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Čtyřdenní „procházka“ v Holandsku
Považoval jsem to za  dobrý nápad, když jsem se na  základě výzvy uveřejněné 

v o bčasníku přihlásil k účasti v 99. ročníku čtyřdenního pochodu okolo Nijmegenu. 
Již před deseti lety jsem se pochodu zúčastnil a  byl to nezapomenutelný zážitek 
- obrovské davy účastníků, neskutečné množství lidí kolem trasy a každý den 40 ki-
lometrů na holandských asfaltových cestách.

Letos byla situaci odlišná. Zájem o pochod stále roste a počet aktivních účastníků 
je regulován. Abychom mohli vyslat své zástupce z Přibyslavi, bylo nutné fungovat 
jako skupina. Na skupinu jsou ovšem kladeny jisté nároky. Především musí startovat 
na padesátikilometrové trati, vyrážet společně na start a společně také přijít do cíle. 

Po různých peripetiích jsme v neděli ráno 19. července 2015 vyrazili směr Mook 
en Middelaar. V pondělí 20. července byla naše 12 členná skupina slavnostně přijata 
na radnici za účasti pana starosty a všech radních. Zde jsme také poprvé potkali 
pana Hana Büchnera, který byl hlavním sponzorem naší účasti. Tedy jasně řečeno - 
pan Büchner zaplatil téměř všechny náklady související s naším pobytem (a ty nebyly 
malé). Z vyprávění pana Büchnera jsem pochopil, že čtyřdenní pochod je pro něho 
srdeční záležitost. Jako mladý chlapec zde začínal svoji velice úspěšnou obchodní 
kariéru a ještě před dvěma roky zde provozoval dva velké obchodní stánky. Mimo-
chodem pronájem jednoho stánku stojí kolem 10 000 euro. Pochopili jsme, že celá 
akce je také obrovský byznys, který přináší celoroční podporu mnoha charitativním 
a neziskovým organizacím. Já a určitě i moje kolegyně a kolegové jsme si intenzivně 
uvědomovali odpovědnost, kterou máme. Pro naše holandské přátelé, kteří se o nás 
tak skvěle starali, je čtyřdenní pochod otázkou obrovské prestiže i pýchy.

Poté jsme odjeli do  Nijmegenu, zaprezentovali se a  provedli krátkou obhlídku 
města, kam jsme se během příštích dnů měli tolikrát vrátit. Odpoledne jsme měli 
čas přemýšlet o tom, co nás v dalších dnech čeká, a že těch 200 kilometrů ve čtyřech 
dnech nebude legrace. Večer jsme strávili s našimi holandskými přáteli a o půl de-
sáté jsme byli v postelích. Příští ráno nevěstilo nic pěkného. Ve čtyři hodiny start 
v Nijmegenu a  to znamená vstávat o půl třetí, abychom stihli autobus, který nás 
bude odvážet na start. 

První den začal dobře, vstali jsme přesně o  půl třetí, přichystali si jídlo a  pití 
na celý den a přibalili potřebné zdravotní vybavení. Autobus přijel načas a odvezl 
nás na start, kde navzdory velmi časné ranní (spíše noční) době panovala úžasná 
atmosféra. Mladí Holanďané, kteří se celou noc bavili na  doprovodných akcích, 
vytvořili bouřlivou atmosféru, a tak jsme s elánem vyrazili na holandské putování.

Už v první vesnici, kam jsme došli kolem páté hodiny ranní, se objevily typické 
obrázky, které nás provázely celé čtyři dny. Lidé sedící u stolečků před svými domy, 
reprobedny a různí dýdžejové, dechové kapely, děti a dospělí nabízející občerstvení 
a vodu. A především neutuchající podpora směřující ke všem, kteří jsou na  trase 
pochodu. 

Naše skupina hledala první den způsob, jak sladit různé fyzické dispozice tak, aby 
se nám podařilo společně projít kontrolními body a také se dostat do cíle. Nakonec 
jsme došli všichni pohromadě okolo šestnácté hodiny a měli za sebou prvních pa-
desát kilometrů.  Čekala nás ještě zhruba hodinová cesta domů, a tak nám zbývalo 
opravdu málo času na regeneraci - a ta byla velmi potřebná. Tak se tedy stalo, že 
tři z nás už nebyli schopni druhý den nastoupit a jedna dvojice na tom byla fyzicky 
i psychicky špatně. Dokázali však překonat tuto indispozici a nakonec došli až úplně 
do konce. Mají můj obrovský obdiv. 

Druhý den, středa 22.7., začal opět o půl třetí ráno a na start nás odjíždí celkem 
devět. Mírně jsme změnili taktiku, a tak se snažíme ráno ujít co nejvíce kilometrů. 
Počasí nám přeje a dokonce i trasa je na holandské poměry lesnatá a vede přírodou. 
Na 18. kilometru odstupuje další přibyslavský chodec kvůli úporné bolesti dříve po-
raněného kotníku. Tento pochodový den je věnován městu Wijchen  a to se zhostilo 
své role s vervou a nadšením. Nebyl jsem nikdy na karnevalu v Rio de Janeiru, ale 
po zážitku z Wijchenu už určitou představu mám. Neuvěřitelná kombinace hudby, 
barev, nadšení a davu lidí. První z vrcholů celého pochodu. Do cíle se nám podařilo 
společně dojít v osmičlenné skupině a o hodinu a půl dříve než předchozí den. Při-
byla tedy více než hodina na regeneraci a péči o částečně zdecimované nohy. Poprvé 
se objevily optimistické prognózy, že bychom to mohli dokázat. Ovšem zítřek bude 

rozhodující nebo minimálně hodně napoví. Krize však může přijít kdykoliv a potkat 
kohokoliv, protože denní dávka padesáti kilometrů je opravdu velká.

Třetí den 23. července začal jako obvykle v půl třetí ráno a čekal nás den, kdy jsme 
měli projít mimo jiné obávaných sedm kopců. Pro nás spíše vítaná změna fádní 
nizozemské roviny. Bohužel jsme museli vyrazit pouze v sedmi, protože další z nás 
musel vzdát kvůli nepříjemným problémům v citlivých oblastech. Během ranní části 
jsme se dostali po více než třech hodinách z Nijmegenu do Middelaaru a míjeli bun-
galov, kde jsme byli ubytováni. Naši kolegové, kteří již nepokračovali, nám poskytli 
významnou podporu. Připravili jídlo, pití a další nezbytné zdravotní ošetření. Zvláště 
jeden „nejmenovaný“ člen výpravy Martin K. měl obě nohy skutečně ve zbídačelém 
stavu a jeho chůze připomínala spíše poskakování raněného pštrosa. Přesto vytrval 
a přes velkou bolest pokračoval - skutečný bojovník. Většina z nás rovněž procházela 
malými i většími krizemi, ale podařilo se nám dokončit i třetí den. Měli jsme za sebou 
150 km a také výše zmíněných sedm kopců, což pro nás, borce a borkyně z Vysočiny, 
byla legrace. Přicházely okamžiky opatrného optimismu a víry, že snad ten poslední 
den zvládneme.

Poslední den nás měl přivést do města Cuijk a také do Mooku, našeho partnerské-
ho města. Od čtvrté hodiny ranní jsme společně v devítičlenné skupině (do posled-
ního dne nastoupila jedna dvojice, která částečně zregenerovala) usilovně šlapali 
a kolem půl osmé ráno jsme se dostali na zhruba dvacátý kilometr. Zde přišla velká 
krize i na mne. Náhlá střevní nebo žaludeční nevolnost přinesla poměrně velkou 
slabost, a dalších 15 km jsem šel pouze silou vůle a jako robot. Blížili jsme se však 
k městu Cuijk, z kterého je jen pár kilometrů do Mooku a pak jen asi 13 km dlouhá 
Via Gladiola.

Vrátím se k  městu Cuijk, které je tradičně městem posledního dne pochodu. 
V průběhu loňského ročníku pochodu postihla Holandsko velká tragédie. Téměř 
90 nizozemských občanů se stalo obětí letecké katastrofy malajsijského letadla, 
které bylo bezostyšně sestřeleno nad Ukrajinou.Tři z obětí pocházeli z města Cuijk. 
Pochod loni nebyl přerušen, ale během posledního dne se nekonaly obvyklé oslavy, 
nehrála hudba. Jen obrovské mlčící davy sledovaly ztichlé pochodující. Neumím si 
představit vyšší projev úcty a piety.

Letos jsme se však blížili v dobré náladě k fi nále a atmosféra houstla. Zastavili jsme 
se v ofi ciálním stánku v Mooku.  Přivítal nás pan starosta, ostatní představitelé města 
a Nadace přátelství a dopřáli jsme si krátký odpočinek před velkým fi nále. Posledních 
13 km je poeticky nazýváno Via Gladiola podle květin mečíků, které účastníci pocho-
du od přihlížejících dostávají. Přišel vrchol celého čtyřdenního putování. Statisíce lidí 
kolem trasy zdraví a oslavují pochodující. Naše skupina se vztyčenou státní vlajkou 
je středem pozornosti. Přihlížející Holanďané volají Czechia, Prag a my přidáváme 
PŘIBYSLAV. Všichni jsme nadšeni a hrdi na to, že jsme Češi a jsme součástí tohoto 
skvělého představení. Zhruba 5 km před cílem se naše skupina zastavuje, aby pře-
vzala zlaté kříže za absolvování celého 200 km pochodu. Toto ocenění má v Holand-
sku hodnotu státního vyznamenání a my si je hrdě připínáme na prsa a vyrážíme 
na poslední část pochodu. Slovy se to nedá jednoduše popsat, ale připadali jsme si 
jako sportovci, kteří se vracejí z úspěšného turnaje.  

Potom najednou konec a  velká úleva  - máme to za  sebou. Rychle se vracíme 
zpátky do dočasného domova. Žádné bujaré oslavy se nekonají, únava je příliš velká. 
Večer se naposledy sejdeme s našimi holandskými přáteli. Máme příležitost znovu 
poděkovat za péči a pohostinnost a doufáme, že jim to budeme moci brzy oplatit. 
Setkáváme se znovu i s panem Büchnerem. Je na něm vidět dojetí a radost a nás 
velice těší, že jsme ho nezklamali. 

V  sobotu 25. července se vracíme domů. Prožili jsme dny plné dřiny, ale byli 
jsme odměněni neopakovatelnými zážitky. Mnozí jsme poznali limity vlastního těla 
a  psychické odolnosti. Potkali jsme spoustu zajímavých lidí a  přesvědčili jsme se 
o tom, že my, lidé z České republiky, Vysočiny, Přibyslavi, máme být na co hrdi. Byl 
to pozoruhodný a krásný týden.

P.S. Zvláštní a velké poděkování směřuji k paní Anně Šnýdlové a zahraniční komisi 
za perfektní organizaci celé výpravy.

Ota Benc - občan Přibyslavi
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Letošní léto bylo mimořádně horké a suché. Radost z tohoto počasí měly přede-
vším děti, které mohly plně využít letního času k vodním radovánkám; všem ostatním 
toto počasí postupně více a více přidělávalo vrásky. Extrémní sucha postihla země-
dělce, lesníky, zahrádkáře, vodohospodáře a mnoho dalších odvětví, o nichž nemá 
smysl se nyní rozepisovat. Myslím, že bude stačit, když si poslední léto vezmeme jako 
ponaučení, jak vzácná může voda být a že je třeba učit se s ní lépe a lépe hospodařit. 
Což se týká každého z nás.

Mimořádně horké léto zažila také naše jednotka požární ochrany, která byla v per-
manenci prakticky každý den. Červenec a srpen letošního roku byly výjimečné počty 
výjezdů a to nejen k požárům jako takovým, ale mnoho výjezdů bylo nasměrováno 
k dopravním nehodám. Zásahy při požárech, kdy teploty ve stínu převyšují běžně 
35°C, jsou extrémně náročné. Hasiči je musí zvládat oblečeni v zásahovém obleku, 
v němž je jakákoliv fyzická zátěž za obdobných podmínek mimořádně namáhavá. 
Stejně náročné, a možná vzhledem k psychice i náročnější, jsou zásahy u vážných 
dopravních nehod. Zde jde především o  rychlost, profesionalitu, odbornost, ale 
třeba i o zajištění bezpečnosti všech, kteří se v místě nehody mohli ocitnout.

Naši hasiči jsou sice dobrovolníky, nicméně jejich práce je profesionály z krajského 
hasičského záchranného sboru vysoce ceněna. Dojezdové vzdálenosti a podmínky 
profesionálů z Havlíčkova Brodu jsou omezeny vzdáleností a  s naší jednotkou je 
počítáno jako s plnohodnotnou jednotkou. 

Chci na tomto místě vyslovit poděkování všem, kteří v  jednotce požární ochra-
ny slouží, kteří jí vytváří zázemí ve sdružení dobrovolných hasičů, jejich rodinám 
a všem, kteří jim v jejich službě pomáhají. Poděkování patří také jejich zaměstnava-
telům, kteří je k zásahům uvolňují a účast na této nepostradatelné službě umožňují, 
poděkování patří i  těm,  kteří se starají o hasičskou výchovu dětí, z nichž některé 
za  pár let potkáme u  zásahu. Chci na  tomto místě také apelovat na  nás ostatní, 
abychom našim hasičům nekomplikovali život neuváženým jednáním, nemluvě o ex-
cesech, kterým může být ohlášení neexistujících událostí a podobně.

Sdružení dobrovolných hasičů v Přibyslavi oslavilo 140 let své existence uprostřed 
mimořádně náročného období pro jeho výjezdovou jednotku a rozhodně si zaslouží 
pozornost každého z občanů našeho města. Přibyslav je často nazývána Mekkou 
hasičů kvůli přítomnosti sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska i kvůli Pyro-
Caru. Myslím, že je jí také díky působení našich hasičů.

