Přibyslav souhlasí se zněním zadávací dokumentace, obchodních 
podmínek a výzvy k nabídce na akci „Infrastruktura Keřkov“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín:7/2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

146/2015 Rada města Přibyslav souhlasí se zněním zadávací dokumentace včetně příloh 
na akci „Nakládání s bioodpadem ve městě Přibyslav“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 6/2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

147/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s čerpáním fi nančních prostředků z fondu od-
měn, dle návrhu ředitelky MŠ, pro zaměstnance MŠ Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 07/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

148/2015 Rada města Přibyslav schvaluje ceník letního koupaliště města Přibyslav, platný 
od 11. 6. 2015 dle přílohy k jednání a ruší k 10. 6. 2015 ceník schválený usne-
sením Rady města Přibyslav č. 44/2014 ze dne 5. 3. 2014.
Odpovědnost: Bc. Veronika Vošická Buráňová 
Termín: 6/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

149/2015 Rada města Přibyslav schvaluje ceník poskytovaných veřejných komunikač-
ních služeb s účinností od 1. 9. 2015 v části III. a ruší účinnost ceníku platného 
od 1. 6. 2013 ke dni 31. 8. 2015.
Rada města Přibyslav schvaluje ceník poskytovaných veřejných komunikač-
ních služeb s účinností od 1. 9. 2015 v části IV. a ruší účinnost ceníku platného 
od 1. 4. 2013 ke dni 31. 8. 2015.
Odpovědnost: Jiří Koudela, Petra Holubová
Termín: 9/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

150/2015 Rada města Přibyslav schvaluje zapůjčení vozidla FORD TRANZIT Sboru dob-
rovolných hasičů Pohled, IČO 601 27 040 za účelem dopravy mladých hasičů 
na soutěž do Třeště dne 20. 6. 2015. 
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk, Ivo Šimanovský
Termín: 20. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

151/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s  poskytnutím osobního automobilu FORD 
TRANZIT na dopravu účastníků akce DE 4DAAGSE do holandského Nijme-
genu ve dnech 19. 7. - 26. 7. 2015.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk, Ivo Šimanovský, Martin Kamarád
Termín: 19. – 26. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

152/2015 Rada města Přibyslav schvaluje administraci projektu „Modernizace a rozšíře-
ní ZŠ Přibyslav“ v období udržitelnosti a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a Ing. Vladimírem Klatovským, Družební 957, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 
64175871. Cena za jedno monitorovací období je 12.000 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

153/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na základě podaných nabídek pro rea-
lizaci investiční akce „Rekonstrukce komunikace Přibyslav, místní část Poříčí“ 
společnost COLAS CZ a. s., Ke Klíčovu 9, 
190 00 Praha 9, oblast JIH, Kosovská 10, 586 37 Jihlava – Region Vysočina, IČO 
26177005 v částce 1.013.105 Kč. Uvedená cena je včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

154/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na základě podaných nabídek pro re-
alizaci investiční akce „Oprava stávajícího povrchu komunikace, Poříčí“ spo-
lečnost M – SILNICE a. s., Pardubice, Husova 1697, oblastní závod STŘED, 
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim,  IČO 42196868 v částce 627.927,08 Kč. 
Uvedená cena je včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

155/2015 Rada města Přibyslav pověřuje ředitele Základní školy Přibyslav Mgr. Petra 
Adama podepsáním Smlouvy o nájmu části nemovitosti se společností T-Mo-
bile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se     

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 17. 6. 
2015
Příloha zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 17. 4. 2015

35/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program ve-
řejného zasedání dne 17. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

36/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Kupní smlouvu 
č.  9415000985/187673/030 mezi prodávajícím městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  kupujícím RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401  17 Ústí nad 
Labem, IČO 27295567. Smlouva se týká plynárenského zařízení 
realizovaného při stavbě „Plynofi kace 5 RD v Přibyslavi – K Heso-
vu“. Kupní cena činí 167.700 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouvy

37/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravenou Smlouvu 
o spolupráci (sdružení fi nančních prostředků) na výstavbu akce 
„Infrastruktura Keřkov“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  majiteli pozemků 
parc. č. 248/25(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje od-
straněny), parc. č. 248/22 (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), parc. č. 248/5 (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), parc. č. 246/84 (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) a parc. č. 246/43 (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny). 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2015 
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

38/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o prá-
vu provést stavbu mezi účastníky Ředitelství silnic a dálnic, státní 
příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 
Praha 4 –Nusle, IČO 65993390 a městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 k tíži pozemku parc. 
č. 264 v k. ú. Ronov nad Sázavou ve vlastnictví ŘSD. Uvedený 
pozemek je dotčen investiční akcí města Přibyslav v místní části 
Ronov nad Sázavou pod názvem „I/19 Ronov nad Sázavou most 
ev. č. 19-068 SO 102 – Chodník“.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

39/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č.  3/2015 o  místním poplatku za  užívání veřejného 
prostranství.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Legislativa

40/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace 
Sportovnímu klubu – Juvenis Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, 
582  22 Přibyslav, IČO 26545331 ve  výši 50.000 Kč a  uzavření 
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín:12/2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 6.

Rozpočet

41/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2015 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2015.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 3/2015.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

156/2015 Rada města Přibyslav schvaluje věcný dar – hodinky panu (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny). 
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

157/2015 Rada města Přibyslav schvaluje zahájení veřejné zakázky „Restaurování sochy 
sv. Václava a Božích muk“ a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. 
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

158/2015 Rada města Přibyslav schvaluje zahájení veřejné zakázky „Projektová doku-
mentace ZUŠ Přibyslav“ a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. 
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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42/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření Darovací 
smlouvy mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a Základní školou Přibyslav, Česká 31, 
582 22 Přibyslav, IČO 70944938, o poskytnutí daru specifi kova-
ného v příloze č. 1 darovací smlouvy.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Mgr.  Petr Adam, Ing.  Zdeňka 
Teclová
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

43/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje na návrh Výboru pro 
Cenu města Přibyslav v souladu s § 84 odst. (2), písm. s) zákona 
č.  128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) udělit Cenu města 
Přibyslav za  rok  2014 za  oblast kultury panu L. Hladíkovi st., 
(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny).
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Různé

44/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje na návrh Výboru pro 
Cenu města Přibyslav v souladu s § 84 odst. (2), písm. s) zákona 
č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) udělit Cenu města 
Přibyslav za rok 2014 za oblast kultury paní J. Šillerové, (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny).
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

45/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje plnou moc pro starostu 
města Přibyslav pana Martina Kamaráda, v souladu se zákonem 
č.  128/2000  Sb., o  obcích (obecní zřízení) v  platném znění, 
k zastupování města Přibyslav na valných hromadách fi rmy Vo-
dovody a kanalizace, a. s. Havlíčkův Brod v období 2015 – 2018 
a k výkonu všech práv akcionáře, spojených s akciemi společnos-
ti, které jsou k rozhodnému dni valných hromad v držení města 
Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

46/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s realizací Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny 
Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020 na svém správním území.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Upozornění
Do 30. 06. 2015

byl splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Ani se člověk nenaděje a zase řeší, co s dětmi o prázdninách. Jinými slovy končí 
školní rok a dětem začíná nejoblíbenější část roku. A  jaký byl uplynulý školní rok 
z pohledu školy?

Školní rok jsme zahajovali s ohledem na probíhající stavební práce ve velmi stís-
něných podmínkách. Pro 21 tříd jsme měli k dispozici pouze 21 učeben. Z jedné 
malé učebny vznikla provizorní sborovna, ve které se na ploše necelý 40 m2 tísnila 
většina učitelů druhého stupně. Nejkomplikovanější byla za dané situace příprava 
rozvrhu, abychom se vyhnuli variantě směnování (dopolední a  odpolední výuka 
v sudých a lichých týdnech). Dalším úskalím bylo rozložení učeben, ve kterých mohla 
probíhat výuka. Nebyly k dispozici oba pavilony staré školy (trakt do náměstí a zadní 
trakt ke sportovní hale) a ani prostor tzv. kordu, na jehož místě vyrůstal nový pavi-
lon. I s tím se dokázali pedagogové vyrovnat a zajistit chod školy tak, aniž by došlo 
k úrazu a podobným problémům.

Do tohoto počátečního zmatku zahájilo docházku 68 prvňáčků, kteří se až do Vá-
noc tísnili v prostorách školní družiny. O to měli větší radost z „vánočního“ dárku, 
který dostali. Tím dárkem bylo, že se v posledním týdnu před Vánocemi přestěhovali 
za velkého nadšení do právě dostavěného pavilonu. Přál bych vám zažít tu radost a ty 
šťastné pohledy, když se přesouvali a začali se učit v krásných prosvětlených třídách.

Z pohledu učitelů to byl rovněž náročný rok. Nemít dostatek prostor na přípravu, 
nemít k dispozici všechny sbírkové předměty. Z důvodu nutnosti vystěhování se ze 
staré školy bylo třeba všechny sbírky sestěhovat do volných skladů a podobných 
místností, kterých nebylo mnoho. Proto se zaskládaly s vědomím, že bude celý školní 
rok třeba nějak přežít bez většiny výukových pomůcek. Vyučující si poradili a zvládli 
to. Rád bych jim touto cestou ještě jednou poděkoval za trpělivost a vstřícnost.

A  jak celý rok vypadal z  pohledu vedení školy? Upřímně? Dlouho jsem se tak 
netěšil na dovolenou jako letos. Byl to hodně divoký rok. Jednak dobíhající přestavba 
školy a následné starosti se zajištěním a koordinováním všech činností souvisejících 
s  dovybavením školy (nábytek, systémy ICT, nový server, zabezpečovací systém 
školy, …). Dalo by se říct, že to se po minulém školním roce již stalo rutinou.

Dále dobíhal po dvou letech evropský projekt „EU peníze školám“, tzv. šablony. 
Vše se podařilo zadministrovat a dotáhnout, že schválení závěrečné monitorovací 
zprávy se stalo de facto formalitou.

Novou činností, kterou škola ještě nepoznala, byla příprava otevření třídy pro žáky 
s těžkým zdravotním postižením. Po dlouhém shánění kvalifi kovaného speciálního pe-
dagoga, bez něhož by třída nemohla být otevřena, vše směřuje ke zdárnému cíli. Máme 
učitelku, dokončujeme školní vzdělávací program dle odpovídajícího rámcového pro-
gramu. V září zahajujeme výuku, čímž usnadňujeme přístup ke vzdělání dětem z Při-
byslavi a blízkého okolí, které neměly to štěstí a narodily se se zdravotním postižením.

Dalším úspěchem bylo zajištění vzdělávání 3 pedagogů naší školy v oblasti men-
toringu. Absolvovali celkem 80 hodin intenzivního výcviku v průběhu půl roku. Jsou 
to činnosti refl ektující současné potřeby školství a připravující školu na přicházející 
kariérní řád pedagogických pracovníků. Tímto krokem jsme správně odhadli po-
třeby dnešního systému a  jsme jednou z mála škol v Kraji Vysočina, která začíná 
pracovat i v tomto směru.

Jedním z cílů naší školy je podpora vzdělávání v cizích jazycích. V této souvislosti 
vše připravujeme a v příštím roce bychom začali plně rozvíjet, mj. prostřednictvím 
zavádění metody CLIL (integrovaná výuka cizího jazyka a předmětu). Podařilo se 
získat dotaci z MŠMT ve výši 980 tis. Kč, díky které absolvuje 13 pedagogů (téměř 
polovina sboru) o prázdninách čtrnáctidenní certifi kované jazykové pobyty v Anglii, 
Německu a Francii.

Krom výše uvedených událostí z uplynulého školního roku bych se rád pozastavil 
ještě u jedné. Tou byl den otevřených dveří, který se uskutečnil v sobotu 6. června 
2015. Moc rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na  přípravě 
a organizaci oslav. Dále bych rád poděkoval za přízeň všech, kteří si v ten prosluně-
ný den udělali čas a přišli se k nám podívat. Jsem přesvědčen o tom, že odcházeli 
s dobrým pocitem. Všichni mohli jen potvrdit, že Přibyslav získala realizací projektu 
dostavby a rekonstrukce školy novou dominantu města, krásnou budovu. Děti zase 
nádherné místo, ve kterém budou trávit spoustu let. Za pedagogický sbor mohu 
dodat snad jen tolik, že se budeme snažit školu dále posouvat, aby děti byly u nás 
spokojené, rády odhalovaly tajemství poznání, aby rodiče měli nejen z  výsledků 
svých dětí radost. Zvláštním doprovodným bodem oslav bylo i  zahájení prodeje 
publikace „Přibyslavská škola (1895-2015)“. Velmi nás potěšily ohlasy na  knihu. 
Stále je k dispozici a můžete ji zakoupit za symbolickou cenu 99,- Kč buď přímo 
ve škole, nebo v městské knihovně.