Martin Kamarád
starosta města

140 let Sboru dobrovolných hasičů v Přibyslavi
Dne 1. 8. 2015 se naše město stalo dějištěm oslav významného výročí založení 

Sboru dobrovolných hasičů v Přibyslavi. Skvěle připravenému programu oslav přálo 
také počasí a na náměstí se sešla široká veřejnost, která mohla zhlédnout zajímavý 
program. Každý, kdo se zúčastnil, může potvrdit, že bylo na co se dívat. Velkým 
zážitkem pro děti i dospělé byla ukázka zásahu hasičů z České Jablonné v historic-
kých uniformách s původní stříkačkou taženou koňským spřežením. Ukázka zásahu 
výjezdové jednotky JPO II přibyslavských hasičů s použitím nejmodernější techniky 
nás přenesla do současnosti. Hasičský sbor Přibyslav dostal dar ke svému výročí 
v podobě nejvyššího ocenění od  SH ČMS jako uznání za vynikající činnost a odve-
denou práci. Občané města mohou být hrdí na naše hasiče. Děkujeme.

V červenci padl nový rekord návštěvnosti webu 
Přibyslavi

V měsíci červenci navštívilo www.pribyslav.cz 8233 návštěvníků, čímž byl překo-
nán rekord z  předchozího měsíce. Poděkování patří všem, kdo městské webové 
stránky pravidelně navštěvují a  mají zásluhu na  jejich vysoké návštěvnosti. Vaše 
připomínky a náměty jsou samozřejmě vítány. Děkuji.

Návštěvnost webových stránek www.pribyslav.cz leden - červenec 2015
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec
6672 6085 6595 6611 6176 8227 8233

Tisková konference
Dne 5. 8. se konala pravidelná tisková konference města. Hostem tiskové konfe-

rence byl zástupce velitele výjezdové jednotky JPO II Přibyslav Ivo Šimanovský. Výjez-
dová jednotka funguje jako poloprofesionální hasičský útvar pro naše město a okolí. 
Členové jsou pravidelně školeni a dokážou řešit nejobtížnější situace i v extrémních 
podmínkách. V letním období je počet výjezdů četnější z důvodů extrémního počasí 
a výskytu nebezpečných jevů v podobě rojů. Výjezdová jednotka je nedílnou součástí 
integrovaného záchranného systému a zasahuje v obtížných situacích s cílem za-
chránit náš majetek, zdraví a životy svých spoluobčanů. Za skvělou práci děkujeme.

Dalšími tématy byly rekonstrukce místních komunikací v ulicích Na Vyhlídce a Fili-
pova, chodník v Utíně i další investiční akce, které probíhají v našem městě.

Michael Omes
místostarosta města

Mimořádní muži 
na svých místech

PRÁZDNINOVÉ 
OHLÉDNUTÍ

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

VÍCE NEŽ 150 NOVÝCH FOTOGRAFIÍ Z UDÁLOSTÍ 
V PŘIBYSLAVI ZA OBDOBÍ ČERVENEC – SRPEN 2015 

NAJDETE VE FOTOGALERII NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH MĚSTA PŘIBYSLAVI

www.pribyslav.cz

 140. výročí SDH – předávání ocenění
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Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rozpočtové příjmy města jsou ke  dni 31. 7. 2015 
po rozpočtovém opatření č. 3 ve výši 91.691.235,03 Kč 
a výdaje ve výši 118.984.529,86 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 7. 2015 je následující:
Daňové příjmy činí 39.138.025,87 Kč, tj. 70, 48 % 

rozpočtovaných daňových příjmů. Nedaňové pří-
jmy jsou ve  výši 2.305.807,16 Kč, kapitálové příjmy 
75.974,00 Kč a  přijaté transfery 19.532.345,78 Kč. 
Příjmy celkem ve výši 61.052.152,81 Kč tvoří 66,58 % 
schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k tomuto datu činí 29.252.790,27 Kč, 
kapitálové výdaje pak 41.054.588,42 Kč. Celkové 
výdaje jsou ve výši 70.307.378,69 Kč, což je 59,09 % 
schválených výdajů na letošní rok.

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. 
7. 2015 Kč 9.530.682,75, podle jednotlivých orga-
nizací je následující: lesy 387.233,27 Kč, Kč, skládka 
4.983.047,38 Kč, SZMP 389.324,56 Kč, správa majet-
ku 292.937,82 Kč, kabelová televize 1.210.632,69 Kč, 
všeobecná správa 8.518,65 Kč a  pronájmy 
2.258.988,38 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
Během srpna nenarušila provoz pečovatelské služby 

žádná mimořádná událost. Řešili jsme čerpání dovole-

ných, absenci jedné pečovatelky z důvodu nemoci a ná-
hradní stravování při sanitárním týdnu školní jídelny. 
Hned v úvodu tak děkujeme zaměstnankyním jídelny 
z Osivy a.s., že nám, jako každý rok, vyšly vstříc a celý 
týden vařily také pro klienty naší pečovatelské služby. 

V  polovině měsíce srpna u  nás byli na  kontrole 
zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Před-
mětem kontroly bylo plnění podmínek registrace pe-
čovatelské služby. 

V září opět začnou tradiční akce v domě s pečovatel-
skou službou, které organizuje MS Českého Červené-
ho kříže a Římskokatolická farnost Přibyslav. Přejeme 
vám klidný začátek školního roku. 

Bc. Karel Březina
vedoucí pečovatelské služby

Odbor životního prostředí
Kompostéry

Město Přibyslav obdrželo rozhodnutí ministra život-
ního prostředí o poskytnutí podpory na spolufi nanco-
vání projektu Nakládání s bioodpadem ve městě Při-
byslav. V rámci tohoto projektu dojde k pořízení 120 ks 
kompostérů, 60 ks separačních zvonů na tříděný od-
pad, 10 ks kontejnerů na bioodpad a 4 ks kontejnerů 
na  kovy. Dále bude pořízeno svozové kontejnerové 
vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu 
v kontejnerech. Město Přibyslav již z dřívější doby evi-
duje zájemce o kompostéry. Další občané, kteří mají 
zájem o kompostér, se můžou zaevidovat u paní Jany 
Krejčové na  Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Přibyslav nebo na telefonu 569 430 820. Zájem-
ci o kompostér, které již v současné době evidujeme, 
budou po dodání kompostérů městu Přibyslav vyzváni 
k jejich vyzvednutí a uzavření smlouvy o výpůjčce. Uví-

táme též podněty občanů k posílení stávajících nebo 
vytvoření nových stanovišť na  tříděný odpad (sklo, 
papír, plast). 

Jana Krejčová
OŽP

Odbor správy a údržby
Během měsíce srpna se vystřídala většina pracov-

níků odboru správy a údržby na dovolených. V srpnu 
jsme se věnovali údržbě zeleně, včetně odplevelení 
části hřbitova spolu s odvozem trávy a údržbě veřej-
ných prostranství v součinnosti s pomocníky od úřadu 
práce. Proběhly nátěry inventáře (zábradlí, laviček, 
vybavení dětských hřišť) ve městě i v obcích. V rámci 
těchto prací pracovníci místní správy opravili poničené 
zábradlí na lávkách v Ronově a provedli nutnou výmě-
nu vyžilých prken na lavičkách v Utíně. 

Byly odstraněny závady veřejného osvětlení v  ul. 
Tyršova, Nerudova v Přibyslavi, v Uhrách a v Ronově 
nad Sázavou.

V Ronově nad Sázavou probíhá v úseku od hlavní sil-
nice směrem k nádraží rekonstrukce veřejného osvět-
lení. Tato obnova vzešla z důvodu výměny volného ve-
dení nn  za závěsný kabel v majetku Správy železniční 
dopravní cesty. Práce budou dokončeny v měsíci září. 
Na  základě výběrového řízení byly započaty staveb-
ní práce v místní části Poříčí. Zhotovitelem stavby je 
společnost Colas, a.s., účelem stavby je rekonstrukce 
a rozšíření úseku místní komunikace a odvedení povr-
chových vod nad nemovitostí č. p. 23. 

Z oblasti bytového hospodářství – byl přidělen byt 
v domě DPS č. p. 251. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

Srdečně Vás zveme na návštěvu již tradičního Mlékárenského dne 
v  Přibyslavi. Přijďte ochutnat mlékárenské výrobky do  radnič-
ních sklepů, které budou v sobotu dne 12. září 2015 otevřeny 
do 14:00 hodin, nebo si nakoupit mlékárenské výrobky přímo 
od výrobců na náměstí. Mlékárna Polná bude nabízet mimo 
jiné i pařené sýry a známý smetanový sýr Maskar pro výro-
bu dezertů a krémů. Výborné jogurty a pomazánková másla 
bude možné nakoupit u Choceňské mlékárny a vynikající jo-
gurty ve  skle s  výraznou slevou u  společnosti Agrola. U  na-
šich občanů oblíbené výrobky společnosti Pribina není třeba 
představovat. Kozí výrobky budou zastoupeny Biofarmou DoRa 
z Ratibořic a téměř domácími zpracovateli kozího mléka Dvorským 
statkem Olešenka. Ovčí sýry nabízí rodinná farma manželů Dubových 

ze Statku Horní Dvorce. Další rodinnou farmou a již známou fi rmou, 
která bude na  náměstí prodávat, je Farma rodiny Němcovy. Ze 

skupiny Interlacto Group se zúčastní Mlékárenského dne v Při-
byslavi fi rmy Mlékárna Olešenice, Bohemilk a Moravia Lacto 
a ve stánku budou zejména výborné Gyrosy, tvarohy, másla 
a mléko. Sýr balkánského typu můžete koupit ve stánku Mlé-
kárny Žirovnice. Již v loňském roce se nám poprvé představi-
ly společnost ORRERO s nabídkou především sýrů italského 

typu, ale i jogurtů ve skle a mini mlékárna společnosti LUKA 
s  jogurty, tvarohy a sýry. V  letošním roce se poprvé akce zú-

častní Ma-ma rodinná mlékárna z Úhořilky s výrobky z kravského 
pasterizovaného mléka vlastní produkce a Tavírna sýrů Salix, jak už 

název napovídá,  s tavenými sýry. 

Soutěžní výrobek, který získal při Mlékárenském dnu v daném 
roce nejvyšší počet bodů od odborné komise bez ohledu 
na kategorie

Rok Výrobek Mlékárna Počet bodů
2014 Král sýrů Hermelín 120 g Pribina-TPK, spol. s r. o. 95,8

2013 Choceňské pomazánkové máslo 
s houbami Choceňská mlékárna s.r.o. 100

2012 Král Sýrů Nebeský 120 g Pribina-TPK, spol. s r. o. 95,4
2011 Pribináček Mixík (kolekce) Pribina-TPK, spol. s r. o. 93,0

2010 Balkánský sýr – kostky se 
sušenými rajčaty Mlékárna Polná spol. s r. o. 92,3

2009 Maskar z Polné 250 g Mlékárna Polná spol. s r. o. 95,4

2008
Kolekce tavených uzených 
salámových sýrů 250 g 
(čistý, se šunkou, pálivý)

Moravia Lacto a.s. 95,8

2007 MATADOR s romadurem BEL Sýry Česko a.s. 94,4
2006 Král sýrů GRAND CARACTERE Pribina, spol. s r.o. 93,2
2005 Maskar z Polné Mlékárna Polná spol. s r.o. 95,8
2004 Král sýrů Hermadur Pribina, s.r.o. 96
2003 Zlatá Praha Mlékárna Polná s.r.o. 91,8

24. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi – 12. září 2015

Výrobky ohodnocené odbornou porotou v soutěži v roce 2014
(z celkem 45 soutěžních výrobků)

1. mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky 
Choceňské TZATZIKI smetanové 180 g – Choceňská mlékárna, s. r. o.
Čerstvý zákys z Ekoudržitelného řetězce Gran Moravia – ORRERO a. s.
Jogurt bílý 3,5 % 1 kg – Moravia Lacto a. s.

2. čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky (včetně tavených sýrů), deserty 
Roztíratelné máslo z Vysočiny – Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o.
Lučina pro děti 100 g – PRIBINA – TPK, spol. s r. o.
Tvaroh plnotučný do buchet – LUKA, a. s.

3. přírodní sýry zrající 
Král sýrů Hermelín 120 g – PRIBINA – TPK, spol. s r. o.
Moravský Bochník – Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o.
Montana 45 % jemný ementál – Moravia Lacto a. s.

4. kozí a bílé sýry, speciality 
Gouda zrající pod mazem – ovčí – Statek Horní Dvorce s. r. o.
Čerstvý ovčí sýr – Statek Horní Dvorce s. r. o.
Polotvrdý kozí sýr s kopřivou bio – Dvorský statek Olešenka

Jana Krejčová, OŽP
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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 14. 9. gen. Luži
Úterý 15. 9. Bezručova
Středa 16. 9. Hesovská
Čtvrtek 17. 9. Pecháčkova
Pátek 18. 9. Žižkova
Pondělí 21. 9. Tržiště
Úterý 22. 9. Jiráskova
Středa 23. 9. Vyšehrad
Čtvrtek 24. 9. Příkopy
Pátek 25. 9. Na Vyhlídce
Pondělí 28. 9. Cihlářská
Úterý 29. 9. Česká
Středa 30. 9. Nerudova
Čtvrtek 1.10. Niklfeldova
Pátek 2.10. U Koupaliště

V místních částech a zahrádkářské osadě budou kontejnery na bioodpady rozmís-
těny mimo třítýdenní cyklus v Přibyslavi, takto: 

Keřkov 31. 8. – 1. 9.
Česká Jablonná 2. 9. – 4. 9.
Utín 5. 9. – 6. 9.
Poříčí 7. 9. – 8. 9.  
Zahrádky u ACA 9. 9. – 11. 9. 
Zahrádky U letiště 12. 9. – 13. 9.

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady se obraťte na paní Janu 
Krejčovou, Odbor životního prostředí Městského úřadu Přibyslav.