Závěrem bych rád ještě využil momentu, než se všichni rozletí různými směry. 
Chtěl bych vám popřát příjemné prožití prázdninového času, aby vyšlo počasí, abys-
te poznali dosud nepoznané ve veškeré své pestrosti, aby se v ám vyhnula smůla, 
úrazy apod. Děkuji všem za spolupráci se školou a její podporu.

Petr ADAM
ředitel školy

Jaký byl uplynulý 
školní rok?
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Na shledanou školko

Na shledanou školko milá, 
hodně jsi nás naučila. 
Zpívat, kreslit, počítat, 
krásné básně povídat. 
Na shledanou naše hračky, 
z nás už budou vzorné žačky. 
Z chlapců zase vzorní žáci, 
nevyhnou se školní práci.

PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU
DĚTSKÝ DEN V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE 

V úterý 2. června 2015 připravili rodiče a děti ze tříd 
Berušek a Motýlků na zahradě mateřské školy pro své 
školkové kamarády odpoledne plné her a soutěží. Při 
příchodu si děti vyzvedly hrací kartičku a hurá na sbí-
rání soutěžních razítek. Čekal na ně rybolov, přenášení 
míčků na lžičce, shazování plechovek, chození na chů-
dách, překážková dráha ve dvojicích, rébusy a mnohé 
další. Po vyplnění hrací karty si pak vyzvedly odměnu 
v „dárkovně“. Celé odpoledne hudebně doprovázel pan 
Sejkora. Děti si mohly nechat namalovat obrázek na ob-
ličej nebo si vyzkoušet nějaký pokus. Nechybělo ani vy-
stoupení dětí z M-aerobik Přibyslav. Největší úspěch 
měla pěnová show v podání přibyslavských hasičů.

Velké poděkování patří všem dětem a  rodičům, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na  organizaci 
a přípravě tohoto odpoledne, třídním učitelkám paní 
Strašilové a Vopršalové za pomoc v „dárkovně“, dětem 
ze třídy 4. A, maminkám z KVC Harmonie za malování 
na  obličej, hasičům, všem účinkujícím a  samozřej-
mě všem sponzorům: městu Přibyslav, TPK Pribina, 
COOP Přibyslav, K raji Vysočina, panu Františku Pát-
kovi. Snad jsem na nikoho nezapomněla.

Byla to opravdu vydařená akce. Počasí nám přálo 
a tak jsme si odpoledne všichni krásně užili.

PODĚKOVÁNÍ PANÍM 
UČITELKÁM MOTÝLKŮ

Ráda bych touto cestou za rodiče Motýlků poděko-
vala paní učitelce Strašilové a Vopršalové za trpělivou 
a mravenčí práci, kterou s dětmi za ty tři roky odváděly. 
Zvláště za tento poslední školní rok – secvičily s dětmi 
nádherné písničkové pásmo ke Dni matek a připravily 
pro děti spoustu exkurzí a jiných aktivit. 

Děti neustále něco zapomínají, poslouchají jedním 
uchem a stále chodí s hlavou v oblacích. Na druhou 
stranu je s nimi obrovská legrace a často nám ukazují, 
co se naučily a my jsme na ně patřičně hrdí! 

Paním učitelkám přeji krásné, odpočinkové prázd-
niny a do dalších let pevné zdraví, nadšení pro práci, 
smysl pro humor a  optimismus, protože bez těchto 
ingrediencí se práce s dětmi dělat nedá.

Dětem pak krásné prázdniny a v září šťastné vykro-
čení do další životní etapy. 

za rodiče Motýlků M. Kasalová

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU
Ve středu 17. června se na zámku uskutečnilo slavnostní rozloučení dětí s mateřskou školou.

Měsíc červen poskytl poslední příležitost k vylepšení známek na blížícím se vy-
svědčení těm žákům, kteří ještě nepodlehli svůdnému duchu prázdnin neodbytně 
se deroucímu do všech myslí.

Mezinárodní den dětí trávila celá škola na hřištích při akci „Bezpečné prázdni-
ny“, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s Českým červeným křížem, Sportovním 
zařízením města Přibyslav, policií, záchranáři a hasiči. Současně se uskutečnil „Běh 
naděje“, do něhož se většina žáků zapojila.

Prvního června se také jedenáct našich žáků s pedagogickým doprovodem vydalo 
na třídenní poznávací zájezd do Londýna.

Na začátku měsíce jsme pro děti organizovali Malou přírodovědnou soutěž, mis-
trovství školy v Sudoku, návštěvu Úřadu práce v Havlíčkově Brodě, návštěvu brodské 
galerie, sběrovou akci, exkurzi do Poslanecké sněmovny ČR, exkurzi do nemocnice 
a další výchovné a vzdělávací programy a soutěže. Děti ze školní družiny potěšily 
5. června návštěvníky kulturního domu tanečním večerem. Dne 13. a 14. 6. se naše 
školní zahrada připojila k Víkendu otevřených zahrad.

V sobotu 6. června byly slavnostně otevřeny nově postavené a zrekonstruované 
školní budovy. Vyučující s  dětmi zahájili krátkým kulturním programem a  poté si 

mohly stovky návštěvníků všechny objekty prohlédnout. V učebnách bylo možno 
obdivovat ukázky výuky některých předmětů za použití moderní techniky.

V úterý 16. 6. proběhlo závěrečné účtování – klasifi kační pedagogická rada. Druhá 
polovina měsíce se již nesla ve znamení oblíbených školních výletů.

V pátek 26. 6. dostali žáci vysvědčení a vydali se vstříc prázdninovým dobrodruž-
stvím. Kéž je oni, jejich rodiče i všichni přátelé naší školy prožijí ve zdraví a v radosti!

Pavel Linka

Zprávy ze školy
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Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod
Místní skupina ČČK Přibyslav

Milí čtenáři,

pokud vás zajímá, co dělali červenokřižáčci v  květnu, jste 
na správné adrese. Užili jsme si totiž hned několik akcí.

Dne 24. května 2015 jsme se moc těšili na druhou veganskou večeři, protože 
nás Otakárci pozvali na školní zahradu. Naštěstí nám počasí nakonec přálo, i když 
to původně na  venkovní posezení moc nevypadalo. Večeře se zúčastnilo 16 lidí 
a většina také přinesla s sebou výborné jídlo. Jsme rádi, že nás navštívili také vegani 
z okolních obcí a zároveň se přišlo podívat několik lidí z Domu s pečovatelskou služ-
bou v Přibyslavi. Jejich účast nás moc potěšila a ještě více to, že nepřišli s prázdnou! 
Děkujeme Otakárkům a hlavně paní učitelce Marii Zichové za pozvání na zahradu! 
Další veganskou večeři plánujeme v neděli 23. srpna 2015, všechno se zase dozvíte 
z plakátků a na webu a Facebooku.

V pondělí 1. června 2015 dopoledne jsme společně se SZMP připravili akci pod 
názvem Bezpečné prázdniny. Jako každý rok se aktivit účastnily děti ze základní 
i z mateřské školy se svými pedagogy a také maminky s dětmi z KVC Harmonie.

Stanoviště pro ZŠ byla tentokrát rozmístěna od areálu koupaliště, přes hasičskou 
zbrojnici a dopravní hřiště až na hasičské cvičiště v ulici Ronovská.

Na  koupališti připravily členky MS ČČK za  pomoci červenokřižaček z  kroužku 
a několika osmáků dvě stanoviště. Na jednom z nich se děti učily resuscitaci a na dru-
hém trénovaly transport zraněných na  sobě navzájem. A  také si při tom trochu 
zazávodily.

V hasičské zbrojnici si potom děti prohlédly vybavení hasičů a hasičské vozy.

Na dopravním hřišti byla připravena dráha a terénní kola od Veloservisu. Před 
zkušební jízdou si ale samozřejmě děti musely zopakovat, co všechno je třeba 
na kole zkontrolovat, než vyrazí do ulic (nebo na dráhu).

Okolo dopravního hřiště také vedla trasa Běhu naděje, kterým jsme i letos vyjád-
řili solidaritu s lidmi s onkologickým onemocněním a také jsme fi nančně podpořili 
výzkum léčby rakoviny.

Na hasičském cvičišti na děti čekali zástupci městské policie, státní policie a zá-
chranné služby se svými vozy a  několika aktivitami. A  také si zde děti prakticky 
vyzkoušely něco z činnosti hasičů.

Stanoviště pro MŠ a  pro KVC Harmonii byly všechny situovány na  dopravní 
hřiště. S pomocníky z osmých a devátých tříd jsme připravili 5 stanovišť jen pro MŠ. 
Děti si zde vyzkoušely resuscitaci, zopakovaly značky a přecházení přes přechod, 
vyzkoušely si obvazovou techniku i lepení náplastí, poznávaly, co patří a co nepatří 
do lékárničky, a také si vybarvily autíčka integrovaného záchranného systému, která 
potom nalepily na obrázek cesty ke školce. Navíc také děti i paní učitelky zaběhly 
Běh naděje. Rychlejší skupinky se stihly ještě vypravit na hasičské cvičiště podívat 
se na opravdická auta IZS.

Všem účastníkům děkujeme, že byli šikovní, pěkně pracovali a  skoro nezlobili. 
Velký dík patří policistům, hasičům, záchranářům a Veloservisu, že si na nás našli 
ve  svém nabitém programu čas a ukázali dětem svoje auta a něco ze své práce. 
Moc také děkujeme dětem z osmých a devátých tříd a ze zdravotnického kroužku 
za pomoc při přípravě stanovišť pro ostatní. Bez nich bychom to určitě nezvládli. 
Děkujeme také ZŠ Přibyslav za zapůjčení pomocníků. Těšíme se zase příští rok!

Po uzávěrce, v sobotu 20. června, se ještě chystáme se stánkem na rodinný den 
ACO Industries k. s.

A  v  pátek 26. června nás od  15 do  16 hodin čeká ještě náš pravidelný moni-
toring v  domě Pečovatelské služby. Bude to před prázdninami poslední monito-
ring. Na další pravidelný monitoring se budeme těšit zase po prázdninách, tedy 
25. září 2015.

Na červenec připravujeme:
V červenci si také červenokřižáčci dají prázdniny. Nebudeme ale zahálet a budeme 

se pilně připravovat na  letní příměstský tábor, který proběhne 1. srpnový týden. 
Těšíme se na malé táborníky!

A vám všem přejeme krásné prázdniny!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Doubková

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

web: www.cckpribyslav.cz

Významné dny 

v měsíci červenci:
 1. 7. Světový den architektury

 5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

  Mezinárodní den objetí zdarma 

 6. 7. Den upálení mistra Jana Husa

  Světový den Tibetu

  Světový den polibku

 7. 7. Den čokolády

 9. 7. Světový den veterinárních lékařů 

 11. 7. Světový den populace

 14. 7. Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

  Mezinárodní koupací den

 20. 7. Mezinárodní den šachu

 28. 7. Světový den boje proti infekčním žloutenkám

 30. 7. Mezinárodní den přátelství

 31. 7. Den africké ženy

 Jak jsme vegansky večeřeli

 Dobroty na veganské večeři  Bezpečné prázdniny - trénink hasičů

 Bezpečné prázdniny - závody s nosítky  Bezpečné prázdniny - školka resuscituje

 Děkujeme všem za darované lékárničky! Bezpečné prázdniny - u městské policie
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Hledáte pomoc a nevíte na koho se 
obrátit?
Potřebujete pomoc v  sociální oblasti? Nevíte si rady 
v každodenních situacích nebo si chcete jen popovídat? 
Senior Pointy jsou právě ta místa, kde vám pomáháme, 
kam se můžete s důvěrou obrátit.

•  naleznete zde komplexní informace z  oblastí života, 
které vás zajímají

•  poskytujeme informace o  sociálních službách, úřa-
dech, institucích, veřejných službách

•  získáte kontakty na seniorské organizace a informace 
o dalších systémech pomoci a podpory seniorů

•  vyškolená obsluha vám poradí nebo pomůže najít 
správné informace

•  máte k  dispozici počítač s  přístupem na  internet – 
NOVĚ trénování paměti !!! Brain Jogging

•  můžete si vyřídit slevovou kartu Senior Pas
•  máte možnost přečíst si časopisy věnované seniorům
•  je pro vás připraveno drobné občerstvení v  podobě 

kávy nebo čaje
•  máte možnost si popovídat v přátelském prostředí

Najdete nás v AZ CENTRU – vchod zezadu po červených 
schodech, bezbariérový vstup zezadu po  rampě, výta-
hem do přízemí a vlevo ke dveřím, kde je třeba zazvonit.