Jana Krejčová

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 5. 8. 2015

184/2015 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 34/N/14 mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o., Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČO 49446690.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 8/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

185/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí veřejné komunikač-
ní služby a vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí veřejné komunikační služby.
Odpovědnost: Petra Holubová, Jiří Koudela
Termín: 8/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

186/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 3 v  Ro-
nově nad Sázavou č. p. 25, Přibyslav uzavřené dne 28. 4. 2008 s paní (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), dohodou ke dni 31. 8. 2015.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 8/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

187/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 64/4 
o výměře cca 150 m2 v k. ú. Česká Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín:08/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

188/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 1245/37 
o výměře 2 930 m2 v k. ú. Přibyslav a parc. č. 108/3 o výměře 7 061 m2 v k. ú. Po-
říčí u Přibyslavi a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost:  Jana Krejčová
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

189/2015 Rada města Přibyslav stanovuje v domech s pečovatelskou službou Přibyslav, 
Tržiště č. p. 239, 240, 254 a 251 výši měsíčního nájemného u nově uzavíraných 
nájemních smluv na 30 Kč za 1 m2 plochy s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ, a to s účinností od 6. 8. 2015.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 8/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

190/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvy o nájmu nebytových prostor - budovy 
„Starého špitálu“ č. p. 271 v ulici Vyšehrad v Přibyslavi - Kulturně vzdělávacímu 
centru Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 9/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

191/2015 Rada města Přibyslav schvaluje ceník pronájmu nebytových prostor v budově 
Starý špitál, v ulici Vyšehrad č. p. 271, Přibyslav, platný od 1. 9. 2015 a ruší ce-
ník schválený usnesením Rady města Přibyslav č. 56/2010 ze dne 10. 3. 2010. 
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 8/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

192/2015 Rada města Přibyslav schvaluje provozní řád budovy Starý špitál, v ulici Vyše-
hrad č. p. 271, Přibyslav, platný od 1. 9. 2015 a ruší provozní řád budovy schvá-
lený usnesením Rady města Přibyslav č. 139/2013 RM ze dne 29. 5. 2013. 
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 8/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

193/2015 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele zakázky „Dodávka 
a montáž žaluzií – ZŠ Přibyslav“ společnost MAZEL s.r.o., Hornoměstská 9, 
Velké Meziříčí 594  01, IČO 26957540 a  schvaluje uzavření smlouvy o  dílo 
ve výši 488.225 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 9/2015
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

194/2015 Rada města Přibyslav schvaluje program jednání Zastupitelstva města Přiby-
slav dne 26. 8. 2015
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 26. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

UPOZORNĚNÍ REDAKCE:
Žádáme přispěvatele PO  o  zasílání zpráv e-mailem na  adresu 
obcasnik@pribyslav.cz pouze do  velikosti zprávy 1,5 MB, větší objem zpráv 
(fotografi e, text + foto) je nutné z technických důvodů zasílat nebo doručit jiným 
způsobem (www.uschovna.cz, CD- ROOM, fl ash disk, apod.).

Redakce PO

Kontejnery na bioodpady 
(kompostovatelný odpad)

Poskytovatel digitálního streamu se chystá od 21. 9. 2015 rozšířit svoji pro-
gramovou nabídku.

Z tohoto důvodu jsme nuceni přesunout některé analogové programy na jiné 
frekvence. Týkat se to bude těchto programů: Prima Love, SMÍCHOV, FANDA 
a Noe TV (programy bude nutné přeladit). K přesunu dojde 16. 9. 2015. 

O  všech změnách budete informováni prostřednictvím webových stránek 
mě sta Přibyslav a vysílání TV Přibyslav.  Za vzniklé potíže se předem omlouváme. 

Pro další informace ohledně těchto změn jsou k dispozici telefonní čísla: 
720 511 730 nebo 602 236 677.

Jiří Koudela

INFORMACE O ZMĚNÁCH
v kabelové televizi Přibyslav
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„Vzdělání nikdo nikomu nemůže ukradnout“ 
– čínské přísloví.

Krásné slunečné letní dny rychle uplynuly, hlav-
ní prázdniny skončily a  žáci naší školy se navrátili 
do nových nebo nově zrekonstruovaných budov, aby 
pokračovali „s  chutí usilovnou“ ve  svém vzdělávání. 
Někteří školní docházku teprve zahájí. Všem těm, jejich 
rodičům a blízkým příbuzným přejí pracovníci školy co 
nejvíce příjemných zážitků v  průběhu školního roku 
2015/2016.

V závěru školního roku minulého nás všechny potě-
šily skvělé výsledky mladých sportovců, které na tomto 
místě připomenou kolegové tělocvikáři.

Mgr. et Mgr. Monika Linková

Dne 27. 5. 2015 se žáci naší základní školy zúčastnili 
již II. ročníku havlíčkobrodských sportovních her dětí 
a mládeže v Havlíčkově Brodě a byli opět velmi úspěš-
ní. Do této oblíbené sportovní akce okresního formátu 
se kvalifi kovalo 380 dětí z dvanácti základních škol.

Naši žáci absolvovali tři disciplíny: lehkou atletiku, mi-
nikopanou a basketbal. Nejúspěšnější byli již tradičně 
v lehké atletice, kterou počtem medailí vyhráli! Celkem 
jsme získali 10 medailí (3x zlato, 4x stříbro, 3x bronz) - 
opět jsme ostatním „vypálili rybník“. Všichni přítomní se 
podivovali nad skvělými výkony našich borců.

V minikopané obsadili chlapci hezké 4. místo, když 
v souboji o bronzovou příčku prohráli až na pokutové 
kopy se ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod. Dívky v basket-
balu nestačily přes veškerou snahu na soupeřky, které 
měly ve svém středu několik registrovaných hráček.

Všem reprezentantům naší školy děkují učitelé tě-
lesné výchovy za  příkladnou bojovnost a  zarputilost 
ve všech disciplínách.

Medailové umístění v lehké atletice:
1. místo:  běh na 60 m – Prokop Kasal; štafeta 4x60 m 

– P.  Čeloudová, A. Kasalová, V. Vaněčko-
vá, A. Pazderková; skok do  dálky – Marek 
Pochtiol

2. místo:  běh na  60 m – Apolena Kasalová; štafeta 
4x60 m – O. Kovář, P.  Kasal, J. Kunstar, 
M. Pochtiol; skok do  dálky – Pavla Čelou-
dová, Oto Kovář; hod kriketovým míčkem 
– Monika Pejzlová

3. místo:  běh na  600 m – Apolena Kasalová; skok 
do dálky – Oto Kovář; hod kriketovým míč-
kem – Marek Pochtiol

Mgr. Pavel Hitzger
Mgr. Martin Poledna

Přání pedagogických 
pracovníků ZŠ Přibyslav
a ohlédnutí za květnem 
2015

Úspěšné havlíčkobrodské 
sportovní hry
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Město Přibyslav pořádá
ve dnech 6.-13. září 2015
Přibyslavské slavnosti

Srdečně vás zveme ve dnech 6. až 13. září 2015 k návštěvě Přibyslavských 
slavností a 24. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi, který je v rámci České 

republiky ojedinělou výstavou svého druhu. Součástí této výstavy, která je 
připravena v atraktivním prostředí radničních sklepů, je vyhlášení nejlepších 

vyhodnocených mléčných výrobků a jejich ochutnávka. Kromě odborné 
soutěže probíhá také divácká soutěž Přibyslavský krajáč o nejhezčí expozici 

mléčných výrobků.
V rámci Dne evropského dědictví bude možné navštívit památky: kostel, 
středověkou štolu pod farou, městské a hasičské muzeum, gotickou věž.

Na náměstí bude připraven doprovodný program pro děti 
a Krajská výstava ovcí a koz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

P R O G R A M
NEDĚLE 6. 9. 
* Kolbiště pod zámkem 
 9:30 hod. - Hobby závody 
12:00 hod. - Skokový pohár Vysočiny 

* Sokolské hřiště
16:00 hod. -  Fotbalové utkání 

Přibyslav - Velká Bíteš 

STŘEDA 9. 9. 
* Radnice 
10:00 hod. -  Tisková konference u příležitos-

ti 24. ročníku Mlékárenského dne 
v Přibyslavi 

PÁTEK 11. 9. 
* ZŠ Přibyslav - vchod z České ulice 
17:00 hod. -  Vernisáž výstavy fotografií, vystoupí 

La Via, výstava fotografií ze školních 
akcí a prodejní výstava výrobků dětí 
z kroužku Otakárek 

* Kulturní dům 
19:30 hod. - Padesát odstínů šedi (film USA) 

SOBOTA 12. 9. 
* Bechyňovo náměstí a radniční sklepení 
8:45 hod. -  Zahájení 24. ročníku Mlékárenského 

dne v Přibyslavi 
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 9:00 - 14:00 hod. -  Výstava mlékárenských vý-
robků v radničním sklepení 

 9:15 hod. - Jiří Juránek & UDR 
10:15 hod. - ČRo Region, Soutěž v pití mléka 
10:45 hod. - Jazz Quintet, Třešť 
13:00 hod. - Jana Blažková - akordeon 
14:00 hod. -  Vyhlášení divácké soutěže 

Přibyslavský krajáč a losování 
o mléčné ceny 

* ZŠ Přibyslav 
9:00 - 16:00 hod. -  Den otevřených dveří ZŠ 

Přibyslav, výstava 
14:00 hod. -  7. ročník Mistrovství Přibyslavi 

v SUDOKU 

* KZM Přibyslav - Kurfürstův dům 
9:00 - 12:00 13:00 - 16:00 hod.
 - městské muzeum - výstavy 
9:00 - 12:00 13:00 - 16:00 hod.
 - gotická věž - výstavy, vyhlídka 

* Štola pod farou 
9:00 - 16:00 hod. - prohlídky štoly 

* Hasičské cvičiště - SDH 
14:00 hod. -  Pohárová soutěž SDH „O pohár měs-

ta Přibyslavi“ XVIII. ročník 
21:00 hod. -  Taneční zábava na parketě v areálu 

cvičiště SDH 

* Kostel Narození sv. Jana Křtitele 
9:00 - 12:00 hod. - Den otevřených dveří 

* Kulturní dům 
18:00 hod. -  Slavnostní koncert ZUŠ a předání 

Cen města  Přibyslav 

* Bechyňovo náměstí 
21:00 hod. - Slavnostní ohňostroj 

* Letiště aeroklubu 
9:00 - 18:00 hod. - Rekreační lety 

NEDĚLE 13. 9. 
* Bechyňovo náměstí 
9:30 hod. - Bohoslužba na náměstí

* ZŠ Přibyslav 
9:00 - 12:00 hod. -  Den otevřených dveří ZŠ 

Přibyslav, výstava 

* Sokolské hřiště 
16:00 hod. -  Fotbalové utkání 

Přibyslav B - Lipnice n. S. 

* Letiště aeroklubu 
10:30 - 18:00 hod. - Rekreační lety

VYSTAVOVATELÉ 24 . ROČNÍKU
MLÉKÁRENSKÉHO DNE V PŘIBYSLAVI:

  AGRO-LA, spol. s r. o., Jindřichův Hradec 
  BIOFARMA DoRa s. r. o., Ratibořice 
  Bohemilk, a. s., Opočno 
  Dvorský statek Olešenka 
  Farma rodiny Němcovy, Netín 
  Choceňská mlékárna s. r. o. 
  Jaroměřická mlékárna, a. s. 
  Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 
  Luka, a. s., Vysoké Studnice 
  Ma-ma rodinná mlékárna, Úhořilka 
  Mlékárna Olešnice, RMD 
  Mlékárna Polná spol. s r. o. 
  Moravia Lacto a. s., Jihlava 
  ORRERO a. s., Tři Dvory 
  Pavel Nechyba spol. s r. o., Mlékárna 

Žirovnice 
  PRIBINA - TPK, spol. s r. o., Přibyslav 
  Statek Horní Dvorce s. r. o. 
  Tavírna sýrů Salix s. r. o., Bečváry 

PARTNEŘI VÝSTAVY: 
  VŠCHT PRAHA 
  Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod 
  Kraj Vysočina 

SPOLUPOŘADATELÉ: 
  Stáj Frederika Přibyslav 
  Základní škola Přibyslav 
  ZUŠ J. V. Stamice, pobočka Přibyslav 
  Kulturní zařízení města Přibyslav 
  Sportovní zařízení města Přibyslav, s. r. o. 
  Aeroklub Přibyslav 
  SDH Přibyslav 
  Římskokatolická farnost Přibyslav 
  Junák - svaz skautů a skautek ČR, 

středisko Goliath Přibyslav
  Místní skupina Českého červeného kříže 

Přibyslav 
  ODAS 
  Svaz chovatelů ovcí a koz, Krajské sdružení 

Kraje Vysočina 

HLAVNÍ POŘADATEL: 
  Město Přibyslav 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
  Český rozhlas Region 87.9 FM
  TV Přibyslav

www.pribyslav.cz
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Krásné a  nezaměnitelné prostory přibyslavské fary obsadí 
první říjnový víkend 2. 10. – 4. 10. 2015 festival nejen du-
chovní hudby Přibyslavské Nocturno. 
Festival již od svého počátku měl tři stěžejní body – 

1.  pestré koncerty ve farní stodole, 
2.  koncert vážné a  duchovní hudby v  kostele Narození 

sv. Jana Křtitele 
3.  doprovod bohoslužeb 

V těchto bodech je zakotven i letošní ročník Přibyslavského Nocturna.

Páteční program 2. 10. bude velice pestrý. V 19:30 se farní stodola rozezní tradiční 
černošskou hudbou a tancem. Demokratická republika Kongo, Burkina Faso, Po-
břeží Slonoviny, Angola, to vše jsou rodné země členů kapely MBUNDA AFRIKA. 
Vystoupení této kapely se odehrává ve velice přívětivém duchu, do kterého je za-
pojeno celé publikum.  