Provoz Senior Pointu o prázdninách:
Otevřeno budeme mít každý všední den 
od 8.00 do 12.00 hodin.
Vycházkové dopoledne, Nordic walking a rukodělné dílnič-
ky budou mít také prázdniny...
Zdravotní monitoring bude každý čtvrtek od  8.00 
do 10.00 hodin.

Zdravotní cvičení ve čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin bude 
v těchto termínech:

v červenci  2., 9., 16., 23. a 30. 7. 2015 
v srpnu 13., 20. a 27. 8. 2015

Po prázdninách nás čeká:
Charitativní projekt: Běh naděje (4. 9. 2015)  

Přednáška: Znakování jako forma rehabilitace – paní 
Mgr.  Kamila Mrtková (sociální pracovnice Nemocnice 
Havlíčkův Brod)

Zážitková akce: Na vlastní kůži (16. 9. 2015) – pro studen-
ty SŠ a žáky ZŠ

Zážitková akce: Na vlastní kůži (23. 9. 2015) – pro SENIO-
RY – divadelní představení Divadlo VeTři od 14.00 hodin

! 1.10. 2015 – SENIORSKÁ MINIOLYMPIÁDA – pěti-
členné týmy se utkají mezi  sebou ve sportovních disciplí-
nách ..... prosíme zájemce (5-ti členné týmy) o nahlášení 
na telefonním čísle 724 551 604, kde bude možné získat 
i bližší informace... 

Ilona Loužecká

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum nabízí jedinečnou příležitost pro maminky na mateřské 
dovolené.
Je to místo, kde se maminky s malými dětmi setkávají, zúčastňují se různých 
programů, či se samy aktivně podílejí na jejich vytváření. Mateřské centrum 
nabízí aktivity, které maminkám umožní vyjít z izolace a zničujícího stereotypu, 
kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Maminky, které se aktivně podílí na pro-
gramech, si udržují profesní orientaci, posilují své sebevědomí, nalézají nové 
přátele, získávají nové organizační zkušenosti. Nezanedbatelná je i výměna 
zkušeností v péči o děti.
Přijďte mezi nás, scházíme se každé pondělí a středu od 9.00-11.00 hod. 
v „Domečku“ vedle nové MŠ v Tyršově ulici v Přibyslavi.
Těšíme se na Vás!!!

Lenka Thomayerová
za maminky z KVC Harmonie

Co je Senior Point 
a k čemu slouží:
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Třebaže na dveře zaťukalo astronomické léto, při pohledu z okna to tak zrovna 
nevypadá. Těch pár teplých dnů nás naladilo na letní notu, ale teď to začalo tomu 
létu nějak skřípat. Doufáme, že se těch hezkých teplých dnů a podvečerů dočkáme.  
Pro nás, co máme nejrůznější zdravotní potíže a omezení, je nejdůležitější, abychom 
neztráceli dobrou náladu a optimismus. A léto je tím obdobím, kdy to jde rozhod-
ně snadněji než v zimě, když nastanou zimní plískanice. Je dobré, i když nás nohy 
neposlouchají, v zádech bolí, v rukách praská, že se špatně drží i naše pomocnice 
hůlka, přece jen, přes všechny tyto obtíže, je třeba se snažit, alespoň na chvilku vyjít 
před dům. Samozřejmě když nám to počasí dovoluje. Posedět si chvilku na čers-
tvém vzduchu, obejít záhonky, podívat se k sousedovi přes plot, jak mu to pěkně 
roste.  Popřípadě poprosit někoho blízkého, aby nás na invalidním vozíku provezl 
městem. Zkontrolovat, co se kde nového postavilo nebo opravilo. Nejhorší pro nás 
nemocné je ztratit o dění kolem nás zájem. Nepřečíst si knížku ani noviny, nepodívat 
se na pěkný pořad v televizi, nepopovídat si se známým.  A hned nám ten čas lépe  
uběhne, než když budeme polehávat, pospávat a bez cíle popocházet po bytě. Proto 
se také z tohoto důvodu snažíme každoročně organizovat ve spolupráci se SZMP 
kondiční plavání v bazénu. Takové protažení celého těla, když vás voda nadnáší, 
je v  letních dnech nejen osvěžující, ale hlavně zdravé. Ne všichni si mohou toto 
potěšení v důsledku svých zdravotních problémů dovolit. Přesto i vás chci pozvat 
touto cestou na přibyslavské koupaliště. Přijďte i vy, kteří plavat nemůžete. Přijďte 
mezi nás. Posedíte si na lavičce, popovídáte si. Hlavně nebuďte doma sami. Krásné 
nastávající letní měsíce, plné teplého počasí a sluníčka vám jménem SPCCH ČR ZO 
Přibyslav i jménem svým přeje

Věra Schusterová
předsedkyně organizace

Invalidi v létě nezahálejí SDH den otevřených dveří

Vodácká loděnice skautského střediska Goliath Přibyslav je v plném využití. Od za-
čátku roku se tam uskutečnilo mnoho akcí, včetně školních výletů. Navštěvují nás 
místní z řad veřejnosti a spolků, skauti z Polné, Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sáza-
vou i Prahy.  Ostrůvek navštívilo do konce června přibližně 350 lidí.

Musíme poděkovat panu Lánovi za odstranění stromu, který ohrožoval majetek 
i bezpečnost na Ostrůvku, našemu vedoucímu střediska Liboru Jarošovi za trpělivé 
administrativní vyřešení kalamitní situace a rodině Kopiců z Havlíčkova Brodu za dar 
v podobě barev na nátěry lodí.

Ostrůvek v Poříčí

V  případě zájmu o  zapůjčení vybavení či vodáckého výcviku, napište na  email 
RenataTvrd@seznam.cz nebo zbynek.tvrdik@seznam.cz.  Další informace o 2. a 9. 
oddíle vodních skautů můžete získávat ve vývěsní skříňce na náměstí.

Na fotografi i je pan učitel Ing. Jozef Ďurta se svými žáky ze Základní školy Havlíč-
kův Brod, Konečná 1884, kteří shlédli nejen stálou expozici v Hasičském muzeu, ale 
také si zajezdili u nás na lodičkách.

Renata Tvrdíková
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, jsme tu pro vás s další porcí 
novinek i s rekapitulací, co se u nás dělo.

Červen u nás patřil především dětem. V prvním červnovém týdnu se totiž konalo 
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. V úterý 2. a ve středu 3. června jsme si 
byly, my knihovnice, děti poslechnout přímo ve škole, jak pěkně umí číst. Děti četly 
z obrázkových knih o zvířátkách, také skládaly slova z jednotlivých písmen a luštily 
názvy pohádek z okvětních lístků papírových květin. Děti byly šikovné, některé četly 
lépe, jiné musí ještě trochu zabrat a trénovat, přesto byli nakonec na čtenáře paso-
váni všichni. Tento slavnostní akt se konal o další den později, ve čtvrtek, v kulturním 
domě. Byli jsme velmi potěšeni vysokou návštěvností této akce – již s předstihem 
do KD dorazili předškoláci z MŠ, prvňáci i jejich rodinní příslušníci a další. Vše bylo 
připraveno. Avizován byl kulturní program, který obstaral milý popleta klaun Tom. 
Tom si děti hned získal pěknými písničkami, tancem a legračním vyprávěním. Děti 
byly úžasné a Tomovi pomáhaly zpívat, tančit, počítat, odpovídaly na otázky, jeden 
chlapec dokonce pomáhal i na pódiu, když hrál strom – smrk. Po tomto úvodu jsme 
již přistoupili k samotnému pasování. My knihovnice jsme byly pozvány na pódium, 
děti jsme přivítaly a  vysvětlily jim, o  co přesně půjde. Byl přečten slavnostní slib 
a děti již mohly přicházet po jednotlivých třídách. Postupně podle abecedy chodily 
k mikrofonu, řekly „slibuji“ a odnesly si zajímavé dárky (knihu, záložky a od Toma 
i něco dobrého). Paní učitelky byly také pochváleny a dostaly kytičku. Po pasování 
si děti (i všichni ostatní v sále) ještě trochu zazpívaly a zatancovaly; například jsme 
se naučili rapovat. Doufáme, že se všem tato akce líbila, především dětem, a už se 
na ně těšíme v knihovně, když už jsou těmi opravdovými čtenáři!

V sobotu 6. června proběhl Den otevřených dveří a slavnostní otevření zrekon-
struované a dostavěné základní školy. Věříme, že jste se byli podívat na místo, kde 
jste strávili dětství, stejně tak do tříd novotou zářících. Proběhla prohlídka celého 
areálu školy, mohli jste vidět výstavu fotografi í, odpoledne se konala vernisáž výstavy 
„Místa utrpení, smrti a hrdinství – vězni z českých zemí v nacistických koncentračních 
táborech“. Na místě jste také měli možnost zakoupit si knihu „Přibyslavská škola 
1895 – 2015“. Tuto knihu máme k dispozici i na informačním centru a v knihovně 
v Kurfürstově domě. 

O víkendu 13. a 14. června jste se mohli zúčastnit Víkendu otevřených zahrad. 
V Přibyslavi konkrétně na školní zahradě. Konaly se také koncerty žáků místní ZUŠ. 

Ve středu 10. června se za námi naposledy před prázdninami přišly podívat ma-
minky s  dětmi z  KVC Harmonie. Vyráběly jsme blýskavá zvířátka ze starých CD, 
některé děti tvořily obrázky pomocí tiskátek s  krtečkem, jiné si hrály s  autíčky či 
vláčky (kufříky s autíčky i vláčky si samozřejmě můžete vypůjčit i domů). Na další 
setkání se těšíme po prázdninách, ve středu 2. září v obvyklém dopoledním čase.

Poslední červnový víkend patřil přibyslavské pouti. Doufáme, že jste si ji užili, 

stejně tak doprovodné akce, jako např. tradiční pouťovou výstavu králíků, drůbeže, 
holubů a nutrií či pouťový koncert přibyslavského dudáckého souboru. O pouti jste 
také měli možnost navštívit gotickou vyhlídkovou věž, která začala se svým pravidel-
ným provozem 1. července. 

V  minulém čísle občasníku jsem upozorňovala, že někteří malí výherci si ještě 
nevyzvedli v knihovně ceny za soutěžní kvíz a kreslení. Nikdo této výzvy nedbal, tudíž 
o ceny asi není zájem a budou tak použity na jiné naše akce. 

Jak jsem slibovala posledně, závěrem přinášíme přehled knižních novinek, které 
si u nás můžete vypůjčit nejen ke zpříjemnění vaší letní dovolené. 

Nejen ženy jistě potěší několik knih od  známých autorek románů pro ženy – 
od Nory Robertsové „Dům na útesu“, „Půlnoční zátoka“ a „Modré z nebe“ a od Jo-
hanny Lindseyové „Láska si tě najde“ a  „Otrokyně“. Od Sandry Brownové „Dům 
s minulostí“, od autorky Robyn Carr u nás znáte již knihy „Městečko Virgin River“ 
a „Útěk do Virgin River“ – knihy se vám líbí a ptali jste se po pokračování. Nově máme 
tedy knihu „Městečko Thunder Point“ z nové série. Od Coriny Bomannové na vás 
čeká „Zahrada v měsíčním svitu“. Pro mladistvé i ostatní čtenáře tu máme „Příliš 
mnoho Kateřin“ od Johna Greena. 

Z detektivního žánru na vás čeká nová kniha od Jo Nesbo „Krev na sněhu“, od Jef-
feryho Deavera „Příští oběti“ a od oblíbené severské dvojice autorů píšící pod jmé-
nem Lars Kepler máme novinku „Stalker“. Od Vlastimila Vondrušky se můžete těšit 
na knihu „Oldřich z Chlumu“. 

Ze žánru „válečné“ pro vás máme novinku „Hranice“ od Dalibora Váchy.
Velmi zajímavým titulem je kronika rodu Flesarů  „Kořeny věků“ od Václava Flesara.
Pro děti máme knihy s nádhernými názvy, např. „Bleší cirkus na cestě“, „Pan Lišák 

má knihy rád!“ nebo „Jezevec Chrujda točí fi lm“. Pro trochu starší děti máme knihu 
k  zamyšlení nad naším chováním k  přírodě a  Zemi vůbec „Anna. Jaký bude rok 
2082?“.

Toto a ještě mnohem více na vás čeká u nás v knihovně, přijďte, těšíme se na vás.

O letních prázdninách pro vás budeme v knihovně jako obvykle, ale pozor: O SO-
BOTÁCH BUDE ZAVŘENO!!! 

Krásné prožití léta a příjemně strávené dovolené vám přejí všichni zaměst-
nanci KZMP.

Markéta Gögeová
 knihovnice

Prázdniny v KZMP

Pasování
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HRACÍ KOUTEK

Červenec – toto období jest pro dobrou hospodyň-
ku učiněným rájem. Příroda – zahrady, sady i les neb 
ve  městě tržnice poskytují nám řadu plodin – ovoce 
i zeleninu. Každá prozíravá česká děva snaží se využíti 
široké nabídky, a co nejvíce z těchto darů uchovati pro 
období podzimní a  zimní, kdy jest ovoce i  zelenina 
v čerstvém stavu velice drahá, anebo ji nesežene vů-
bec. Proto nastává období zavařování a konzervování. 
Nejlépe je vše uchovávat ve sklenicích. Tyto bývají buď 
s  jednoduchou uzávěrkou,  nebo patentní. Obvyklý 
způsob jest uzavírat sklenice měchýřem, ve  vlažné, 

octové vodě vypraným a  kotoučkem staniolového 
papíru neb pergamenového papíru podloženým.  
Nejlepší tou dobou jsou sklenice se skleněným víčkem 
zvané „Reform“, vyráběné v Jevíčku na Moravě.  Jiné 
dobré sklenice vyrábí družstvo „Hospodář“ v  Miloti-
cích na Moravě, dále patent Rey a Veckův. 
Zavařovati ovoce do sklenic v sladkém nálevu lze úplně 
všecko. První přicházejí na řadu třešně, jahody, višně, 
meruňky, pak jablka, hrušky, rybíz, maliny, borůvky, 
angrešt. Většinou jako poslední se zavařují švestky. 
Z přezrálého ovoce v zimě přijdou k chuti různé jamy.  

Vyráběti můžeme podle 
nejrůznějších receptů 
ovocné šťávy (nejlepší je 
malinová), chutná domácí 
vína. Uchovati lze některé 
ovoce sušením právě tak 
jako zeleninu. Ta je dob-
rá sterilovaná ve  slaném 
nebo sladkokyselém ná-
levu. Jak jsem předeslala, 
i  les jest zásobitelem na-
šich spižíren. Nejen jaho-
dy, maliny a borůvky, ale až 

Pěkné prázdniny, luštitelé! I tentokrát tu máme něco pro vaše mozkové závity a pro pobavení 

Mladá hospodyňka na počátku 20. století

redakce PO

Máme tu něco i pro nejmenší – děti, zkuste do pohádky 
doplnit správná slova, některá se budou rýmovat. 

Zelená sukýnka, červená čepička,

cestičkou pospíchá copatá _ _ _ _ _ _ _ _.

Kam Červená karkulka, kampak lesem spěchá?

Do chaloupky za _ _ _ _ _ _ _ _, už tam na ni čeká.

V hloubi lesa, ve stínu, něco se tam hýbá, 

_ _ _ je schován za stromem, na karkulku číhá.

„Nezdržuj mě, vlku, čeká na mne _ _ _ _ _,

nesu košík s dárečky babičce až z města.“

„A proč nemáš v _ _ _ _ _ _ _

pro babičku kytičku?“

…
(zdroj: Eva Lenartová, Adolf Dudek: O Červené karkulce)

Víte, jak pohádka pokračuje a jak skončí? 
Vypravujte si ji s rodiči.

(Řešení: O Červené karkulce: 
holčička, babičkou, vlk, cesta, košíčku)

1.  Dokáží nafouknout kvasinky 
balónek?

Kvasinky nafouknou balónek? Ano. Kvasinky 
vyrábí oxid uhličitý a ten se rozpíná a nafoukne 
balónek.
O čem se můžeš přesvědčit? Můžeš si vyzkou-
šet nafouknout balónek pomocí kvasinek. Pak tě 
možná napadne, že už více rozumíš tomu, proč 
máš někdy nafouknuté břicho.

Typ hry:  pozorovací, dokazovací

Pomůcky:  malá PET-láhev s  víčkem, trychtýř, 
nafukovací balónek, polévková lží-
ce, voda, cukr, kvasinky (droždí), 
odměrný válec

Postup: 1.  do  PET-láhve nasyp lžíci cukru 
a rozdrobené droždí

 2. přilij asi 200 ml teplé vody
 3.  přes hrdlo PET-láhve přehrň baló-

nek
 4.  krouživými pohyby rozmíchej 

směs v PET-láhvi
 5. PET-láhev postav k topení 

Tvé nové objevy: Nafoukl se balónek? Jak je to 
možné?

2. Umíme rozpustit vaječnou skořápku?
Na  co slouží skořápka? Skořápka chrání vnitřek vajíčka 
před nepříznivými podmínkami. Je složená z  uhličitanu 
vápenatého. Uhličitany se nerozpouštějí ve vodě, ale roz-
pouštějí se v jiných látkách, kyselinách (např. ocet).

Zajímavost: Nejmenší vejce ze všech ptáků snáší kolibřík 
– jeho vejce váží 0,25 g (velikost malého korálku). Naopak 
největší vejce ze všech ptáků snáší pštros – má hmotnost 
až 1,6 kg.

Co můžeš pozorovat? Můžeš pozorovat, jak působí ocet 
na skořápku a zda se skutečně působením octa skořápka 
rozpustí.

Typ hry:  pozorovací, dokazovací

Pomůcky:  sklenice s víkem, ocet, skořápka z vajíčka/uva-
řené vajíčko

Postup: 1. sklenici naplň do tří čtvrtin octem
 2.  do sklenice dej uvařené vajíčko (ve skořápce) 

nebo jen skořápky
 3.  sklenici uzavři víkem a  nechej 2 dny stát 

na místě
 4. pozoruj, co se děje s vajíčkem po oba dny

(zdroj: Jitka Macenauerová: Přírodovědné hry, str. 43 a 74)

Přírodovědné hry ......................... Pohádka O Červené karkulce

Domácí tinktura proti obtížnému hmyzu, zvláště pak proti klíšťatům

Co budeš potřebovati? 
Jeden pytlík rozmarýnu, 1 lžíci bílého vinného octa, 1 l vody.
Všechnu vodu přiveď do varu a alespoň 10 minut nechej vařit. Pak odstav ná-
dobu z ohně, vlož pytlík s rozmarýnem a louhuj, dokud voda úplně nezchladne. 
Po té vyjmi rozmarýn, přidej 1 lžíci bílého vinného octa, zamíchej. Pak vše přelej 
do nádoby, která se dá dobře uzavřít a uschovej v temnu a chladnu.
Dle potřeby vždy naplň fl akon s balónkem, aby se dala tinktura dobře rozpra-
šovati na tělo či šat. Před každou procházkou do lesa na tělo nastříkej.
Toť sto procentní jistota, že nebudeš ty ani nikdo z tvé rodiny obtěžován dotěr-
ným hmyzem, zvláště pak klíšťaty.

do pozdního podzimu, houby. Ty svojí výbornou chutí 
podtrhnou nejeden sváteční oběd. Ale pozor. Při sběru 
těchto plodin číhá na nás i nebezpečí v podobě ovádů 
a klíšťat. A protože každá hospodyně dlící na vesnici 
se svojí rodinou na letním bytě, dbá i na zdraví všech, 
proto před výpravou za poklady lesa použije vynikající 
domácí tinkturu, která jest spolehlivou ochranou.
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 7 – červenec 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

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK č. 7

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. 6:
1.  Jedná se o Bechyňovo náměstí -  část jednoho ze dvou špalíčků v sousedství 

pomníku 1. a 2. světové války.
2.  Rohový dům – dnes obchod (hračkářství). Přízemní dům krytý šindelem - 

dnes restaurant U Huberta.
3.  V rohovém domě Vokurkových sídlila četnická stanice. V r. 1944 zde byli 

zastřeleni místní četníci. Zastřelili je partyzáni jako odvetu za smrt generála 
Luži v obci Hřiště.

Výherci šestého kola soutěže:
1.  Ing. Marta Horáková, Předměřice nad Labem
2.  František Pometlo, Dvorek
3.  Hana Strašilová, Dobrá

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

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Zubní pohotovost 
Havlíčkův Brod 
– červenec 2015
Ordinační hodiny sobota, neděle, 
svátek: 9.00 – 12.00 hod.
So, Ne, Po 4. – 6. července
Dr. Maštálka, Ledeč n. Sázavou, 
Habrecká 450, tel. 569 721 553 
So, Ne 11. – 12. července
Dr. Novotná Hana, Přibyslav, 
Bechyňovo nám. 2, tel. 607 966 550 
So, Ne 18. – 19. července 
Dr. Cyrusová, Havl. Brod, 
Havlíčkova 2198, tel. 569 432 014 
So, Ne 25. – 26. července 
Dr. Saidlová, Chotěboř, 
Legií 1710, tel. 739 286 730 
So, Ne 1. – 2. srpna 
Dr. Swaczyna, Okrouhlice 186, 
tel. 569 489 174

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:

�. Kterou část města snímek zobrazuje?

�. Z kterého roku fotografi e pochází?

�. Co se v tom roce právě zde událo?
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Poděkování za dobrou 
službu

Letos nám končí platnost občanských průkazů. Tato 
skutečnost nám dělala docela starost, protože místo 
do Přibyslavi jako dříve, se teď musí až do Havlíčkova 
Brodu. Cestování  a chození po úřadech není pro náš 
věk nic příjemného, a  proto nás potěšilo, když jsme 
si v  PO  přečetli nabídku pomoci při získání nového 
občanského průkazu. Věřte, že nám skoro spadl, jak se 
říká, kámen se srdce a hned jsme toho využili. Na radu 
pana tajemníka Ing. J. Moštěka jsme zavolali paní mat-
rikářce Marii Pokorné, která, jako vždy, ochotně všech-
no vybavila a prakticky se o nás postarala. Pak už jsme 
si jen 26. května počkali na odvoz do Havlíčkova Brodu 
na  městský úřad. Zde už bylo vše připraveno, takže 
jsme všichni  bez čekání absolvovali vše, co bylo třeba, 
včetně fotografování.

Myslím, že více než hodinu to netrvalo a zase jsme 
byli zpět doma. Za tuto službu patří opravdu upřímný 
a  velký dík všem z  Městského úřadu Přibyslav, kteří 
se o  to postarali a  paní matrikářce Marii  Pokorné 
zvlášť.  Za její pomoc a lidský přístup k nám starším, 
třeba i méně pohyblivým. Myslím, že mohu poděkovat 
za všechny, kteří této pomoci využili. A bylo nás dost 
a všichni si to chválili.

Vratislav a Marie Voralovi

Poetické květnové 
odpoledne
Krásný slunečný den,
rybník, les a louka za domem.
Je třeba ji posekat.
To mě baví.
Příjemný relax, klid,
myšlenky plynou, krok za krokem,
řádek po řádku.
Tu najednou „plesk“.
Zásah zprava přímo do nosu.
Podle vůně je to od toho malého
psího neposedy, kterého tu paní
pravidelně venčí.
Roztomilé.
Další řádek, nadechnout se
a vnímat vůni posečené trávy.
Dýchám zhluboka a „plesk“.
Tentokrát nečekaně zleva.
Podle chuti to bude některý
dobře živený mazlíček.
Dýchám už jen nosem.
Další dva řádky.
„Stejně je tu krásně“, říkám si.
Soused zdraví: „Dobrý den“.
Raději jen pokynu.
Bojím se již otevřít pusu.
Nový řádek.
Vtom nečekaný přímý zásah do očí.
Vidím jen obrysy.
Sekačka vrčí, hledám cestu domů.
Ještě pozor, nízká futra ve sklepě.
Náraz.
Pouštím se všeho a poslepu se
plížím do koupelny. Už se těším.
Koupel v Savu.
Na večeři už nemám chuť.
Raději jdu hned do postele.
Usínám.
Bylo to opravdu krásné „posrané“ odpoledne.

Aleš Valner

Za několik málo dní tomu bude již celých dlouhých 
600 let od upálení Mistra Jana Husa. Jako mnohokrá-
te v  dějinách našeho národa dochází znovu k  určité 
aktualizaci Husova odkazu. A tato skutečnost s sebou 
vždy přináší a přinášela mnoho otázek a střetů, jejichž 
charakter odpovídal době jejich vzniku. Hovoříme tu-
díž o tzv. zápasu o Husa, ve kterém se ke slovu hlásí 
všespolečenské, ba můžeme říct, i  všelidské otázky. 
Boj o Husa byl v moderní době ztotožněn především 
s  bojem o  identitu národní, náboženskou, mravní, 
kulturní a  v  neposlední řadě politickou. Platilo snad 
i ono okřídlené: „Řekni mi, jak smýšlíš o Husovi, a  já 
ti povím, kdo jsi!“ 

Avšak v současném přemítání o mistrově osobnosti 
a pozdějších událostech narážíme na mnoho překážek 
a problematických míst. Nacházíme se totiž v postmo-
derní situaci, kde došlo více či méně k dekonstrukci (ne-
přesně rozkladu) mnoha pojmů a kategorií, se kterými 
se dříve běžně operovalo - národ, politika, společnost, 
velké dějiny, autorita, kultura, jazyk, morálka, atd. A tak 
musíme přemýšlet nad otázku, kterou si v trochu jiném 
kontextu pokládal již historik Josef Pekař: koho může 
staletí stará událost či osobnost oslovit, dokážeme se 
vůbec ještě nějakým adekvátním způsobem k Husovu 
odkazu postavit? Dokážeme být nějakým způsobem 
věrni této události? Řečeno jednoduše, …co si s  tím 
Husem vlastně počít a jak s ním naložit.