JITKA MALCZYK & VOJTĚCH JINDRA – historická a současná irská hudba v po-
dání komorního dua, kterému nechybí nasazení a  radost ze hry, v  němž vyniká 
zvuk obou nástrojů a díky osobitému stylu hráčů vzniká originální autorská hudba. 
Vrcholem pátečního večera je naprostý fenomén, který v Čechách nemá obdoby. 
JIŘÍ SCHMITZER - je ve svém kytarovém recitálu prostě neodolatelný. 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v souboru 3. října v 17:00 rozezní VARHANNÍ 
MISTR MICHAL HANUŠ A JEHO HOSTÉ. Koncert duchovní a klasické hudby. 
Michal Hanuš působí jako varhaník v arciděkanském kostele sv. Jakuba a  chrámu 
sv. Barbory v Kutné Hoře. Pedagogicky působí na Základní umělecké škole v Kutné 
Hoře a v Hostinném. Hudební studia započal na Pardubické konzervatoři, v Praze 
absolvoval Akademii múzických umění u Jana Hory (2004–2007) a Pavla Černého 
(2007-2008).  

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY 4.října v 8:00 a 9:30 v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele bude doprovázet kapela VeKa. VeKa  je společenství asi 30 mladých lidí, 
kteří svým zpěvem a hudbou chválí Boha. Často pořádají různé koncerty a dopro-
vázejí setkání mládeže. 

Na celý program festivalu je vstupné dobrovolné!  Festivalová hospůdka bude celý 
víkend v provozu. 
První říjnový víkend se budeme těšit na viděnou!

Podrobné informace:  www.farn ostpribyslav.cz
https://www.facebook.com/PribyslavskeNocturno

Petr Málek a organizační tým

Září
12. 9. Den Evropského kulturního dědictví
13. 9. Přibyslavské slavnosti – mše svatá na náměstí
19. 9. Diecézní setkání ministrantů
26. 9. Farní zájezd do Kutné Hory

 Říjen
2. 10. – 4. 10. Přibyslavské Nocturno
17. 10. Celonárodní eucharistický kongres v Brně
18. 10. Misijní neděle
25. 10. Posvícení

Listopad
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
7. 11. Společné udílení svátosti pomazání nemocných
23. 11. Celodiecézní kněžský den v Hradci Králové
28. 11. – 29. 11. Výstava betlémů na faře

Prosinec
5. 12. Mikulášská mše svatá
12. 12. Adventní mše svatá v domě s pečovatelskou službou
19. 12. Svátost smíření pro farnost
20. 12 - 21. 12. Vánoční setkání ministrantů na faře
25. 12. Dětské vánoční představení
26. 12. Zpívání koled za doprovodu varhan
26. 12. Kostel otevřený pro veřejnost
27. 12. Obnova manželských slibů
31. 12.  Děkovná mše svatá za uplynulý rok a oslava konce 

roku na faře

zdroj: www.farnostpribyslav.cz
redakce PO

Přibyslavské Nocturno 2015 Římskokatolická farnost Přibyslav
(Pastorační plán na 2. pololetí roku 2015 – přehled akcí)

Místní skupina K P ibyslav

ve spolupráci s

Pe ovatelskou službou m sta P ibyslav

po ádají

Pravidelný monitoring
krevního tlaku, glykemického indexu

a BodyMass Indexu

v pátek 25. zá í 2015

od 15:00 do 16:00

ve spole enské místnosti domu Pe ovatelské služby

(vchod zezadu)

monitoring je ZDARMA a všichni zájemci jsou srde n vítáni!

Tato akce se koná pravideln každý poslední pátek v m síci.
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Vážení a milí čtenáři,
jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o zážitky z prvního srpnového týdne, kdy 

se konal náš letní příměstský tábor. Původně jsme plánovali turnusy oddělené, ale 
vzhledem k tomu, že se nepřihlásil dostatečný počet dětí a nechtěli jsme tábor pro 
starší děti rušit, rozhodli jsme se spojit turnusy v jeden termín 3. 8. – 7. 8. 2015.

I. turnus – kategorie dětí ve věku 5 až 10 let
V I. turnusu tábora jsme přivítali celkem 29 dětí. Na začátek jsme se všichni sezná-

mili mezi sebou i se staršími dětmi a vedoucími II. turnusu. Naše děti I. turnusu byly 
rozděleny do pěti týmů, ve kterých spolupracovali předškoláci se školáky a navzájem 
si pomáhali. V celotáborové hře „Honba za vitamíny“ děti celý týden sbíraly vitamíny 
do kasiček pro nemocného kamaráda. Vitamíny mohly dostávat za správné odpově-
di, za snahu i za sportovní výkony. Každý tým prošel v průběhu týdne pěti stanovišti, 
kde se naučil základy první pomoci, obvazovou techniku, něco o krevním oběhu 
a resuscitaci, základy zdravé výživy a ekologie. Zároveň také děti zahrály zraněné 
pro záchranáře z II. turnusu, což si naši malí fi guranti moc užívali. (:

Navíc jsme také hráli různé hry, podívali se na přibyslavskou záchranku, dvakrát 
navštívili koupaliště v  Přibyslavi a  učili se sebeobranu. V  pátek nás čekala velká 
závěrečná Honba za vitamíny ve formě stopované a otázek z témat celého týdne.

O děti na první turnusu se starali: hlavní vedoucí Anna Doubková, programová 
vedoucí Michaela Drahošová, hlavní zdravotnice Julie Hlásná, zdravotnice Adéla 
Doubková a instruktorky Kateřina Fikarová a Renata Fikarová. Všem vedoucím moc 
děkujeme za nezištnou pomoc a pečlivou péči o nejmenší účastníky.

II. turnus – kategorie dětí ve věku 11 až 15 let
II. turnusu se zúčastnilo 15 dětí, které byly po společných seznamovacích hrách 

rozděleny do  tří skupin. Náš tábor se nesl v  duchu celotáborové hry „Chůvičky 
v akci“, při které pětičlenné týmy mladých záchranářů vyjížděly ošetřit zraněné fi gu-
ranty (děti z I. turnusu). Průběžné výsledky celotáborové hry byly pečlivě zazname-
nány na herním plánu, kde tři barevně odlišené sanitky týmů postupovaly během 
týdne k cíli, tedy k nemocnici. Aby děti věděly, jak správně poskytnout první pomoc, 
předcházela výjezdům ke  zraněným dopolední výuka s  teoretickou a  praktickou 
ukázkou. Na to navazovala hra na zdravotní téma, které jsme právě probírali. Od-
poledne jsme věnovali akčním hrám opět se zdravotní tematikou.

Kromě probíraných témat jsme ještě s dětmi vyrazili na seminář sebeobrany, byli 
jsme se trochu zchladit na  koupališti v  Přibyslavi a  vyrazili na  8km výlet. V  úterý 
a ve čtvrtek děti také přespávaly na základně, k čemuž se samozřejmě pojila stezka 
odvahy a jiné noční hry.

Program by nebylo možné realizovat bez našich vedoucích pro starší děti: Janči 
Hrubé (alias Polohladké) hlavní a programové vedoucí, zdravotnice Kristýny Lou-
žecké a instruktorů Oldy Uhlíře a Vendy Fikarové. Děkujeme za pomoc při výjezdech 
chůviček a nočních hrách také instruktorkám a vedoucím z I. turnusu.

Táborový týden utekl jako voda, počasí bylo nezvykle teplé až úmorné, ale zvládli 
jsme to.  Myslíme si, že děti získaly spoustu užitečných zkušeností a dokázaly spolu-
pracovat v týmech a naučily se něco z první pomoci. S partou fajn dětí jsme se cítili 
velmi dobře. Věříme, že i jim byl týden na táboře ČČK přínosem. Těší nás zájem o náš 
tábor a již nyní přemýšlíme o programové náplni na příští ročník! 

Velmi si vážíme podpory těchto fi rem a organizací: město Přibyslav, ACO In-
dustries k.s., SC METAL s. r.o., TPK (Pribina), SZMP s.r.o. a supermarket COOP 
v Přibyslavi. Za poskytnuté prostory zázemí tábora děkujeme přibyslavským skau-
tům. Velmi děkujeme instruktorům RBSD Kids z  Havlíčkova Brodu za  věnovaný 
čas. Za spolupráci děkujeme paní keramičce Březkové a za vpuštění do sanitky a tr-
pělivost přibyslavským záchranářům. Vynikající obědy pro nás připravili manželé 
Kytličkovi z  Restaurace Veronika v  Přibyslavi. Za  zapůjčení stanů a  modelů pro 
nácvik KPR i za propagační materiály patří dík OS ČČK Havlíčkův Brod a také MS 
ČČK Havlíčkův Brod. 

Na září připravujeme:
V sobotu 12. září 2015 nás najdete na přibyslavském náměstí s červeným stán-

kem. V rámci Mlékárenského dne chystáme opět rozmanité aktivity pro děti ve spo-
lupráci s přibyslavskými skauty. A protože na 12. září zároveň připadá letošní Světový 
den první pomoci, připravili jsme pro vás u našeho stánku překvapení. Určitě si ho 
nenechte ujít!

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

19. září nás čeká první schůzka malých červenokřižáčků a rádi přivítáme nové 
malé i velké členy! V kroužku se budeme s dětmi od věku 5 let i letos věnovat tématu 
první pomoci, biologie člověka a charitativní a ekologické činnosti. Přijďte se podí-
vat! Další informace o členství najdete na našem webu.

V pátek 25. září 2015 se na vás zase budeme těšit od 15 do 16 hodin v domě 
pečovatelské služby, kde proběhne opět náš pravidelný monitoring glykemického 
indexu, krevního tlaku a Body Mass Indexu.

Na pátek 2. října pro nás divadelní soubor FURIANT p řipravil veselohru DÁMA 
OD MAXIMA jako tradiční divadelní představení pro dobrovolné dárce krve, kte-
rým chceme ocenit jejich nezištnou pomoc potřebným. Volné lístky si dárci mohou 
vyzvedávat od  pondělí 14. do  28. září na  podatelně Městského úřadu Přibyslav, 
nebo rezervovat na  emailu mscckpribyslav@seznam.cz. Více informací najdete 
na plakátku nebo našem webu.

Přejeme úspěšný vstup do nového školního roku!

Za MS ČČK Přibyslav 
Kristýna Loužecká a Anna Doubková
e-mail:  mscckpribyslav@seznam.cz

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

Kulturní za ízení m sta P ibyslav 

Divadelní soubor FURIANT 

a MS K P ibyslav 

uvád jí 

DDIVADELNÍ P EDSTAVENÍ PRO 

DOBROVOLNÉ DÁRCE KRVE 

 

veselohra na motivy p vodní 

divadelní hry Georgese Feydeaua 

režie: Anna Šauerová 
 

Kulturní d m P ibyslav 

pátek 2. íjna 2015 v 19.00 
více info na www.cckpribyslav.cz 

 ČČK sebeobrana s RBSD Kids pro všechny děti
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Významné dny 

v měsíci září:
 7. 9. Den otevřených dveří památek v ČR

 8. 9. Mezinárodní den gramotnosti 

 12. 9. Světový den první pomoci

 13. 9.  Mezinárodní den čokolády

 16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

  Den církevního školství 

  Začíná Evropský týden mobility 

 21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby 

  Mezinárodní den míru

 22. 9. Mezinárodní den bez aut 

  Mezinárodní den antikoncepce

 23. 9. Mezinárodní den neslyšících

 26. 9. Mezinárodní den kulturního dialogu 

 27. 9. Světový den turistiky

 30. 9. Mezinárodní den překladatelů
 ČČK II. turnus tábora – transport

 ČČK II. turnus tábora_chůvičky v akci – bezvědomí

 ČČK I. turnus tábora – sebeobrana s RBSD Kids  ČČK I. turnus tábora – návštěva záchranky

 ČČK I. turnus tábora – malí doktoři
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HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

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

za maminky z  KVC Harmonie
Lenka Thomayerová

HARMONIE MATEŘSKÉ CENTRUM
Zveme Vás na burzu podzimního a zimního oblečení 
a potřeb pro děti, která se bude konat ve dnech:

17. a 18. září 2015
v budově Starého špitálu v Přibyslavi

maminky z KVC Harmonie 
V íce informací naleznete na plakátku.

Co nás čeká v září?
2. 9. v 8.30 h. –  V knihovně si můžeme i hrát – Kurfürstův 

dům (městská knihovna)

Pomalu se blíží podzim a s jeho příchodem přemýš-
líme i o naší další činnosti. V letošním roce si všichni 
naši členové mohli do  sytosti užívat sluníčka a  kon-
dičního plavání i cvičení na místním koupališti. Jestli 
nám to počasí ještě dovolí, rádi bychom zorganizovali 
poslední koupání v  úterý 1. září v  19.00 h., kdy by-
chom ofi ciálně „zamkli bazén“.  Zároveň na měsíc září 

plánujeme schůzi našeho výboru. V říjnu bychom se měli všichni sejít na výroční 
členské schůzi ve  společenském sále SDH (v  hasičárně). Měsíc listopad bychom 
rádi věnovali společnému zpívání v kulturním domě a v prosinci nás čeká tradiční 
výlet do předvánočního Hlinska a zároveň i sváteční posezení. To jsem vám nastínila 
jen rámcově nejdůležitější akce, které nás čekají. O jednotlivých akcích vás budeme 
podrobně informovat prostřednictvím Přibyslavského občasníku nebo na naší vý-
věsce.

Krásný zbytek léta i začínající podzim vám přeje
Věra Schusterová

předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Babí léto klepe na dveře…
(svaz invalidů informuje)

 Námořnický den  Kondiční cvičení 

 Benátská noc  Benátská noc
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Pravidelné schůzky po prázdninách začínají již od pondělí 31. 8. 2015 a od úterý 
1. 9. 2015, tradičně vždy  od 14.00 hodin ve  společenské místnosti pečovatelské 
služby.

Klub seniorů pohoda Vás srdečně zve na zájezd, který byl z technických důvodů 
v červnu letošního roku zrušen. Bližší informace o jeho konání naleznete na samo-
statném plakátu v tomto čísle PO. 