Snad začněme tak. Kvalita skutečnosti, která se 
udála, se v konkrétním čase a místě pozná především 
podle její životaschopnosti a  množství interpretací, 
kterých se jí dostává. Když se podíváme na Husův pří-
pad, otevírá se před námi událost vskutku nadčasová, 
mnohovrstevnatá, otevřená širokému poli výkladů 
a  inspirací, o  čemž svědčí, výše předestřený, několik 
století trvající, „zápas“ o Husa.

Hus jako kacíř a  polovzdělanec, Hus jako mravní 
veličina a reformátor církve, Hus jako obránce české-
ho jazyka, Hus jako národní buditel a ochránce české 
otázky, Hus jako vzdělanec a  boží kazatel, Hus jako 
sociální revolucionář, Hus jako pravý katolík, Hus jako 
přímý předchůdce světové reformace, Hus jako bojov-
ník za poznanou pravdu.

Tak a  co s  tím? A  navíc, zajímá to dnes někoho? 
…. Snad ano, někoho, nějak….ale jak? A  dodávám – 
opravdu jen někoho, myslím tím jednotlivce, prozatím. 
Mnohokrát se totiž v dějinách prokázalo, že k masověj-
ší aktualizaci velikých témat, k rozpoutávání oněch in-
terpretačních bojů a následně bojů reálných, dochází 
především v krizových situacích. 

Část pravdy může být takováto. My se máme, obá-
vám se, tak dobře, jsme, zdá se, dostatečně spokoje-
ni, alespoň zdánlivě, se stavem věcí vezdejších, že se 
Husem v  podstatě nepotřebujeme zabývat. Zkrátka 
k  oněm aktualizacím těch množství aspektů Husova 
odkazu prozatím nedochází. Událostí se zabýváme 
spíše pod tlakem oněch 600 let, kdy z jakýchsi přiro-
zeně lidských sklonů držíme pietu a školsky povinně si 
onu událost připomínáme.

Druhá část pravdy.  Tento stav může být časný – pře-
chodný, ….taková je neúprosná historická skutečnost. 
Ony zmíněné „velké dějiny“ se pravděpodobně přihlá-
sí znovu o slovo; budou mít rozličnou podobu: zjeví 
se jako sociální bouře, nacionální vření, náboženské 
probuzení, ekonomický kolaps, kulturní rozklad či re-
gulérní ozbrojený konfl ikt. V lidských dějinách totiž asi 
platí onen hrozivý a  zároveň obrodný „věčný návrat 
téhož“, téhož, které nám nastavuje zrcadlo - s nelítost-
nou surovostí, avšak vždy s alespoň nepatrnou změ-
nou úhlu a novou nadějí.

Jisté náznaky tohoto „návratu“ jsou již dnes viditel-
né, kdo sledujeme dění ve světě ale i u nás, musíme 
tuto skutečnost připustit. Možná se tak paradoxně 
nacházíme v  podobně žhavém tyglíku, ve  kterém se 
nacházel Mistr Jan Hus. Situace v Čechách koncem 14. 
a počátkem 15. století vykazovala mnoho podobných 
prvků krize, které můžeme cítit v současném ovzduší. 
Pravda, jednalo se o společnost středověkou, kde prim 
hrála církev, to jistě, ale…. !

Nesmíme ukvapeně Husovu reformní aktivitu re-
dukovat na kritiku tehdejší církve. Církev totiž tvořila 
sociální i  symbolickou páteř tehdejší společnosti, 
coby největší feudální vlastník a  výlučný interpretá-
tor skutečnosti, prostupovala celou společností. Její 
nevalný stav, který byl mnohými církevními předsta-
viteli té doby velmi dobře refl ektován, zcela jistě od-
rážel krizový stav celé tehdejší společnosti. Tím, že Jan 
Hus zaútočil na  její mocenské postavení, zpochybnil 
v  podstatě celý dobový řád, čímž došlo k  otevření 
velikého množství otázek, které přežívají v  latentním 
stavu do dnešní doby a které tehdy přešly v otevřený 
společensko-ideový střet ústící do krvavých válek hu-
sitské revoluce; je pravděpodobně jen otázka času, kdy 
dojde k jejich aktualizacím.

Jistě se o slovo přihlásí jakýsi proces náboženského 
probuzení, který však již nebude mít toliko podoby 
institucionální jako spíše podoby niterné spirituality 
(aniž by ovšem došlo k úplnému odmítnutí rituálně-
-praktického aspektu víry). Toto může však narazit 
na  odpor historických náboženských formací, které, 
jak nám v Čechách nedávno ukázalo dění kolem tzv. 
církevních restitucí, mohou znovu usilovat o  své, 
po staletí nárokované, místo na slunci.

Zajisté dojde k aktualizaci kategorie lidu, jako hybate-
le společenského dění. Jaké podoby tato kategorie na-
byde, lze se jen domnívat, avšak mnohé náznaky napo-
vídají, že by se masově mohlo jednat o jakousi směsici 
lokálního protofašismu a konzumního individualismu.

Dále. Jistě dojde k redefi nici pojmu vlastnictví, jeho 
provázanosti s mravní integritou vlastníka a jeho odpo-
vědnosti ke společnosti jako celku.

Ony návraty mohou mít i mírnější či snad spíše kul-
turotvornější podobu, například co se otázky součas-
ného jazyka týče, či obecně o funkci a účinnosti slova, 
o jeho tvořivém potenciálu, o jeho síle a váze.

Jistě bude nastolena otázka racionality, sepětí ro-
zumu a svědomí, rozumové instrumentality na jedné 
straně a přirozené intuice na straně druhé.

Otevře se problematika atomizace lidské společ-
nosti, lidského přátelství, osobní statečnosti, věrnosti 
poznané pravdě a odpovědnosti jednotlivce směrem 
k bližním.

Takto jsem vyjmenoval jen několik témat, k  jejichž 
aktualizaci může dříve či později dojít, a která nalezne-
me u osobnosti a v příběhu Mistra Jana Husa.

Považuji proto za  užitečné se Husem zabývat, za-
bývat se nejen jím, ale i dobou, ve které žil a působil 
a dobou, ve které docházelo bezprostředně po  jeho 
mučednické smrti ke krvavému zápasu o „pravdu“, ať 
již to byla „pravda“ kulturní, náboženská, ekonomická, 
národní, jazyková či sociální. Přijdou jistě časy, kdy si 
každý budeme muset odpovědět na několik existen-
ciálních otázek bezprostředně souvisejících s  naším 
pobytem vezdejším i budoucím.

A je to právě a také Mistr Jan Hus, který nám může 
být užitečným společníkem a  rádcem na  této klikaté 
cestě života jednotlivce a společnosti.

Čest jeho památce a zdar jeho odkazu.

Ivo Mach

600 let, co s tím?

Uzávěrka příštího čísla 20. 7. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce srpnového čísla 31. 7. 2015)
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Po  odchodu z  Prahy 
se Hus usídlil na malém 
hrádku - Kozím - poblíž 
Tábora. Byl pod ochra-
nou pána   Ondřeje 
z  Kozího. Ani tady mu 
nic nebránilo, aby mluvil 
k lidem slovem i písmem. 
I  když kolem Husa nej-
sou zdi Betlémské kaple, 
ale je obklopen stěnami 
hájů a  lesů, jejich plani-
ny a mýtiny pojmou více 
posluchačů, než největší 
chrám. Z  okolí bližšího 
i  vzdáleného přicházejí 
lidé týden co týden na-
slouchat svému Mistru. 
Občas sám vyjíždí kázat 
do okolí.

Přitom ještě pracuje na spisech, které považuje za důležité pro vzdělání českého 
lidu. 

„Takto bude usnadněno čtení z písma, které nebude již vyhrazeno doktorům a zá-
koníkům, nýbrž bude snadno srozumitelné každému, kdo čtením v knihách bude 
hledat pravdu.“  Pan Ondřej říká, že si toho nesmírně váží, že toto Hus psal pod jeho 
střechou - a česky - (Postilu a Bibli). Hus skromně podotýká, že se pokusil o zjedno-
dušené psaní českého pravopisu (které se používá dodnes) tím, že místo několika 
písmen se mohou psát znaky - háčky, čárky atd. Na příklad slovo kříž se psalo krzijzz. 
Když chtěl získat člověka, potřeboval, aby se člověk sám dokázal přesvědčit.

Z Prahy přinášejí Husovi zprávu, že král Václav svolil k Zikmundově korunova-
ci římským králem a  ten je za  to ochoten udělit Husovi ochranný glejt na  cestu 
do Kostnice - na koncil - i na  jeho návrat. Hus souhlasí: „Tuto příležitost nesmím 
nechat nevyužitu i za cenu nejvyšší oběti. Musím myslet na nejvyšší cíle, když jdu 
bojovat za naplnění lásky a proto i teď odcházím bojovat tam, kde je třeba, abych 
její slova vyplnil“.

Hus se připravuje na cestu. Přijíždějí pánové Václav z Dubé a Jan z Chlumu určeni 
Zikmundem jako jeho průvodci. Jako jeho živý glejt. Písemný ho má dohnat ještě 
před příchodem do  Kostnice. Při odchodu Hus žehná zástupům, které se s  ním 
přišly rozloučit. Dne 24. 6. 1415 píše z Kostnice   „věrným Čechům.“ Takto končí 
Kratochvílův román Mistr Jan.

V roce 1916 vydává profesor Flajšhans soubor nalezených listů J. Husa. Je jich 
celkem 100, všechny se netýkají koncilu a jsou psány česky i latinsky.

Odkaz Jana Husa trvá dodnes a i v současnosti patří mezi „největší Čechy“.

Výběr a úpravu úryvků z knihy M. V. Kratochvíla
Vratislav Voral

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

V  souvislosti s  nadcházejícími letními prázdninami 
by chtěli policisté rodičům připomenout, aby věnovali 
dětem v  zájmu zajištění jejich bezpečí patřičnou po-
zornost. Rodiče by měli vždy vědět, jakým způsobem, 
s kým a kde jejich dítě tráví volný čas a v jakém stavu se 
vrací domů. Děti mají v této době velké množství volného 
času a zvláště ty starší jsou mnohdy bez dohledu dospělé osoby. To s sebou nese 
riziko, že se děti dostanou do situací, které pro ně mohou být nebezpečné nebo 
přímo ohrožující jejich život a zdraví.

Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece jen 
zůstane doma samotné, je dobré zkontrolovat okna a dveře, zda jsou dobře zavře-
né. Po setmění je vhodné zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by měla být 
připravená důležitá telefonní  čísla  (rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, příbuzní, 
sousedka). Zazvoní-li telefon, neměly by se děti s cizí osobou vybavovat, zejména 
by jí neměly říkat, že jsou doma samy a  nesdělovat žádné  informace o  sobě ani 
o ostatních členech rodiny. Rodiče by měli mít na paměti, že je pro děti obzvláště 
nebezpečná manipulace s plynem, elektřinou, zápalkami a hořlavinami. Pozor-
nost je nutné věnovat také chemikáliím, kyselinám a čisticím prostředkům, které 
může dítě vypít nebo se s nimi potřísnit.

V  době nepřítomnosti dospělé osoby je důležité zabezpečit jakékoli nádoby 
naplněné vodou, do kterých by děti mohly spadnout. Jedná se zejména o venkovní 
bazény a sudy nebo jiné sběrné nádoby na vodu k zalévání. Nelze podceňovat ani 
dětské bazénky s malým množstvím vody, i ty představují pro děti nebezpečí. Děti 
je nutné poučit o bezpečném chování při návštěvě koupališť. Obzvláště nebezpeč-
né je pro děti skákání do rybníků s neznámou hloubkou vody. Vážné zranění si 
může dítě způsobit při skoku do místa, kde je rybník mělký nebo je dno kamenité. 
Před skokem do vody je v teplém počasí důležité se předem zchladit a především 
nepřeceňovat své síly.

Děti je důležité v době nepřítomnosti dospělé osoby zaměstnat nějakou bez-
pečnou činností (kreslení, čtení, sledování televize, apod.). Pokud jsou děti doma 
samotné a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo 
stojí za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře znají. 

Děti by se měly vyhýbat neobydleným, opuštěným ulicím, neosvětleným a tma-
vým místům. Nebezpečné jsou i  zchátralé nebo opuštěné objekty a  rozsáhlé 
areály fi rem. Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo 
domu by děti neměly nikdy nosit viditelně. S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani 
přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli něco velmi zajímavého k vidění, něco dob-
rého k jídlu, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si 
děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct.

Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti samozřejmostí cyklistická přilba, při 
jízdě ve vozidle použití zádržných systémů. Nelze podceňovat ani krátké jízdy, nej-
sou bezpečnější. I při těchto cestách může dojít k vážné dopravní nehodě. Důležité 
je připoutat dítě správně. Autosedačka musí být plně funkční a pro dítě bezpečná, 
pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy 
přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně použít bezpeč-
nostní pásy, ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při 
jízdě posazené na  klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem spolu s  dospělou 
osobou.

pprap. Mgr. Pavla Císařová, vrchní asistent

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Oddělení tisku a prevence 

tel: 974 266 207 
mobil: 724 186 452

e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz

O prázdninách se riziko zranění 
dětí zvyšuje – nebezpečným situa-
cím je nutné předcházet

Houpačka děkuje!
Přibyslavský jazzový festival Houpačka má za sebou velmi úspěšný čtvrtý ročník 

a rád by poděkoval všem, díky kterým se mohl v celé kráse uskutečnit. Houpačka 
děkuje především všem sponzorům: ACO, Metropolitní s.r.o., PKS Okna, SC Metal, 
Tiskárny Havlíčkův Brod, magazín ZOOM, Vladimír Šnýdl, Marie Teclová. Velký dík 
patří městu Přibyslav a Kulturnímu zařízení města Přibyslav za fi nanční i materiální 
podporu a za výbornou spolupráci. Děkujeme panu faráři Z. Kubešovi za krásný 
prostor farní zahrady a za podporu. A poslední poděkování patří všem lidem, kteří 
na Houpačku přišli a opět nám pomohli vytvořit tu správnou festivalovou atmosféru 
-  děkujeme velkým i  malým návštěvníkům, hudebníkům, zvukařům, stánkařům 
a pomocníkům. Tak zase za rok na  shledanou!

Jakub Šnýdl a Slavomír Tecl
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Umělecká keramička Jana Březková, která dosud tvořila v České Jablonné, svůj ateliér, hrn-
čířský kruh a vypalovací pec stěhuje do centra Přibyslavi. 

Město absolventce slavné keramické školy v Bechyni pronajalo bývalou prodejnu elektro 
zboží. Náměstí tím nepochybně ožije u nás dosud napřímo nevídanou rukodělnou výrobou, 
která může být přitažlivou atrakcí i pro turisty. 

Jana Březková ve své dílně a obchůdku hodlá nejen vyrábět a prodávat své výtvory, ale také 
učit děti i dospělé základům práce s hlínou. 

Snímek zachycuje ruce keramičky, jak na točícím hrnčířském kruhu formují hlínu.

Text a foto: Ivo Havlík

Nejprestižnější ocenění za  funkční design Red Dot Award putuje do české Při-
byslavi za unikátní koncept odvodňovacích roštů, tedy zařízení, se kterým se běžně 
setkáváme na chodnících či parkovištích nebo kolem budov. 

V kategorii Městského designu a veřejných prostranství získalo cenu nové řešení 
odvodňovacích roštů Drainlock ze společnosti ACO Industries z  Přibyslavi, které 
vzniklo přímo v přibyslavském výzkumném a vývojovém centru fi rmy a které navrhli 
čeští designéři.

„Čeští vývojáři prokazují mimořádnou vynalézavost a schopnost konkurovat v nej-
tvrdším mezinárodním prostředí,“ řekl Jan Císek, generální ředitel ACO Industries. 
„Tento úspěch posílí stabilitu přibyslavského závodu a věříme, že pomůže vytvořit 
další pracovní místa díky celosvětové poptávce po unikátním řešení.“

Porotci soutěže Red Dot Awards ocenili moderní design roštů, který zajišťuje 
bezpečnost proti skluzu a přitom zlepšuje hydraulické parametry výrobku, zejména 
zvětšenou vtokovou plochu. Konstrukce roštů je bezpečná i  tím, že mezery mezi 
jednotlivými profi ly ve tvaru U dosahují pouhých 8 mm, aby chránily proti zachycení 
dámských podpatků. Rošty jsou vybavené originálním fi xačním systémem bez šrou-
bů a splňují normovanou zátěžovou třídu pro pěší zóny, případně pro parkoviště 
osobních automobilů. 

Na vývoji roštů se podílel mezinárodní tým, v němž měli převahu čeští konstruktéři 
z vývojového centra ACO Přibyslav. Od nápadu do zahájení sériové výroby uběhlo 
osmnáct měsíců.

„Zvládli bychom to ještě rychleji, ale bylo nutné zkonstruovat nové jednoúčelové 
výrobní stroje a určité zdržení způsobilo také náročné odladění válcovaných kom-
ponent u našeho britského dodavatele,“ říká Ing. Jaroslav Říčka, jeden z manažerů 
vývojového týmu ACO. „Výhodou našeho týmu je, že v něm pracují lidé, kteří do spo-
lečnosti ACO přišli z nejrůznějších oborů průmyslu, takže každý má své unikátní 
know-how, což nám usnadňuje vývoj inovativních řešení.“ 

 Výroba ACO Přibyslav založená především na inovacích při zpracování nerezové 
oceli je známá v celém světě. „Ukazuje se, že investice do výzkumu a vývoje v české 
pobočce německé rodinné fi rmy se z dlouhodobého hlediska vyplácí úplně všem,“ 
Jan Císek, generální ředitel ACO Industries. 

Z ACO Industries na Vysočině dnes pocházejí odvodňovací systémy v kuchyních 
světových hotelových řetězců, na zaoceánských lodích, stejně jako na superjachtách 
miliardářů. 

Známé jsou rovněž odvodňovací systémy a konstrukční prvky určené speciálně 
pro světové sportovní stadióny, včetně olympijského Rio de Janeira. Světovou kva-
litu povrchového odvodnění ACO DRAIN potvrzuje také jeho užití na novodobých 
závodních motoristických okruzích po  celém světě - od  Šanghaje přes Dubaj až 
po Indianapolis. Odborníci ACO z Přibyslavi rovněž poskytují v rozvíjejících se svě-
tových regionech poradenství v plánování a výběru prvků pro odvodnění silničních 
komunikací, průmyslových areálů, přístavů, letišť, tunelů a mostů.

(Informaci na  tiskové konferenci 21. května v  Přibyslavi vydala společnost 
Hill+Knowlton Strategies)

Foto: Ivo Havlík

 Oceněný rošt novinářům ukázali na snímku zleva generální ředitel ACO Industries Jan Císek 
a jeden z manažerů vývojového týmu ACO Ing. Jaroslav Říčka.

Dům čp. 49 na Bechyňově náměstí se dočkal a přestal být odpornou ostudou 
přibyslavské památkové zóny. Déle než celé čtvrtstoletí byl opuštěn a za tu dobu se 
proměnil v poloviční ruinu. 

Bývalý hotel Klusáček, který byl v 19. a 20. století centrem společenského a kultur-
ního dění, pod názvem Dělnický dům v roce 1988 začala přestavovat havlíčkobrodská 
Jednota. Tehdejší vedoucí stavebního úřadu v Přibyslavi dovolila hotel o patro zved-
nout, čímž byl hrubě převýšen architektonický horizont historického náměstí. Z por-
tálu byli shozeni a na padrť rozbiti kamenní andělé, ve dvoře byl zbourán taneční sál. 
Jednota však své plány nedokončila. Po politickém převratu objekt prodala a střídal 
se v rukou překupníků. Jeden, povoláním architekt, žije až ve Staré Boleslavi a že hotel 
levně koupil, aby na jeho prodeji tučně vydělal, se nijak netajil. Hotel postupně pod-
léhal devastaci a protože vchod dovnitř nebyl zajištěn, stal se nebezpečným. O život 
v něm málem přišel jeden chlapec, když se propadl nezajištěnou šachtou výtahu. Vinu 
na neblahém osudu stavby nesla i tehdejší městská samospráva. 

Zchátralý hotel na bytový dům před několika lety hodlala přebudovat společnost 
Chládek a Tintěra, ale z jejich nadšených plánů sešlo. Dům nakonec koupil Tomáš 
Tecl a plán přestavby hotelových pokojů na byty zdárně dokončil. Zatím nevyužité 
zůstalo přízemí, v němž se kdysi nacházela kuchyně a vyhlášená restaurace. 

Na náměstí bude keramický ateliér

Designový „Oscar“ putoval do Přibyslavi
Nové odvodňovací rošty z ACO Industries již nejsou hrozbou pro dámské podpatky a urychlí odtok vody při deštích

Z ruiny bývalého hotelu
je krásný bytový dům

V  prvních dnech června, jak ukazuje snímek, bylo sneseno lešení a  objevila se 
zářivá fasáda.

Text a foto: Ivo Havlík
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Ve vsi Dolní Jablonná, místní části města Přibyslav, byla poslední květnovou neděli 
slavnostně otevřena nová kaple sv. Floriána. 

Světec nebyl zvolen náhodou, od roku 1918 na břehu blízkého rybníka bije zvon 
patrona hasičů a současně s vysvěcením kaple jeho jménem byla požehnána hasič-
ská zbrojnice; obě stavby tvoří jeden přehrazený celek.

„Nová dominanta dolnojablonecké návsi vznikla z iniciativy, svépomocné práce 
a částečně také peněz občanů vesnice vedených Petrem Kasalem. Zajímavý projekt 
vypracoval architekt Radek Wasserbauer. Město Přibyslav ze svého rozpočtu uvol-
nilo milion korun a ještě darovalo dřevo z městských lesů,” řekl starosta Přibyslavi 
Martin Kamarád.

Text a foto: Ivo Havlík

Město zaplatilo nové záclony * Hasiči zde přebírají řády, 
snoubenci si říkají „ano”

S jarem výrazně prohlédla obřadní síň přibyslavského zámku, který v roce 1560 
vybudoval český šlechtic a zemský hejtman Zachariáš z Hradce, mimo jiné stavitel 
Telče, dnešního kulturního dědictví organizace UNESCO, své první manželce Kate-
řině z Valdštejna (sňatek se konal 15. ledna 1553 v Polné). 

„Vymalovali jsme, což při vysokém stropu a rozměrné ploše stěn nebylo nijak snad-
né, umyli lustry, položili nové koberce, do oken zavěsili nové záclony, které zámku 
věnovala městská samospráva, neboť se v naší krásné síni nejen vyznamenává, ale 
také oddává, na radnici a v celém městě vhodná místnost pro civilní sňatky není,” říká 
Jiří Pátek, ředitel Centra hasičského hnutí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
pod nějž zámek zachráněný dobrovolnými hasiči z polovičních ruin od roku 1980 
patří.

Reliéf vytvořil husitský farář
Při rekonstrukci obřadní síně byla vyčištěna rovněž její čelní stěna. Tvoří ji dřevěný 

reliéf úctyhodných rozměrů, je vysoký 3,5 metru a dvojnásobně široký. Jde o největší 
dílo akademického malíře Lumíra Čmerdy, který se shodou okolností letos dožívá 
85 let. 

Autor je emeritním farářem Církve československé husitské, kariéru kněze a kaza-
tele zakončil v kostele sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. Unikátní dílo v Při-
byslavi vytvořil po tom, co byl zbaven státního souhlasu vykonávat kněžské povolání 
a živil se především v Ostravě na „volné noze” jako výtvarný umělec.

Žižka vyřezán podle Jenského kodexu
Plastika je vyřezána z lipového a javorového dřeva. Zpodobněny jsou motivy hasič-
ského hnutí, dolování stříbra, stavební památky města a okolí, husitské tradice vý-
chodních Čech. 
Postavu Jana Žižky, který před branami města v roce 1424 zemřel, Čmarda ztvárnil 
podle hejtmanovy podobizny v Jenském kodexu, jednoho z vůbec nejstarších vyob-
razení slavného vojevůdce.

Text a foto: Ivo Havlík

 Před krásným dřevěným reliéfem od Lumíra Čmardy na přibyslavském zámku usedají 
oceňovaní hasiči, aby převzali vyznamenání za záchranu života (na snímku) 

nebo dlouhou spolkovou činnost, ale také snoubenci, kteří na společnou 
cestu životem hodlají vstoupit civilním sňatkem.