Bc. Karel Březina
sociální pracovník 

 

Odjezd ve čtvrtek 24. 9. 2015 v 7.30 hodin 
od Městského úřadu v Přibyslavi. 
Cena dopravy činí 50,- Kč   vstupné si hradí každý sám

Program zájezdu: 
 Ráno odjezd od MÚ Přibyslav 
 Dopoledne návštěva státního zámku Žleby a přilehlé obory 
 Návštěva Kutné Hory   
 Odpolední návštěva zahradnictví v Kalabousku 
 Návrat do Přibyslavi cca v 16 – 17 hodin 

 

 
V případě dalších dotazů volejte 569 482 128 – Pečovatelská služba Přibyslav 

Přihlásit se můžete u pí. Šillerové nebo v Pečovatelské službě Přibyslav 
nejpozději do středy 9. 9. 2015. 

Klub seniorů Pohoda

 Klub o prázdninách

Ve věku: 5-100 let
Se zálibami: voda, příroda, dobrodružství, cestování
Výše uvedený budiž doveden v  sobotu 5. 9. 2015 ve  14.00 hodin na  skautskou 
základnu pod sokolským hřištěm šerifům Renatě a Zbyňkovi Tvrdíkovým, Jitce Smej-
kalové, Bohuslavu Losenickému, Václavu Čep lovi, bude zařazen do 2. či 9. oddílu.

Zbyněk Tvrdík

Místní organizace Če ského zahrádkářského svazu Přibyslav oznamuje, že dne 
11. září 2015 v době od 16.00 - 17.00 hod. zahajuje moštování ovoce v budově moštár-
ny, Žižkova 106. Rozpis dalšího moštování bude uveden na vývěsce prodejny COOP 
a v budově moštárny. Zveme všechny zájemce ke zpracování vlastního ovoce nevhod-
ného k uskladnění a získání zdravého ekologického nápoje bez chemických přísad.

Předseda MO ČZS  A. Jaitner

MOŠTOVÁNÍ  OVOCE

Výzva vodních skautů

SRAZ: 3. 10. 2015 ve 12:30
KDE: před přibyslavskou radnicí

Cílem pochodu je Žižkova mohyla,
kde budou nachystány soutěže pro děti
a oheň k opékání buřtů (nezapomeňte
si je doma).
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K přibyslavskému středisku Goliath patří také náš 3. od-
díl Pírek. K dnešnímu dni má 50 členů různého věku. Děti 
jsou rozděleny do 4 družin.

Hvězdy j sou družina děvčat, skautek od 11 let, které si 
program na schůzky pod taktovkou Johanky a Klárky chys-
tají samy, pouze pod dohledem vedoucího. Družina Pan-
terů jsou kluci od 9 let, ke kterým se přidali hoši z 1. oddílu 
Aldebaran Sokolové. Dále pak družina Veverek, ve které 
jsou holky z prvního stupně základní školy a družina He-

čotek, kluků do 8 let.
Družiny se scházejí samostatně a společně se setkávají na celooddílových akcích, 

jako je Žižkovo kolečko, výpravy do okolí, vánoční besídka a také již tradiční víken-
dové sjíždění řeky, kde se přidávají i rodiče.

Každoročním vyvrcholením skautského dění je letní tábor. Letos se tábor 3. oddílu 
konal na tábořišti kolínských skautů v Zahájí u Ledče nad Sázavou. Tábořiště bylo 
na rozlehlé louce obklopené lesem a řekou Sázavou. Jako již tradičně po celý tábor 
probíhala etapová hra, jejímž cílem bylo tentokrát zachránit zraněného letce Steve-
ho Pottera, který nedaleko havaroval. Hra začala druhý táborový den, kdy po řece 
připlaval vzkaz v láhvi, kterým zraněný letec žádal o pomoc, prosil o oheň, zbraň, 
nádobu na vodu a kamaráda, protože mu bylo smutno. Vše jsme mu postupně za-
slali po vodě. Nakonec připlula po vodě mapa okolí, na které bylo vyznačeno místo, 
kde zraněného letce nalezneme. Díky této mapě jsme skutečně zraněného Steveho 
Pottera nalezli, ošetřili a transportovali po vodě do tábora, čímž jsme ho zachránili.

Během tábora se skoro 60-ti účastníky nás navštívila i hygienická kontrola, která 
proběhla, k naší radosti, bez závad. 

Tradičně se poslední večer konal slavnostní táborový oheň, na který dorazili i hos-
té z našeho střediska. Jako vloni byl tento oheň i ohněm slibovým, při kterém složilo 
slib 9 dětí.

Na závěr bychom chtěli poděkovat kamarádkám kuchařkám za úžasné jídlo a kila 
navíc, která jsme si z tábora dovezli. Hlavní díky patří vedoucím, kteří celý rok cho-
dí na schůzky, vymýšlí programy a pak si vezmou dovolenou, aby se mohli starat 
o skautské děti a jediné, co za to dostanou, je dětský úsměv, kvůli kterému to všichni 
děláme.

Děkujeme také za sponzorský dar TPK Pribině Přibyslav.
Peggy 

a Štěpán Hrnčíř 

Dění 3. oddílu Pírek
Děkujeme vedoucí odboru správy a údržby paní Ludmile  Benešové a všem, kteří 

pracují pod jejím vedením a podíleli se na údržbě dřevěných prvků na veřejném 
prostranství v  Utíně.

Jednalo se především o výměnu ztrouchnivělých prken na lavičkách na dětském 
hřišti. Poděkování patří také děvčatům, která nám dřevěné části houpaček natřela.

Této pomoci od městského úřadu si velice ceníme, protože v tak malé obci jako 
je ta naše, by nám tato údržba vlastními silami trvala bezpochyby několik týdnů.

Lidí, kteří přiloží ruku ke zkrášlení veřejného prostranství, není nikdy dost a v Utíně 
je každé, i malé zlepšení hned vidět.

V loňském roce nám město podobným způsobem pomohlo dát do pořádku au-
tobusovou zastávku.

A nám - utínským občanům - zbyl čas na údržbu ostatních ploch a prostranství,
na které by nám jinak už nezbyly síly.

Marie Šimanovská
za Osadní výbor Utín

Poděkování
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Rodinné centrum Motýlek bude slavnostně otevře-
no v  obci Žižkovo Pole v  neděli 27. 9. 2015 v  15.00 
hodin díky velké podpoře místního ze mědělského 
družstva a vedení obce.

Neziskový dobrovolnický spolek RC Motýlek vznikl 
za účelem organizování akcí nejen pro rodiny s dětmi 
a se snahou vytvořit kontaktní místo pro všechny, kteří 
se chtějí bavit, tvořit a poznávat.

Stejnojmenný fi lm nás přiměl k tomu, abychom vás 
alespoň krátce seznámili s domácí péčí na Havlíčkob-
rodsku. „Domácí péče byla úplně první službou Ob-
lastní charity Havlíčkův Brod (OCH HB) a pacientům 
na  Havlíčkobrodsku a  Světelsku je poskytována již 
od  roku 1991. Za  tu dobu jsme ošetřili několik tisíc 
pacientů,“ vzpomíná vrchní sestra Stanislava Holendo-
vá.  „Nyní působíme v okolí Havlíčkova Brodu, Světlé 
a Ledče nad Sázavou, Chotěboře, Přibyslavi a Golčo-
va Jeníkova. O  pacienty se stará 17 kvalifi kovaných 
zdravotních sester. Domácí péče je předepisována 
praktickými lékaři a  hrazena ze zdravotního pojiště-
ní,“ vypráví o  její současnosti Stanislava Holendová.  
Zdravotní sestry v domácím prostředí nejčastěji posky-
tují komplexní ošetřovatelskou péči o ležící nemocné, 
převazy ran, podávání léků ve všech formách, odběry 
biologického materiálu a ošetřovatelskou rehabilitaci. 
Doba docházení zdravotních sester do domácího pro-
středí je rozmanitá. Někdy se jedná o pár dní, někdy 
o měsíce.  

Teprve před pár dny byly ukončeny návštěvy u paní 
z  jedné obce nedaleko Havlíčkova Brodu. „Tato paní 
loni v  srpnu ve  svých 90 letech  utrpěla úraz páteře.  
Paní dostala v  nemocnici v  Brně fi xaci krční páteře, 
kterou musela nosit 4 měsíce.  Od listopadu jsem za ní 
začala jezdit  2x týdně.  S paní jsme podle ošetřova-
telského plánu cvičily kondiční cvičení.  Paní cvičení 
velmi bavilo, navzdory svému věku cvičila velmi aktiv-
ně a svědomitě. Vždy se velmi těšila na moji návštěvu.  
Na konci června byla péče o paní ukončena, protože 
došlo patrně k  nejvyšší míře zlepšení, jaká je v  jejím 

 Jedeme do terénu

Otevření Rodinného centra Motýlek v Žižkově Poli
Prostory a  pomoc spolku poskytlo Zemědělské 

družstvo Žižkovo Pole, stejně tak jako vedení obce, 
všem zúčastněným tímto moc děkujeme. 

S podporou nejen týmu ZD, ale také všech rodin-
ných příslušníků zakladatelek spolku vznikla herna pro 
děti a připravuje se bohatý program pro malé i velké.

Zveme vás tímto na slavnostní zahájení provozu, 
které se bude konat v obecním sále nad Mateřskou 
školkou v  Žižkově Poli (z  důvodu větší kapacity), 
s  následnou prohlídkou prostor Rodinného centra 
v sídle ZD, Žižkovo Pole 83, od 17.00 hodin.

Více informací, kontakty i  program na  měsíc říjen 
najdete na www.motylekzp.cz

Martina Dočekalová

Domácí péče nejen ve filmu

Nevěřím, že by se ještě mezi námi našel někdo, kdo by se na té fotografi i poznal. Ale možná by tam mohl někdo 
poznat svoje rodiče, prarodiče nebo někoho z příbuzných a známých. Na zadní straně je sice razítko z roku 1936, 
kdy se v Přibyslavi konal slet Župy Havlíčkovy u příležitosti otevření sokolovny, ale jedná se pravděpodobně o fo-
tografi i o nějaký ten rok starší.  Zjistili jsme totiž, že daleko starší fotografi e jsou opatřeny také tímto razítkem. Lidé 
si tehdy nechávali na památku orazítkovat svoje památeční fotografi e a tím nám trochu zamotali hlavu.  Zajímalo 
by nás hlavně, kde je to fotografováno, popřípadě, kdo mohl být autorem.  V pozadí za skupinou dětí je opona 
loutkového divadla s motivem Přibyslavi a o tu nám nejvíc jde. Jestli to je fotografováno v Hotelu Klusáček nebo 
na jevišti v místní základní škole ( Sokol využíval ve svých začátcích právě školní budovu ke cvičení i vystoupením).  
Děkujeme za každý podnět.

Anna Šauerová
městské muzeum

Poznáte někoho?

věku a  zdravotním stavu možná. Ta 91letá dáma se 
jen velmi nerada se mnou loučila. Stále se ptala, zda 
bych za ní nemohla jezdit i nadále,“ vypráví s úsměvem 
zdravotní sestra domácí péče Daniela Staňková.  

Nejen Alena Mihulová byla oceněna Křišťálovým 
globem na Mezinárodním fi lmovém festivalu v Karlo-
vých Varech za  roli sestřičky ve  fi lmu Domácí péče. 
I naše havlíčkobrodská domácí péče má své hrdinky. 
Je jí vrchní sestra Stanislava Holendová, která v domácí 
péči Oblastní charity Havlíčkův Brod obětavě pracuje 
již od roku 1992. „Od roku 1995 působí jako vrchní 

sestra.  Stanislava Holendová loni v srpnu v Neratově 
získala ocenění Zlatý charitní kříž za svou dlouholetou 
svědomitou a  spolehlivou práci doplněnou lidským 
a přátelským přístupem ke kolegyním, ale i k pacien-
tům,“ doplňuje Anna Blažková, ředitelka OCH HB. 

V  domácí péči jsou často využívány rehabilitační 
a kompenzační pomůcky z půjčovny Oblastní charity 
Havlíčkův Brod. Pomůcky si lze zapůjčit v Havlíčkově 
Brodě a v Humpolci. 

Hana Fikarová, Oblastní charita Havlíčkův Brod
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Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, je sice po  prázdninách, ale 
nesmutněte, my jsme tu pro vás vždy. Doufám, že jste si krásné léto náležitě užili 
a nyní se už zase těšíte na akce, které pro vás připravujeme, jak v kulturním, tak 
i v Kurfürstově domě.

V knihovně se od září zase budeme setkávat s maminkami a dětmi z KVC Harmo-
nie – většinou první středu v měsíci, tentokrát tedy 2. září od 8:30 do 11:00 hod. 
Zvány jsou samozřejmě i maminky s dětmi, které členkami Harmonie nejsou. Přijďte 
si popovídat do jiného než domácího prostředí, dát si kávu a nechat děti, ať si u nás 
pohrají a něco vyrobí. Těšíme se na vás.

Od září jsme pro vás v knihovně zase i v sobotu, od 9:00 do 11:00, jak jste zvyklí. 
Jistě již tušíte, na co vás v první řadě budu v září zvát. Ano, hádáte správně, jsou 

to Přibyslavské slavnosti a Mlékárenský den. Je to k nevíře, ale už je to opět rok 
a nás čeká jedna z největších přibyslavských akcí. Letos od neděle 6. září do neděle 
13. září. Ovšem sobota je oním Mlékárenským dnem, kdy si můžete užít ochutnávky 
mléčných výrobků v krásném prostředí radničních sklepů. Na náměstí budou stánky 
s mléčnými výrobky na prodej, většinou za zvýhodněné ceny. 

V kulturním domě se v sobotu 12. 9. od 18:00 hod. uskuteční Slavnostní kon-
cert v režii ZUŠ, pobočka Přibyslav a také slavnostní předání cen města Přibyslav. 
Během slavností proběhne i hasičská soutěž O pohár města Přibyslavi a vše za-
končí ohňostroj. Čeká vás toho ještě více, bližší informace naleznete na plakátech 
a v tomto čísle občasníku. 