Dolní Jablonná má novou dominantu Zámecká obřadní síň září novotou

V letošním roce opět vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina anketu Skutek roku, 
jejímž účelem je zviditelnit dobrovolné aktivity fyzických i právnických osob v našem 
kraji. Do ankety může být nominován jakýkoliv nezištný skutek, který byl vykonán 
v průběhu roku 2014. Kraj Vysočina takto již šestým rokem odměňuje fyzické osoby 
v  kategoriích sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a  mládeže, po-
radenství, vzdělávání a  osvěta a  projekty právnických osob v  kategoriích sociální 
oblast, ekonomická oblast, oblast sídel, staveb a bydlení, oblast životního prostředí 
a oblast vzdělávání. Jednotlivé nominace byly zveřejněny na webových stránkách 
kraje a o vítězích hlasovala během celého března veřejnost.

Také Dobrovolnické centrum FOKUSu Vysočina mělo mezi nominovanými své-
ho zástupce. Byla jím paní Pavla Teznerová z  Chotěboře, která byla na  ocenění 
nominována hned za  několik dobrých skutků. Pavla se věnuje dobrovolnictví již 
od srpna roku 2013, kdy začala docházet do Dětského domova v Nové Vsi u Cho-
těboře a zároveň se zapojila i do Programu Kamarád, v rámci kterého i po celý rok 
2014 navštěvovala hendikepovaného 25 letého Jakuba v domácím prostředí. Ten má 
těžké kombinované postižení, slepotu obou očí, autismus, nemluví, sám nechodí, 
velmi nerad navazuje kontakty s lidmi. Potřebuje pomoc naprosto ve všech běžných 
každodenních činnostech, které jsou i fyzicky náročné, žije pouze s matkou. Pavla 
dochází za Jakubem několikrát za měsíc, hlavně ve dnech, kdy si chlapcova matka 
potřebuje vyřídit osobní záležitosti. Jakub sice nemluví, ale rozumí mluvenému slo-
vu, Pavla z ase rozumí jeho vyjadřování mimoslovními prostředky. Pozná z mimiky 
jeho obličeje, pohybů rukou a  hlavy, zda rozumí, že je spokojený, nebo naopak 
nespokojený. Pavla na něj dohlédne, dopomůže mu se sebeobsluhou, ale pomáhá 
i s běžnými záležitostmi, jako jsou nákupy či pochůzky po městě. 

V dětském domově se od ledna do června 2014 příležitostně setkávala s dětmi 
a povídala si s nimi. Více času věnovala administrativní práci v kanceláři sociální pra-
covnice dětského domova, třídila, zařazovala dokumenty, kompletovala podklady 
k dalšímu zpracování. Dále pomáhala spravovat webové stránky domova. Za rok 
2014 Pavla strávila svojí dobrovolnickou činností 265 hodin.

Za FOKUS Vysočina Pavle velice děkujeme za její dobrovolnickou činnost a bla-
hopřejeme k získanému ocenění!

Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř, FOKUS Vysočina
Iveta Krčálová, DiS.

koordinátorka dobrovolníků  Oceněná dobrovolnice Pavla Teznerová

Dobrovolnice z Chotěboře byla 
oceněna za Skutek roku
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SZMP, s. r. o.

Česká 34
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vedoucí: 
Bc. Veronika Vošická Buráňová

email: sz@pribyslav.cz

telefon: 774 321 994

Kompletní informace 
na www.szpribyslav.cz
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Děti do 110 cm výšky ZDARMA

ZTP/P+ průvodce ZDARMA

9 – 13 HOD. 13 – 19 HOD. 9 – 19 HOD. 17 – 19 HOD.

Děti do 15 let / ZTP 20,- Kč 30,- Kč 40,- Kč 20,- Kč

Dospělí 40,- Kč 50,- Kč 70,- Kč 30,- Kč

Rodinný pas (dospělý držitel) 30,- Kč 40,- Kč 60,- Kč 30,- Kč

Senior pas 30,- Kč 40,- Kč 60,- Kč 30,- Kč

Večerní plavání 19:00 – 21:00 (pátek) 30,- Kč

Permanentka 10 vstupů (9 – 19 hodin) dospělý 550,- Kč

Permanentka 10 vstupů (9 – 19 hodin) děti do 15 let/ZTP 350,- Kč

Permanentka přenosná dospělý 2015 1 100,-Kč

Permanentka nepřenosná Senior Pas 2015 900,- Kč

Koupaliště je v provozu od května do září.

Provozní doba pro veřejnost je od 9:00 do 19 hodin. 

Dobu od 8:00 do 9:00 a od 19:00 do 20.00 je možné využít pro různé skupiny, pro organizace, ZTP – na kondiční 
plavání, sportovní závody apod. Tyto časy nelze využívat v pátek a v neděli. Jednotlivé skupiny a ceny za plavání 
skupin podléhají schválení jednateli SZMP, s.r.o.

Večerní plavání je každý pátek od 19:00 – 21:00.

Při využití dopoledního vstupného se kromě ceny vstupenky platí záloha 20,- Kč u dětí a ZTP, 30,- Kč u dospělých, 
která se v případě odchodu z areálu koupaliště do 13:00 vrací. Na zálohu se neuplatňuje žádná sleva. Po 13:00 
hodině se záloha nevrací a vstupenka se mění na vstupné celodenní.

Držitelé permanentek budou moci tyto permanentky využívat pouze v době, kdy bude koupaliště otevřeno.

Držitelé „rodinných“ a „senior“ pasů mohou na našem koupališti využívat slev dle ceníku. 

Klíče od zamykatelných skříněk budou pro návštěvníky uloženy v pokladn ě koupaliště. V případě zájmu bude 
složena vratná záloha na klíček ve výši 50,- Kč, která bude při odchodu z areálu koupaliště vrácena návštěvníkovi.

Veronika Vošická Buráňová

Ceník koupaliště 
Přibyslav 2015
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MUŽI
PŘÍJMENÍ JMÉNO KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CYKLISTIKA CELKEM 
HÁNĚL TOMÁŠ 100 87 78 80 0 345
MOŠTĚK PETR 95 0 0 0 0 95
VYKOUKAL LADISLAV 90 0 0 0 0 90
VÁBEK JAROSLAV 87 82 84 76 87 416
MOŠTĚK JOSEF 84 100 0 0 78 262
DOLÁK VLADIMÍR 84 0 0 0 0 84
LOUŽECKÝ PETR ML. 80 0 0 0 80 160
LOUŽECKÝ PETR ST. 78 84 0 0 0 162
HOLCMAN FRANTIŠEK 76 0 0 0 0 76
ŠRÁMEK ROMAN 76 95 82 87 82 422
MOŠTĚK KAREL 72 0 0 0 0 72
PLACHTA MAREK 70 90 0 82 90 332
VOSMEK LUKÁŠ 69 80 0 74 0 223
LOUŽECKÝ RICHARD 68 0 0 0 0 68
LOUŽECKÝ FILIP 67 0 0 0 0 67
DUBSKÝ ROMAN 0 0 100 0 0 100
MORAVEC VOJTĚCH 0 0 80 95 0 175
VÁBEK JIŘÍ 0 0 90 0 84 174
ŠUBRT PETR 0 0 95 84 95 274
MORAVEC JAROSLAV 0 0 87 0 0 87
HAVLÍČEK RADEK 0 0 0 100 0 100
KVARDA FRANTIŠEK 0 0 0 78 0 78
KASAL ROMAN 0 0 0 90 0 90
PRCHAL PETR 0 0 0 0 100 100

ŽENY
PŘÍJMENÍ JMÉNO KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CYKLISTIKA CELKEM 
HÁNĚLOVÁ ŽANETA 100 90 100 0 84 374
LOUŽECKÁ ILONA 95 95 0 0 0 190
LOUŽECKÁ KRISTÝNA 90 0 0 0 0 90
VYKOUKAL. VERONIKA 90 0 0 0 0 90
MOŠŤKOVÁ MIROSLAVA 84 0 0 0 0 84
FIKAROVÁ KATEŘINA 82 0 0 0 0 82
VOSMEKOVÁ KLÁRA 80 84 0 90 80 334
MORAVCOVÁ GABRIELA 78 87 95 100 0 360
SEDLÁKOVÁ LENKA 76 0 95 87 82 340
BRUKNEROVÁ OLGA 0 100 0 0 0 100
STEHLÍKOVÁ RŮŽENA 0 0 0 95 0 95
MORAVCOVÁ MARIE 0 0 0 0 87 87
PETRŽÍLKOVÁ LENKA 0 0 0 0 90 90
BUKÁČKOVÁ RENATA 0 0 0 0 95 95
ŠUBRTOVÁ ELIŠKA 0 0 0 100 100

DVOJICE
PŘÍJMENÍ KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CYKLISTIKA CELKEM 
HÁNĚL TOMÁŠ + ŽANETA 100 100 100 0 0 300
VYKOUKAL LADISL. + VERONIKA 95 0 0 0 0 95
LOUŽECKÝ P.ST+L. KRISTÝNA 90 0 0 0 0 90
MOŠTĚK JOSEF + MIROSLAVA 87 0 0 0 0 87
LOUŽECKÝ P.ML+K. FIKAROVÁ 84 0 0 0 0 84
PLACHTA + VOSMEKOVÁ 82 95 0 100 100 377
HOLCMAN + SEDLÁKOVÁ 80 0 0 0 0 80

Přibyslavský dvanáctiboj – průběžné výsledky po 5 disciplínách

KATEGORIE: nejmladší děti 

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas Tr.estné 
minuty

Výsledný 
čas

1. Teml Michal 2009 01:34 min - 01:34 min

2. Flekal Marek 2010 02:21 min - 02:21 min

3. Havlíčková Denisa 2009 01:38 min 1 02:38 min

4. Durčák Antonín 2009 02:05 min 1 03:05 min

5. Šrámek Matěj 2009 02:10 min 1 03:10 min

6. Peňázová Veronika 2009 01:51 min 2 03:51 min

Přibyslavský dvanáctiboj Junior
4. disciplína – ORIENTAČNÍ BĚH - 14. 6. 2015

KATEGORIE: DÍVKY - mladší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas Tr.estné 
minuty

Výsledný 
čas

1. Adamová Markéta 2004 05:44 min 2 07:44 min

2. Loužecká Amálie 2008 05:56 min 2 07:56 min

3. Adamová Kateřina 2006 05:54 min 3 08:54 min

4. Durčáková Julie 2004 05:13 min 5 10:13 min

5. Peňázová Kristýna 2006 04:58 min 7 11:58 min

6. Šrámková Lucie 2006 05:08 min 9 14:08 min

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas Tr.estné 
minuty

Výsledný 
čas

1. Körber Pavel 2005 04:20 min 5 09:20 min

2. Vojkůvka Tomáš 2008 05:05 min 5 10:05 min

3. Flekal Jakub 2006 05:23 min 6 11:23 min

4. Teml Martin 2009 06:26 min 6 12:26 min

5. Havlíček Radek 2006 06:54 min 7 13:54 min

KATEGORIE: DÍVKY - starší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas Tr.estné 
minuty

Výsledný 
čas

1. Loužecká Viktorie 2003 04:52 min 1 05:52 min

2. Loužecká Terezie 2003 04:08 min 2 06:08 min

3. Čeloudová Nela 2000 03:46 min 3 06:46 min

4. Körberová Aneta 2001 04:22 min 3 07:22 min

5. Havlíčková Marta 2001 04:38 min 4 08:38 min

6. Pejzlová Monika 2003 05:23 min 4 09:23 min

7. Čeloudová Pavla 2002 04:04 min 6 10:04 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
NEZÚČASTNIL SE ŽÁDNÝ ZÁVODNÍK

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

facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

Tato disciplína proběhla v krásném prostředí parku 
pod zámkem. Užili jsme si pohodový závod při tradič-
ně slunečném počasí.

Výsledky:
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NEJMLADŠÍ DĚTI 2009 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.

MÍČ. VÍCEBOJ
2. disc.

CYKLISTIKA
3. disc.

BĚH DO VRCHU
4. disc.

ORIENTAČNÍ BĚH
BODY 

CELKEM
1. Šrámek Matěj 2009 95 82 87 84 348
2. Teml Michal 2009 0 100 100 100 300
3. Havlíčková Denisa 2009 0 90 90 90 270
4. Peňázová Veronika 2009 100 84 0 82 266
5. Durčák Antonín 2009 87 87 0 87 261
5. Flekal Marek 2010 84 0 82 95 261
7. Vlček Filip 2009 82 95 0 0 177
8. Janů Hana 2009 0 0 95 0 95
9. Popelka Adam 2009 90 0 0 0 90

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

DÍVKY MLADŠÍ 2004 - 2008
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.

MÍČ. VÍCEBOJ
2. disc.

CYKLISTIKA
3. disc.

BĚH DO VRCHU
4. disc.

ORIENTAČNÍ BĚH
BODY 

CELKEM
1. Šrámková Lucie 2006 78 90 95 82 345
1. Loužecká Amálie 2008 76 87 87 95 345
3. Peňázová Kristýna 2006 90 100 0 84 274
4. Kalendová Barbora 2004 95 95 0 0 190
5. Durčáková Julie 2004 100 0 0 87 187
5. Adamová Markéta 2004 87 0 0 100 187
7. Adamová Kateřina 2006 84 0 0 90 174
8. Kalendová Jolana 2008 84 84 0 0 168
9. Pospíchalová Eva 2006 0 0 100 0 100

10. Křesťanová Vendula 2008 0 0 90 0 90
11. Hefrová Lucie 2005 0 0 84 0 84
11. Vlčková Sára 2005 84 0 0 0 84
13. Mátlová Tereza 2007 0 0 82 0 82

DÍVKY STARŠÍ 2000 - 2003
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.

MÍČ. VÍCEBOJ
2. disc.

CYKLISTIKA
3. disc.

BĚH DO VRCHU
4. disc.

ORIENTAČNÍ BĚH
BODY 

CELKEM
1. Čeloudová Nela 2000 72 100 95 90 357
2. Loužecká Terezie 2003 100 82 78 95 355
3. Körberová Aneta 2001 84 90 90 87 351
3. Loužecká Viktorie 2003 95 80 76 100 351
5. Čeloudová Pavla 2002 76 95 90 80 341
6. Havlíčková Marta 2001 84 84 0 84 252
7. Stehlíková Natálie 2002 95 0 82 0 177
8. Havlíčková Tereza 2003 0 90 84 0 174
9. Pejzlová Monika 2003 87 0 0 82 169

10. Kasalová Apolena 2002 0 0 100 0 100
11. Bencová Barbora 2001 84 0 0 0 84
11. Rosecká Marie 2001 84 0 0 0 84
13. Šubrtová Eliška 2003 0 0 80 0 80
14. Vopršalová Adéla 2001 74 0 0 0 74

CHLAPCI MLADŠÍ 2004 - 2008
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.

MÍČ. VÍCEBOJ
2. disc.

CYKLISTIKA
3. disc.

BĚH DO VRCHU
4. disc.

ORIENTAČNÍ BĚH
BODY 

CELKEM
1. Körber Pavel 2005 95 100 90 100 385
3. Flekal Jakub 2006 95 82 82 90 349
4. Vojkůvka Tomáš 2008 84 80 76 95 335
5. Havlíček Radek 2006 0 90 95 84 269
7. Teml Martin 2007 0 87 84 87 258
2. Havlíček Marek 2004 87 95 70 0 252
6. Háněl Tomáš 2006 100 0 76 0 176
8. Kvarda Martin 2007 0 84 78 0 162
9. Pospíchal Aleš 2004 0 0 100 0 100

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

CHLAPCI STARŠÍ 2000 - 2003
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.

MÍČ. VÍCEBOJ
2. disc.

CYKLISTIKA
3. disc.

BĚH DO VRCHU
4. disc.

ORIENTAČNÍ BĚH
BODY 

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

Děkujeme za účast 
a těšíme se na vás při další 
disciplíně, kterou bude 
ATLETIKA dne 19. 7. 2015.
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Dorostenci se zapsali do historie přibyslavského fotbalu
Když kluci vstoupili do krajského přeboru, ani zdaleka se jim nezdálo o zisku medaile. 

Jejich prvním cílem bylo ve dvaadvaceti zápasech se ctí obstát a neskončit jako outsideři. 
Už v prvním zápase v Moravských Budějovicích ale suverénně nastříleli pět gólů a do vlast-
ní sítě proklouzl  jeden jediný. Podobný scénář měl i první domácí zápas proti Třešti...

 ,,Aha! My na to máme!“
Série vítězství pokračovala, ale první zádrhel se objevil. Ve venkovním zápase v Pacově 

nebyli kompletní - chyběl gólman a pár dalších hráčů. Zápas skončil remízou, a tím pádem 
i ztrátou prvních bodů. ,,Škoda. Ale kluci, jedeme dál, čeká nás nejtěžší soupeř. Chotěboř.“

Přímák z třiceti metrů Lukáše Soukala dostal kluky do vedení. Chotěbořští fotbalisti se 
ale nenechali zahanbit a během chvíle vyrovnali. Zápas byl napínavý a tlak všech stoupal 
do nebezpečných výšek, vypadalo to na dělení bodů. Ale pár minut před koncem se 
borcům podařilo vstřelit vítězný gól. Jo!

Týden poté dostali ledovou sprchu. Kluci z Kamenice nad Lipou nastříleli do naší brány 
kanára. ,,Tenhle zápas jsme dost podcenili...“

Naštěstí se kluci vzpamatovali hodně rychle
V  dalších zápasech si vedli dobře, znovu najeli na  vítěznou vlnu. Su-

verénně porazili například Bystřici nad Pernštejnem nebo Polnou.
Velké fi nále se pomalu přibližovalo. A je to tady. Na domácím hřišti nastupujeme proti 
Moravským Budějovicím. ,,Borci, teď jde o všechno!“ Rozhodující zápas se vyvíjel naděj-
ně, po první polovině šli kluci do šaten s jednogólovým náskokem. ,,Hoši, nepolevíme, 
makáme dál...“ Ve druhém poločase se nám podařilo vedení ještě navýšit o další gól. 
V tu chvíli jsme netušili, že bude rozhodující. Soupeři se podařilo snížit náskok domácích 
gólem z pokutového kopu. A je to 2:1. Napětí stoupalo na hřišti, střídačkách i tribunách... 
Obrovskou úlevu přinesl závěrečný hvizd rozhodčího. ,,Máme zlato!“

O historické vítězství přibyslavského dorostu se zasloužili : kapitán týmu Filip Klement, 
Oldřich Uhlíř, Jiří Babínek, Lukáš Pazderka, Michal Rosický, Adam Mikulinec, Lukáš Soukal, 
Petr Kubát, Jakub Kasal, Jakub Adam, Jan Prchal, David Klement, Martin Ondra, Jakub 
Sibera, Jakub Žalud, Daniel Tvrdík, Adam Šimek... a trenéři František Prchal a Petr Kubát st.

Borci,  děkujem! Naběhali jste spoustu kilometrů, nastříleli úžasné góly...Obrovský dík 
patří trenérům. Díky za hodiny strávené na trénincích, zápasech i na cestách. Vykopali 
jste zlato!

Moc si toho vážíme...
Hana Mikulincová

Skončily fotbalové sou-
těže ročníku 2014/2015. 
Přibyslavští dorostenci 
vyhráli krajský přebor 
před týmem Chotěboře. 
Ve  stejné soutěži mužů 
Přibyslav skončila na  13. 
místě a zůstane tam i příští 
rok spolu s dalšími dvěma 
mužstvy Havlíčkobrodska 
- Chotěboří a Světlou nad 
Sázavou; do  divize po-
stoupil Tatran Ždírec nad 
Doubravou, jehož dresy 
oblékají dva odchovanci 
Přibyslavi - brankář Pomet-
lo a obránce Votava.

Fotbalové jaro na domácím stadionu uzavřelo právě „béčko” porážkou 2:5 
s okresním vicemistrem z Rozsochatce a skončilo v polovině tabulky. Za domácí 
tým hrálo i několik dorostenců.

Naše první mužstvo v posledním střetnutí remizovalo v Lukách nad Jihlavou 
3:3. 

Po uzávěrce červencového vydání občasníku SK Přibyslav ještě v Bohdalci 
sehrála fi nále poháru Kraje Vysočina. Zda trofej domů přivezla, budeme refe-
rovat v příštím čísle PO. 

Podle pamětníků Přibyslav krajskou pohárovou soutěž již v minulosti jednou 
vyhrála, neplatí tedy moje sdělení v červnovém občasníku, že se tak může stát 
poprvé.

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslavský fotbal má zlato !!!

 Soutěžní fotbalové jaro v Přibyslavi skončilo v neděli 14. června utkáním 
našeho B mužstva s okresním vicemistrem z Rozsochatce. 

Přibyslav z krajského přeboru dolů 
„nespadla”, dorost dokonce zvítězil

Atletické závody
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Jarní soutěž v Pneuservisu PRAKTIK skončila 

KDO VYHRÁL? 
 
1. paní Tvrdá, Havlíčkův Brod  vrácení 100 % ceny z účtenky za nákup  
 
2. pan Daniel, Stříbrné Hory  poukaz na zboží v hodnotě 1 000,- Kč      
         
3. pan Procházka, Přibyslav  poukaz na zboží v hodnotě 500,- Kč      
                                        
4. paní Němcová, Dvorek   dárkový balíček autokosmetiky          
                 
5. pan Razsocha, Přibyslav   dárkový balíček autokosmetiky                       
 
 

Všem výhercům gratulujeme 
 
 

Ivo Šimanovský - PRAKTIK 
Hesovská 161 

Přibyslav 
569 484 655, 602 138 617 

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!

Autodoprava GREGOR 
se sídlem v Brzkově 

PŘIJME 
řidiče sk. C (E výhodou) 
pro tuzemsko + SK. 
Praxe v oboru. 
tel. 724 916 160

Hledám brigádníka na občasnou výpomoc 
na zahradu a farmu v Ronově nad S.

Může být i šikovný důchodce. Tel: 773033730
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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 Prodám garáž v Přibyslavi  

na ulici Tržiště u domu č. 548.  
Výměra 21m (7x3).  
Bližší informace na telefonu 732 278 249 

SMS PŮJČKA

www.pujckyzdar.cz

Zašlete: jméno, příjmení a adresu 
na telefonní číslo

774 074 731



Str. 29Pozvánky na akceČERVENEC 2015

Jazzový festival Houpačka 30. 5. 2015

Svěcení kaple sv. Floriána v Dolní Jablonné 31. 5. 2015
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LDO 85. výročí založení a 20. výročí obnovení činnosti společnostiBezpečné prázdniny

Keřkov 11. 6. 2015

1000 mil českolslovenských 13. 6. 2015 v Přibyslavi

Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav 6. 6. 2015
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červenec 2015
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

Po zavřeno 13.00 – 17.00
Út 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
St zavřeno 13.00 – 17.00
Čt                           zavřeno
Pá 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
So                           zavřeno
Ne                           zavřeno
tel.: 569 484 257
e-mail: kzmpribyslav@email.cz

Městská knihovna Přibyslav

(každoročně od 1. 7. do 31. 8.)
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

Informační centrum
Městské muzeum Přibyslav

(každoročně od 1. 6. do 31. 8.)

– od 1. července 2015 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2015 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2015 Putování za minulostí 7./soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2015  Kostymérna uzavřena Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2015 Přistavování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu Mě Ú Přibyslav 
– od 1. července 2015  Stopy války/výstava k 70. výročí osvobození  Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2015 Pokračování opravy mostu v Ronově nad S. Ronov nad S. Mě Ú Přibyslav 
– od 1. července 2015 Knihovna každou sobotu o prázdninách uzavřena Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2015 Gotická městská věž – pravidelný provoz Vyhlídková věž KZM Přibyslav
– od 1. července 2015 Střípky z nedávné historie/výstava Vyhlídková věž KZM Přibyslav
– od 1. července 2015 Kostel Narození sv. Jana Křtitele – prohlídky Farní kostel Římskokat.farnost, KZM Přibyslav
– od 1. července 2015 Prázdninová sbírka ošacení, potravin DPS Přibyslav PS Přibyslav
– od 1. července 2015  Místa utrpení, smrti a hrdinství/výstava Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 1. července 2015 Den zmrzlinových pohárů za vysvědčení/zdarma Hotel Leopold Račín  
– 7. července 2015 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy svazu invalidů Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZMP
– 13. července 2015 v 11.00; 17.00 h. Škola vaření pro děti/zdarma Hotel Leopold Račín  
– 14. července 2015 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy svazu invalidů Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZMP
– 18. července 2015 THEATRE/taneční zábava Areál Olešenka SDH Olešenka
– 19. července 2015 v 9.30 h. Dvanáctiboj –  trojboj Sportoviště Česká ul. SZM Přibyslav
– 19. července 2015 v 9.30 h. Dvanác tiboj Junior – atletika Sportoviště Česká ul. SZM Přibyslav
– 19. července 2015 v 9.00 h. Kolem Melechova 2015 Meziklasí o.s. Melechov
– 21. července 2015 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy svazu invalidů Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZMP
– 26. července 2015 Svatoanenská pouť v Pohledu Poutní místo sv. Anna ŘKF, Obec Pohled
– 27. července 2015 v 11.00; 17.00 h. Škola vaření pro děti/zdarma Hotel Leopold Račín  
– 28. července 2015 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy svazu invalidů Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZMP
– 1. srpna 2015 ve 14.30 h. SDH – oslava 140. výročí založení organizace Bechyňovo náměstí SDH Přibyslav
– 1. srpna 2015 V.VosaFEST Areál Modlíkov OÚ Modlíkov
– 2. srpna 2015 Venkovská kapela/taneční zábava Areál Olešenka SDH Olešenka