V kulturním domě, v kině, budete moci zhlédnout spoustu zajímavých fi lmů, jak 
pro děti, tak pro dospělé. Začínáme v pátek 4. září v 19:30 a k vidění bude úspěšný 
britský fi lm Teorie všeho, v sobotu 5. září od 19:30 budeme promítat nový polský 
válečný fi lm Město 44, v pátek 11. září od 19:30 bude k vidění letos zatím nejna-
vštěvovanější fi lm u  nás Padesát odstínů šedi. V  neděli 27. září od  17:00 bude 
na programu fi lm o vílách pro malé diváky Zvonilka a tvor Netvor. 

V sobotu 26. září od 19:00 budete mít možnost navštívit v kulturním domě zá-
bavný pořad Úsměvy Iva Šmoldase, který bude doprovázet svými písničkami Pepa 
Štross. Cena vstupenky na tento pořad je 100 Kč v předprodeji, který bude zahájen 
v pondělí 7. září v Informačním centru Přibyslav v Kurfürstově domě.  Na místě bude 
lístek stát 150 Kč.

V září se vrací do kulturního domu oblíbené loutkové pohádky v režii loutkářského 
souboru Přibyslavská pimprlata. V sobotu 19. září od 14:00 a od 15:30 se přijďte 
určitě s dětmi podívat na pohádku O Budulínkovi.

Blíží se nám také tradiční přehlídka amatérských divadelních souborů Divadelní 
Přibyslav. Přehlídka bude zahájena představením Dáma od Maxima, které si pro 
vás připravil divadelní soubor Furiant a mohli jste ho již někteří vidět letos na jaře. 
Hrát se bude v sobotu 3. října v 18:00. Předprodej permanentek na celou Diva-
delní Přibyslav bude zahájen v pondělí 14. září. K zakoupení budou v informačním 
centru v Kurfürstově domě. Cena permanentek na všechna představení je 400 Kč 
plná a 250 Kč snížená. Jednotlivá představení můžete vidět za 80,-/60,- a vstupenky 
na  ně se budou prodávat pouze před představením v  pokladně KD. S  Divadelní 
Přibyslaví bude jako loni spojena soutěž pro věrné diváky. Více informací o soutěži 
se dozvíte na plakátku v tomto čísle občasníku.

Jak vidno, v  září nás toho čeká opravdu hodně. Nedá mi to však a  pozvu vás 
i na říjen. A to především do knihovny. Jako každý rok, i letos se naše knihovna přidá 
k celostátní akci Týden knihoven. Pro vás to například znamená, že v týdnu od 5. 
do 11. října budeme nové čtenáře registrovat na rok zdarma, hříšníkům v tomto 
týdnu také odpustíme upomínky na  výpůjčky nevrácené v  řádném termínu, pro 
děti bude probíhat po celý měsíc říjen výtvarná i vědomostní soutěž na pohádková 
témata, celý říjen pro ně budou připraveny tvořivé dílničky, které jsme si užívali 
i v březnu,  a chybět nebude ani zajímavá beseda pro širokou veřejnost. Jako vždy 
se budeme těšit i na návštěvy z MŠ a ZŠ. Skutečně se máte na podzim na co těšit!

V příštím čísle dodám tradiční přehled nových knih, nyní jich není tolik. Na všech-
ny věrné i nové čtenáře se v knihovně moc těšíme. A připomínám – kdo by měl zájem 
o donášku knih domů, není to problém, ozvěte se!

Krásný vstup do dalšího ročního období vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Policie nejen na Vysočině stále řeší trestnou činnost, 
jejíž obětí se stávají senioři. Jedná se o různé podvody 
a  krádeže, kdy pachatelé přicházejí do  obydlí seniorů 
pod různými smyšlenými legendami, případně využijí ne-
uzamčených dveří bytu a dovnitř vniknou bez pozvání. Poškození 
pak přicházejí o své úspory a cenné věci. Je proto nutné této trestné činnosti před-
cházet dodržováním základních pravidel.  

Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem 
nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní.

Neotvírejte dveře domu nebo bytu, aniž jste se předem přesvědčili, kdo za nimi je. 
V žádném případě byste neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém 
opuštění domu za sebou uzamkněte dveře, přestože jdete třeba jen na zahrádku 
za domem. Pokud žijete v rodinném domě, je vhodné zamykat už vstupy na poze-
mek, branky a podobně. Zamykejte vstupní dveře i v době, kdy jste doma. Drzost 
zlodějů nezná mezí a mnohdy je lidé přistihnou uvnitř domu, když už některé míst-
nosti prohledali. Dveře otevřete až po zjištění, kdo za nimi vlastně je, a to dotazem 
nebo pohledem z okna. Pachatele, kterých je v mnoha případech větší množství, 
nemáte šanci uhlídat, pokud vám už vniknou do domu. 

Pozor si dejte zvláště na podvodníky, kteří se zkoušejí do domů dostat s legendou, 
že potřebují vodu k napití či do vozidla, využít toaletu, poskytnout péči svému dítěti 
či peníze pro kamaráda, který je zraněný v nemocnici. 

Pokud vás telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, trvejte na tom, 
aby za vámi přišel osobně. Peníze nedávejte cizímu člověku, i kdyby tvrdil, že se tak 
s vaším příbuzným domluvil. 

V  případě příchodu osoby, která vystupuje jako pracovník nějaké organizace, 
úřadu či služeb, si nechte předložit průkaz nebo zavolejte na úřad nebo instituci, 
na  kterou se odvolává. Po  dobu ověřování údajů je nutné, aby neznámá osoba 
zůstala v každém případě před bytem a nedostala se do jeho vnitřních prostor. 

Není vhodné zvát do svých domovů osoby, které nabízejí nejrůznější služby nebo 
výhodné nákupy například nádobí, pomůcek pro odpočinek a relaxaci. Pozor je nut-
né si dát u nabízených služeb jako například broušení nožů a u osob, které nabízejí 
výkup železa, peří, domácích zvířat. 

Rizikem je pro seniory uzavírání jakýchkoli smluv, pokud na ně obchodní jednatel 
spěchá a neumožní jim důkladně se seznámit s podmínkami dané smlouvy. Smlou-
vy proto raději uzavírejte po předchozím rozhodnutí a promyšlení nejlépe přímo 
na pobočkách institucí.

Pokud v blízkosti svého bydliště spatříte pohyb podezřelých osob, oznamte tuto 
skutečnost na linku 158. Pokud se stanete obětí zloděje, okamžitě si zapište popis 
osoby a typ vozidla, jeho registrační značku a barvu. Při pátrání po pachateli jsou 
takovéto indicie velice důležité. 

Současné počasí zve také k procházkám do přírody. I zde je dobré dodržovat 
několik zásad, abyste se v pořádku vrátili domů.

Na procházky do lesa se pokud možno vydávejte do míst, která znáte. Pokud jste 
v neznámém lese, snažte se zapamatovat si orientační body, podle kterých najdete 
cestu zpět.

Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratíte nebo zraníte, 
můžete jím přivolat pomoc.

Pokud trpíte vážnou nemocí nebo alergií, je nutné mít u sebe potřebné léky. Je 
dobré, aby rodina, případně známí, věděli, v kterých místech se přibližně pohybu-
jete.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

por. Bc. Monika Pátková
tisková mluvčí 

telefon: 974 266 208
mobil: 725 292 419

e-mail: monika.patkova@pcr.cz

A je po prázdnináchTrestné činnosti 
na seniorech
neubývá
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 9 – září 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. 9

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. 8:
1.  MUDr. František Malinský, nar. 1850  Hlinsko, zemřel 1926  Praha
2.  Původním povoláním lékař
3.  Později průmyslník a  podnikatel, oženil se s  Boženou Peškovou. Její otec 

byl majitelem škrobárny v Ronově nad S. Po jeho smrti, přičiněním F. Ma-
linského vznikla akciová společnost  Amylon, roku 1923 založil v  Hesově  
„Mlékárenské a pastevní družstvo“ (dnes Pribina). Působil též jako posla-
nec, předseda představenstva Živnobanky, stál v čele Masarykovy ligy proti 
tuberkulóze nebo byl jedním z iniciátorů vzniku Sokola v našem městě. 

Výherci osmého kola soutěže:
1.  Jitka Němcová, Poříčí  
2.  Petr Bárta, Dobrá
3.  Marcela Smolková, Nové Město na Moravě

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

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Zubní pohotovost 
Havlíčkův Brod 
– září 2015
Ordinační hodiny sobota, neděle, 
svátek: 9.00 – 12.00 hod.

So, Ne 5. – 6. září 
Dr. Molíková - Nováčková, Havl. Brod, 
Dobrovského 2023, tel. 569 424 211 

So, Ne 12. – 13. září 
Dr. Bohanes, Světlá n. Sázavou, 
Lánecká 970, tel. 569 453 246 

So, Ne 19. – 20. září 
Dr. Longinová, Havl. Brod, 
Dobrovského 2023, tel. 569 435 040 

So, Ne, Po 26. – 28. září 
Dr. Kasal, Havl. Brod, 
Šubrtova 2170, tel. 569 421 329 

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:

�. Co je to za malou sakrální stavbu?

�. Na které ulici ji můžeme nalézt? 

�. Co je nebo bývalo v její těsné blízkosti?
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1.  Šipka hbitá, jen se kmitá,
lítá, lítá, mouchy chytá,
křídly stříhá, jen se míhá,
div, že dráty nepřestříhá.

2.  V košíčku má zlaté nitě,
jejich leskem oslní tě.
Při kohoutím křiku vstává,
večer zrudne jeho hlava
a za kopec jako míč
skutálí se, pryč je, pryč.

3.  Šlape tiše, nekřičí,
staví si dům z jehličí.
Díky svojí píli
ne má dlouhou chvíli.

4.  Bydlí, kde je malá díra,
nejraději má kus sýra.
Je-li Mourek na obzoru,
má se, pane, na pozoru.

(Zdenka Marková: Hry a nápady pro školáčky. Jaro)

redakce PO

HRACÍ KOUTEK

Dobrý kaštanový dort (který se nepeče)
Vařené sloupnuté kaštany se ustrouhají neb prolisují, 
přidá se nějaký bílek, trochu vanilkového cukru a směs 
se tře, aby z ní byla hustá, jemná kaše. Tato se protla-
čuje skrze struhadlo na skleněnou mísu úhledně do vr-
chu a ozdobí se kolem šlehanou smetanou. Bez smeta-
nové pěny muže býti dort i dva dny napřed připraven.

Krém „Royal“
Ušlehá se ½ l smetany. Přidá se do  ní 8 dkg cukru, 
lžička tlučené vanilky,  10 dkg tlučeného griliáše. Vše 
se smíchá a naplní se tím forma plechová neb cínová, 
zasadí se do slaného ledu a nechá se 2-3 hodiny mrz-
nouti. Vydličkou se krém vytáhne z formy a ozdobí se 
malými hubinkami (sněhovými pusinkami).

Pod z i m n í m e n u Po d z i m n í m e n u 
sl a vn o s t n í:sl a vn o s t n í:
Polévka s vandličkami z číšku (morku)
Polévka houbová se svítkem
Candát na modro s majonézovou smetanou
Srnčí kýta s červeným a bílým zelím
Bažant a salát z červeného zelí
Bramborové knedlíky švestkové sypané mákem
Kynuté knedlíky s čerstvým švestkovým povidlem
Mandlový nákyp s vinnou pěnou
Krém „Royal“
Dessert – závin jablkový. Káva zrnková
Dobrý kaštanový dort, kávové bufl eury, 
obloučky mandlové

Staré přísloví praví:
„Co srpen neuvaří, září nedopeče…“ To znamená, 

že co nedozrálo v srpnu, už jen těžko dozraje v září. 
Dny se začínají krátit a slunce také již nehřeje tolik jako 
v letních měsících. Září je čas, kdy se pomalu chystá-
me na  chladné podzimní a  studené zimní dny. Je to 
období, kdy se sklízejí podzimní druhy ovoce – hlavně 
jablka, hrušky a švestky, v teplejších oblastech hrozno-
vé víno, doba hlavně sběru nejrůznějších druhů hub. 
Chceme-li si uchovat některé plody např. švestky nebo 
hroznové víno co nejdéle a máme-li k dispozici vlastní 
studnu, můžeme toto ovoce poklást na síto a spustit 
je do studny asi 0,5 m nad hladinu vody. O vánočních 
svátcích pak lehce návštěvu překvapíte čerstvý ovo-
cem. Ale pozor – skladované ovoce musí být v  bez-
vadném stavu -  neotlučené, nečervavé, nesmí být 
nahnilé. Jablka a hrušky nám spolehlivě uchová dobrý 
sklep. Pamatujte si však dobře. Nikdy neskladujte vedle 
ovoce též brambory nebo bečku se zelím. Je to na zá-
vadu jindy tak chutného ovoce. V září kolem svátku sv. 
Václava přicházejí poslední teplé dny – Svatováclavský 
čas, lidově řečeno „babí léto“. V této době, kdy pomalu 
končí polní práce, je nejlépe uskutečňovati návštěvy 
příbuzných a známých.  A co připraví vzorná hostitel-
ka  pro takovou příležitost? Zde jest návrh na tradiční, 
slavnostní podzimní menu.

(Řešení: Hádanky: 1. vlaštovka, 2. slunce, 3. mravenec, 4. myš. 
Překlepy: 1. srnec, 2. kladině, 3. bájný, 4. večerku, 5. děla. 
Jména: 1. Karel Čapek, 2. Antonín Dvořák, 3. Mikoláš Aleš.)

Ahoj děti, máme tu pro vás zase trochu hraní. 
Začneme hádankami!

Věřím, že jste si se vším zdárně poradili ☺ Zkontrolovat své znalosti si můžete níže v řešení.
Knihy, z kterých je čerpáno, jsou k dispozici u nás v knihovně, stavte se pro ně!

Není tu něco špatně?? Překlepy a nedoklepy.
1. K lesní studánce vodí laně zkušený hrnec.
2. Mladičká gymnastka předvedla skvělou sestavu na hladině.
3. Fénix byl bujný pták.
4. Na soustředění před zápasem jsme měli veverku už ve 21 hodin.
5. To byla kanonáda, když vojáci zapojili do akce těla!

Dáte dohromady tři známá jména?
Spisovatel, hudební skladatel, malíř. Najděte je!
Poslední písmeno každého příjmení je vytištěno tučně.

PEKL KAČERA
VONNÁ KŘÍDA NOT
I ŠKOLA MÁ ŠLE

Mladá hospodyňka na počátku 20. století

(Jiří Havel: Překlepy a nedoklepy)
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KRAJ VYSOČINA: V současné době je facebook a dal-
ší sociální sítě již běžnou součástí života velké většiny 
populace. Jejich vznik přinesl řadu pozitiv, ale sociální 
sítě s sebou přinesly také množství negativ a rizik, ze-
jména pro mládež. Ačkoli v této oblasti již existuje velmi 
dobrá prevence zaměřená právě na děti a mládež, které 
jsou informovány a varovány před nebezpečími, přesto se 
policisté stále setkávají s případy, kdy se uživatel sociální sítě stal 
obětí protiprávního jednání. 

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

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

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

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

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

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Oddělení tisku a prevence 

por. Bc. Jana Kroutilová
tisková mluvčí

tel: 974 266 207 
mobil: 724 186 452

e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz

Rizika 
na sociálních sítích

Uzávěrka příštího čísla 18. 9. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 10. 2015)

SK JUVENIS PŘIBYSLAV HLEDÁ SK JUVENIS PŘIBYSLAV HLEDÁ

 

NAPÍNAVÁ HRA, SPOUSTA GÓLŮ, HRÁT MOHOU KLUCI I HOLKY 
 

 ROČNÍK 2010 A STARŠÍ 
 HLEDÁME HRÁČE PRO VŠECHNY KATEGORIE 
 NÁBOR PROBÍHÁ CELÉ ZÁŘÍ 
 JE MOŽNO PŘIJÍT NA JAKÝKOLIV TRÉNINK 
 PODROBNOSTI NA www.skjuvenis.cz 

VÁS ZVE NA FLORBAL 
 

NAPÍNAVÁ HRA, SPOUSTA GÓLŮ, VSTUP ZDARMA 
 

17.10.2015 LIGA VYSOČINY MUŽŮ 

18.10.2015 LIGA VYSOČINY PŘÍPRAVEK 

29.11.2015 LAGA VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
 

ZAČÍNÁME VŽDY V 9HOD, SH PŘIBYSLAV 
PODROBNOSTI NA www.skjuvenis.cz 

Prázdniny utekly jako voda a začíná nejen škola. Od středy 2. 9. 2015 začínáme 
s tréninky fl orbalu dle rozpisu:

PONDĚLÍ PŘÍPRAVKA 16:30 – 18:00
ELÉVOVÉ + MLADŠÍ ŽÁCI 18:00 – 19:30
DOROST + MUŽI 19:30 – 21:00

STŘEDA PŘÍPRAVKA 16:00 – 17:00
ELÉVOVÉ 17:00 – 18:00

PÁTEK MLADŠÍ ŽÁCI 17:00 – 18:30
DOROST + MUŽI 18:30 – 20:00

Čeká nás opět sezóna plná fl orbalu, hodně tréninků i zápasů. První turnaje v do-
mácím prostředí na sebe nenechají dlouho čekat, hrát budou největší, větší, menší 
i  nejmenší. Ofi ciálních soutěží České fl orbalové unie se budou účastnit všechny 
výše uvedené kategorie. A to je stručný přehled pro jedenáctou fl orbalovou sezónu 
v Přibyslavi. Uděláme vše pro to, aby byla minimálně úspěšná jako ta předchozí, kde 
především o dětských týmech z Přibyslavi bylo hodně slyšet v pozitivním smyslu. 

Zveme vás na fl orbal, přijďte se pobavit, odpočinout si od povinností, ale i fandit 
Přibyslavákům.

17. 10. 2015 Liga Vysočiny mužů
18. 10. 2015 Liga Vysočiny přípravek
29. 11. 2015 Liga Vysočiny mladších žáků

A pro ty, kteří nechtějí jen sedět a rádi by si fl orbal zahráli,   probíhá nábor nových 
hráčů do všech věkových kategorií (nejmladší roč. 2010) v průběhu celého měsíce 
září. Stačí mrknout na  náš web nebo napsat na  skjuvenispribyslav@centrum.cz  
nebo přijít na některý z našich tréninků.

Podrobnosti k tréninkům, kategoriím, turnajům či náboru najdete na našem webu 
www.skjuvenis.cz nebo www.skjuvenispribyslav.cz.  

Za SK Juvenis B. Loubek

FLORBAL ZAČÍNÁ UŽ VE STŘEDU 2. 9. 2015



kontakt: 
SZMP, s. r. o.

Česká 34

Přibyslav 582 22

vedoucí: 
Bc. Veronika Vošická Buráňová

email: sz@pribyslav.cz

telefon: 774 321 994

Kompletní informace 
na www.szpribyslav.cz
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Mnoho lidí odjíždí na dovolenou za mořem, aby se 
od doby rezervace dovolené nemuseli obávat, jestli se 
jim počasí vydaří, či ne. V  letošním roce však termín 
dovolené vyhrál téměř každý. Teploty nadprůměrné 
a celou řadu dní až tropické. To bylo letošní léto, kte-
rého jsme si do sytosti užívali i v Přibyslavi. Začátek le-
tošní sezóny však toto vůbec nepředpovídal a po pou-
hých dvou otevřených dnech v červnu, jsme koupaliště 
pro nepřízeň počasí uzavírali až do začátku prázdnin. 
Nejúspěšnější sezónu roku 2013 se nám však nepo-
dařilo překonat. Důvodem byl fakt, že v tom roce sice 
nebyly tak extrémní teploty, ale provozu přálo i před-
prázdninové počasí v červnu.

Pro letošní rok jsme trošku inovovali nabídku bufetu, 
kdy asi největší oblibě se těšila obědová menu, ve kte-
rých zákazník dostal porci kuřecích řízečků, hranolek 
a nápoj 0,5 l. Několik dní jsme oživili i nabídkou letního 
zeleninového salátu s kousky kuřecího masa. U odpo-
lední kávy s přehledem vévodila belgická vafl e se šle-
hačkou. Malým návštěvníkům jsme se snažili zlepšit 
náladu bezplatným pronájmem lehátek pro děti. 

Do dalšího roku máme celou řadu úkolů, které za-
čneme realizovat již v  letošním roce. Jednou z  hlav-
ních změn by mělo být zrušení permanentek, které 
jsou z  hlediska provozu neefektivní a  bohužel jsou 
i důvodem jediných neshod zaznamenaných na kou-
pališti kvůli subjektivnímu pohledu na počasí. Pokud 
se však vše podaří a my najdeme legislativní cestu, rádi 
bychom vyšli vstříc lidem, kteří mají rádi polojasné i za-
tažené počasí ke  koupání. Řešením by měl být klub 
kondičních plavců, který by fungoval v nenávaznosti 
na  řádnou provozní dobu a  hlavně v  nenávaznosti 
na  počasí. Zda se tento nápad podaří zrealizovat, 
bude předmětem jednání Asociace bazénů a  saun 
a vedení koupaliště. Dále bychom rádi rozšířili nabíd-
ku věcí k zapůjčení. Nově bychom rádi pořídili i lehátka 
pro dospělé, která by byla k dispozici za symbolický 
pronájem. Nabídku občerstvení bychom chtěli rozšířit 
o  letní bar s míchanými nápoji. Jednou z  posledních 
znatelných změn by mělo být rozšíření prostoru vyžití 
pro děti.

Veronika Vošická Buráňová

Pohled do letní 
sezóny 2015
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MUŽI
PŘÍJMENÍ JMÉNO VÝSLEDEK POČET BODŮ

ŠUBRT PETR 3,06 100

BARTÍK DAVID 3,07 95

HAVLÍČEK MAREK 3,56 90

PLACHTA MAREK 5,55 87

VÁBEK JAROSLAV 6,17 84

HÁNĚL TOMÁŠ 6,18 82

VALA DUŠAN 6,18 82

LOUŽECKÝ PETR ST. 6,25 78

ŠRÁMEK ROMAN 6,33 76

ŽENY
PŘÍJMENÍ JMÉNO VÝSLEDEK POČET BODŮ

ŠUBRTOVÁ ELIŠKA 3,02 100

TICHÁNKOVÁ LENKA 3,29 95

VOSMEKOVÁ KLÁRA 5,24 90

HÁNĚLOVÁ ŽANETA 5,55 87

MORAVCOVÁ MARIE 6,22 84

DVOJICE
PŘÍJMENÍ POČET BODŮ

ŠUBRT + ŠUBRTOVÁ 100

PLACHTA + VOSMEKOVÁ 95

HÁNĚL TOMÁŠ + ŽANETA 90

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ – výsledky plavání

Na přibyslavském koupališti plavaly kategorie mladších dětí 25 m a starších dětí 50 m volným způsobem. Nejmladší děti plavaly šíři bazénu před skluzavkou. Závodu se 
zúčastnilo celkem 18 závodníků. Nejrychlejšího času na 50 m získala Marta Havlíčková.

DVANÁCTIBOJ JUNIOR 6. disciplína – PLAVÁNÍ – 2. 8. 2015

Děkujeme za účast a těšíme se na vás při další dis-
ciplíně, kterou bude DUATLON (cyklistika + běh) 
na letišti Přibyslav dne 6. září 2015.

Petr Loužecký
Kristýna Loužecká

tel.: 732 40 18 36
facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas v min.

1. Havlíčková Denisa 2009 00:11

2. Šrámek Matěj 2009 00:30

3. Peňázová Veronika 2009 00:31

KATEGORIE: DÍVKY - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas v min.

1. Šrámková Lucie 2006 00:40

2. Peňázová Kristýna 2006 00:49

3. Loužecká Amálie 2008 01:20

KATEGORIE: DÍVKY - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas v min

1. Havlíčková Marta 2001 00:38

2. Čeloudová Nela 2000 00:58

3. Čeloudová Pavla 2001 01:00

4. Körberová Aneta 2001 01:01

5. Havlíčková Tereza 2003 00:40

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas v min

1. Havlíček Marek 2004 00:20

2. Novák Jakub 2007 00:31

3. Havlíček Radek 2006 00:41

4. Háněl Tomáš 2006 00:51

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas v min

1. Novák Marek 2000 00:41

2. Loužecký Richard 2001 00:54

3. Vala Dušan 2000 01:08
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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.
ORIENT. BĚH

5. disc.
ATL. TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

BODY 
CELKEM

1. Šrámek Matěj 2009 95 82 87 84 95 95 538
2. Teml Michal 2009 0 100 100 100 100 0 400
3. Havlíčková Denisa 2009 0 90 90 90 0 100 370
4. Peňázová Veronika 2009 100 84 0 82 0 90 356
5. Durčák Antonín 2009 87 87 0 87 87 0 348
6. Flekal Marek 2010 84 0 82 95 0 0 261
7. Vlček Filip 2009 82 95 0 0 0 0 177

+ dalších 8 závodníků se zúčastnilo 1 discipliny

DÍVKY MLADŠÍ 2004 - 2008

Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1. disc.
MÍČ. VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLISTIKA

3. disc.
BĚH DO VRCHU

4. disc.
ORIENT. BĚH

5. disc.
ATL. TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

BODY 
CELKEM

1. Šrámková Lucie 2006 78 90 95 82 90 100 535
2. Loužecká Amálie 2008 76 87 87 95 0 90 435
3. Peňázová Kristýna 2006 90 100 0 84 0 95 369
4. Adamová Markéta 2004 87 0 0 100 100 0 287
5. Adamová Kateřina 2006 84 0 0 90 95 0 269
6. Kalendová Barbora 2004 95 95 0 0 0 0 190
7. Durčáková Julie 2004 100 0 0 87 0 0 187
8. Kalendová Jolana 2008 84 84 0 0 0 0 168

+ dalších 5 závodnic se zúčastnilo 1 discipliny

DÍVKY STARŠÍ 2000 - 2003

Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1. disc.
MÍČ. VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLISTIKA

3. disc.
BĚH DO VRCHU

4. disc.
ORIENT. BĚH

5. disc.
ATL. TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

BODY 
CELKEM

1. Čeloudová Nela 2000 72 100 95 90 100 95 552
2. Körberová Aneta 2001 84 90 90 87 90 87 528
3. Čeloudová Pavla 2002 76 95 90 80 95 90 526
4. Loužecká Terezie 2003 100 82 78 95 84 0 439
4. Havlíčková Marta 2001 84 84 0 84 87 100 439
6. Loužecká Viktorie 2003 95 80 76 100 78 0 429
7. Havlíčková Tereza 2003 0 90 84 0 0 84 258
8. Pejzlová Monika 2003 87 0 0 82 80 0 249
9. Stehlíková Natálie 2002 95 0 82 0 0 0 177

10. Vopršalová Adéla 2001 74 0 0 0 82 0 156
+ další 4 závodnice se zúčastnili 1 discipliny

CHLAPCI MLADŠÍ 2004 - 2008

Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1. disc.
MÍČ. VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLISTIKA

3. disc.
BĚH DO VRCHU

4. disc.
ORIENT. BĚH

5. disc.
ATL. TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

BODY 
CELKEM

1. Körber Pavel 2005 95 100 90 100 95 0 480
2. Havlíček Marek 2004 87 95 70 0 82 100 434
3. Vojkůvka Tomáš 2008 84 80 76 95 78 0 413
4. Havlíček Radek 2006 0 90 95 84 0 90 359
5. Flekal Jakub 2006 95 82 82 90 0 0 349
6. Háněl Tomáš 2006 100 0 76 0 84 87 347
7. Teml Martin 2007 0 87 84 87 87 0 345
8. Novák Jakub 2007 0 0 0 0 80 95 175
9. Kvarda Martin 2007 0 84 78 0 0 0 162

+ dalších 8 závodníků se zúčastnilo 1 discipliny

CHLAPCI STARŠÍ 2000 - 2003

Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1. disc.
MÍČ. VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLISTIKA

3. disc.
BĚH DO VRCHU

4. disc.
ORIENT. BĚH

5. disc.
ATL. TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

BODY 
CELKEM

1. Loužecký Richard 2001 100 95 95 0 95 95 480
2. Loužecký Filip 2003 95 0 87 0 87 0 269
3. Novák Marek 2000 0 0 0 0 100 100 200

+ dalších 5 závodníků se zúčastnilo 1 discipliny

Celkové výsledky po 6 disciplínách
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                                  PODZIM  2015 A-ČKO   

 
 
 
 
 
 
 
 

PODZIM  2015 B-ČKO 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 
  DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

                
6.9.2015 NEDĚLE Doma 16:00 VELKÁ BÍTEŠ A   5.9.2015 sobota venku 16:00 STARÉ RANSKO B 14:30 

12.9.2015 SOBOTA Venku 16:00 OKŘÍŠKY A 14:00   13.9.2015 neděle doma 16:00 LIPNICE B 
20.9.2015 NEDĚLE Doma 15:30 HAVL.BROD B A 20.9.2015 neděle venku 15:30 OKROUHLICE B 14:00 
26.9.2015 SOBOTA Venku 15:30 ŽIROVNICE A 13:30 27.9.2015 neděle doma 15:30 JEŘIŠNO B 
4.10.2015 NEDĚLE Doma 15:00 HERÁLEC A   3.10.2015 sobota venku 15:00 ROZSOCHATEC B 13:00 

11.10.2015 NEDĚLE Venku 15:00 CHOTĚBOŘ A 12:30   11.10.2015 neděle doma 15:00 VESELÝ ŽĎÁR B 
18.10.2015 NEDĚLE Doma 14:30 SVĚTLÁ A   18.10.2015 neděle venku 14:30 GOLČŮV JENÍKOV B 12:30 
25.10.2015 NEDĚLE Venku 10:15 MOR.BUDĚJOVICE A 8:15   25.10.2015 neděle doma 14:30 KOŽLÍ B 
1.11.2015 NEDĚLE Doma 13:30 HUMPOLEC A   31.10.2015 sobota venku 12:30 ŠMOLOVY B 11:00 

  
  

                                
PODZIM 2015 ŽÁCI   PODZIM 2015 DOROST 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 
  

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

         
5.9.2015 SOBOTA Venku 10:00 BYSTŘICE.  Ž 8:00   5.9.2015 SOBOTA doma 16:30 TELČ D  

13.9.2015 NEDĚLE Venku 9:00 VELKÉ MEZEŘÍČÍ  Ž 7:30   12.9.2015 SOBOTA doma 16:00 SPEŘICE D  
20.9.2015 NEDĚLE Doma 9:00 STARÁ ŘÍŠE   Ž   20.9.2015 NEDĚLE venku 12:30 HUMPOLEC D 11:00 
27.9.2015 NEDĚLE Venku 12:30 RADOSTÍN Ž 10:30 27.9.2015 SOBOTA doma 15:30 POLNÁ D 
4.10.2015 NEDĚLE Doma 9:00 VELKÁ BÍTEŠ  Ž   3.10.2015 SOBOTA venku 10:00 KAMENICE D 8:00 

10.10.2015 SOBOTA Venku 9:00 MOR.BUDĚJOVICE  Ž 7:00   10.10.2015 SOBOTA doma 15:00 NEDVĚDICE D 
18.10.2015 NEDĚLE Doma 9:00 NÁMĚŠT Ž   18.10.2015 NEDĚLE venku 12:00 PACOV D 10:00 

   24.10.2015 SOBOTA doma 14:30 MOR.BUDĚJOVICE D 
  

Ve čtvrtek 6.srpna byl v Přibyslavi za účasti 106 cyklistů odstartován 19.ročník mezinárodní-
ho cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2015. Bechyňovo náměstí bylo startem 
i cílem 1. etapy, která měřila 122 km. Cyklisté absolvovali trať přes Malou Losenici do Velké 
Losenice, kde absolvovali 9 okruhů přes Vepřovou, Malou Losenici a Velkou Losenici. Po ab-
solvování těchto náročných okruhů se vrátil peloton přes Nové Dvory a Ronov n. Sáz. zpět 
do Přibyslavi, kde za vynikající divácké kulisy zvítězil za 3:00,03 hod. Jonathan DINKLER z ně-
meckého týmu Thüringen před Vojtěchem HAČECKÝM z Dukly Praha a Martinem BOUBA-
LEM z Příbrami. 4.místo obsadil PÖLL z rakouského Arbö SKR, 5.NEUMAN z Favoritu Brno.

 STAROSTA PŘIBYSLAVI MARTIN KAMARÁD A VÍTĚZ ETAPY DINKLER  STUPNĚ VÍTĚZŮ pořadí zleva 2. 1. 3.

 VÍTĚZ 1. ETAPY DINKLER

V Přibyslavi zvítězil německý 
cyklista DINKLER
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Čtrnáctiletý Marek Pochtiol , jezdec klubu Trial Žiž-
kovo Pole a  reprezentant ČR v  biketrialu, pokračuje 
v úspěšné sezoně. V květnu na ME v biketrialu, které 
hostila Březová u Sokolova, obhájil bronzovou medaili 
z minulého roku a pouze Angličané Rolls a Morewood 
(oba již mistři světa) byli nad jeho síly.

Na začátku června jsme odcestovali na druhý závod 
Evropského poháru, který pořádala slovenská Rudina. 
V pětatřicetistupňovém vedru Marek dojel na druhém 
místě, těsně za Morewoodem z Anglie.

Následující víkend se uskutečnilo fi nále Evropského 
poháru v italském Sonicu. Na známé trati ( jelo se zde 
MS v  roce 2012) se Markovi opět dařilo. Po  velkém 
boji z  Angličanem Morewoodem a  domácím Italem 
Golfarinim , Marek vybojoval druhé místo. Stříbrnou 
medaili bral i za celkové pořadí EP 2015.  

Začátek prázdnin neznamenal odpočinek, ale na-
opak. Třídílné závody MS ve  Španělsku, konkrétně 
ve městě Odéna (asi 100 km západně od Barcelony). 
MS konané pod mezinárodní biketrialovou federací 
BIU.

Do Španělska jsme odjeli 15. července a už 19. čer-
vence Marek nastoupil na start prvního závodu. Letos 
se startovalo podle nového konceptu a to tak, že MS se 
uskuteční v jednom týdnu a závodníci odjedou v šesti 
dnech celkem šest závodů a to střídavě malé a velké 
kategorie. Marek závodil 19., 21. a 23. července.

V úmorném vedru (každý den bylo 40-42 °C) zajel 
Marek první závod na 8. místě. V duchu jsme čekali tro-
chu lepší výsledek, ale konkurence, zejména domácí 
Španělé, byli pro nás velkou neznámou a i za přičinění 
domácích rozhodčích nakonec velmi těžcí soupeři.

Druhý závod se jel na úplně jiné trati. I když start byl 
ze stejného místa, tratě byly odlišné. Marek do závodu 
nastoupil s tím, že nemá co ztratit a velmi soustředěný 
a  uvolněný výkon mu přinesl 4. místo. Jenom velmi 
málo chybělo k místu třetímu, které ten den bral An-
gličan Rolls.

Ve třetím, závěrečném závodě jsme se vrátili na tra-
tě z  prvního dne a  v  opačném směru se jely sekce, 
které už účastníci znali z  úvodu šampionátu. Marek 
zajel svůj standard a ve vyrovnaném startovním poli 
obsadil 6. místo. Stejné umístění mu nakonec patřilo 
i v celkovém pořadí letošního MS. V seriálu MS celko-
vě zvítězil Španěl Montalvo, před Angličanem Rollsem 
a třetím Španělem Suarezem.   

Aby toho nebylo málo, tak po  příjezdu ze španěl-
ské Odény jsme prakticky doma přebalili špinavé věci 
a vydali se na vrchol letošní sezony – WORLD YOUTH 
GAMES (MS mládeže v  cyklotrialu), které se letos 

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří poskytli první pomoc naší dceři Lee Mackové, při nehodě 
na motocyklu na náměstí v Přibyslavi. Úcta a obdiv za profesionální přístup patří celému 
integrovanému záchrannému systému a také svědkům, kteří včas a bez váhání dokázali pomoci a 
přivolali odbornou péči. 

Rodina Mackova 

Úspěšná sezona 2015 pokračuje
konalo v belgickém Aiwille. Tento šampionát je ještě 
prestižnější než MS ve Španělsku, protože na YOUTH 
GAMES startují úplně všichni jezdci z obou trialových 
asociací BIU a UCI z celého světa. V kategorii MINIME 
(13-14let), kde jede i Marek, se na start postavilo cel-
kem 40 jezdců ze 16-ti zemí světa. 

Z Čech jsme měli v této kategorii zastoupení dvou 
jezdců - Marka Pochtiola a Adama Kosíka ze Slavkova 
u Brna.  

Organizátoři dvoudenního podniku v Belgii, připra-
vili pro závodníky nádhernou, ale velmi těžkou trať. 
Jelo se převážně na umělých překážkách, a to na be-
tonových panelech, pražcích, obrovských kamenech, 
paletách a  betonových skružích. Marek se na  závod 
vyloženě těšil, protože tyto umělé překážky má rád 
a dobře se mu na nich závodí.

V sobotu 1. srpna se jelo semifi nále, do kterého na-
stoupilo zmiňovaných 40 jezdců z celého světa. Prv-
ních 12 závodníků postupovalo do  nedělního fi nále, 
kde si to od nuly rozdali o titul mistra světa.

Dostat se do fi nále je pro každého velký sen, jelikož 
fi nále je velmi prestižní záležitost a i obtížnost tratí je 
posunuta ještě o třídu výše. Po vydařeném sobotním 
semifi nále Marek postoupil z 9. místa do vysněného fi -
nále. Spolu s ním postoupili čtyři Španělé, dva Belgiča-
né, dva Angličané a jeden Francouz, Němec a Japonec.

Finálová neděle nabídla krásné slunečné počasí 
a ohromný příval diváků, kteří přišli hlavně podpořit 
svého jezdce z Belgie, který patřil mezi největší favo-
rity. Za neskutečných diváckých ovací probíhalo velké 
fi nále. Marek opět zajel dobře a skončil v této konku-
renci na  krásném 7. místě. Velice ho těšilo, že letos 
poprvé porazil svého soupeře a  kamaráda Adama  
Morewooda z Anglie. Adam byl úřadující mistr světa 
z loňska a letos na všech velkých závodech jezdil vždy 
před Markem. 

Nakonec vyhrál domácí Belgičan Romain, před 
Němcem Widmannem a Angličanem Rollsem.

Z Belgie jsme odjížděli velmi spokojeni.

Na  závěr bych chtěl moc poděkovat všem našim 
sponzorům, bez kterých by se naše letošní akce ne-
mohly uskutečnit.  Díky: Obec Žižkovo Pole; SC Me-
tal Přibyslav; m ěsto Přibyslav; Vanderllan Světlá nad 
Sázavou; Mann Hummel, Okříšky;  Amylon a. s., Ro-
nov nad Sázavou; Apoly s. r. o., Ronov nad Sázavou; 
Kola Pochtiol, Dobrá;  Řeznictví Křesťan, Přibyslav; 
KASTAR, Velká Losenice.

Tomáš Pochtiol
otec a trenér
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KERAMICKÁ DÍLNA 
Jana Březková 

nově otevřena v Přibyslavi na 
Bechyňově náměstí č.p. 40         

(bývalé elektro a služby,nad kašnou) 

-ruční výroba a prodej keramiky 
(užitkové,dekorační,zahradní,             

reklamní i upomínkové) 
-výroba na zakázku                       
- jiné dárkové zboží 

                                                 -kurzy keramiky 

  

Tel.: 608041810 
keramickadilna-jana@seznam.cz 

Provozní doba: 

Po,St a Pá  8-11:30  12:30-15:30 
Út a Čt       8-11:30  12:30-15 
So                8-10                                

www.keramickadilna-jana.nabizi.cz 

Nabídka kurzu keramiky: 
Kurzy jsou určené pro všechny zájemce. 

Ceník:  Děti:180Kč/1:30hod. na osobu. Při rezervaci 10 vyuč.hodin je        
cena 1500Kč.    
Dospělí: 220Kč/1:30hod. Za 10 vyuč.hod. 2000Kč.     
Dospělý+1 dítě: 390Kč/1:30hod.     
Základní minimum jsou 2 vyučovací hodiny,tj. 2x1:30hod.   
V ceně kurzu je také 1 hotový výrobek(materiál,výpal). Další výrobky dle dohody.        

Kurzy budou pořádány vždy ve středu od 15 do 16:30 hod.  
Středy budou určené hlavně dětem a rodičům s dětmi. 
Samostatně mohou do kurzů chodit děti starší 6let,mladší pouze 
v doprovodu rodičů. 

Každý kurz je určen max. pro 8-10 osob. 

Pro dospělé budou kurzy pořádány každý sudý pátek od 16 do 17:30 
hod. 
I do těchto kurzů mohou přijít rodiče s dětmi. 

 
První kurz:  středa 16.9. od 15hod. 
Je třeba se přihlásit  osobně v prodejně,kde se dozvíte další podrobnosti. 
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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

 
OKAMŽITĚ KOUPÍME 

dům, chalupu či byt na Vysočině 
 

ZA HOTOVÉ PENÍZE  
 

Volejte zdarma 800 100 576 
Vyplatíme i exekuci, hypotéku 

SMS PŮJČKA

www.pujckyzdar.cz

Zašlete: jméno, příjmení a adresu 
na telefonní číslo

774 074 731

P R O D Á M   G A R Á Ž 
v Hasičské ulici (v sousedství zbrojnice SDH) 

tel. 603 885 985 

NABÍZÍME K PRONÁJMU 
byt 2 + KK u náměstí  v Přibyslavi.

Informace na tel.: 606 694 379
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BEZPEČNÁ VYSOČINA
Na náměstích vyrostou dopravní hřiště.
Ať jste malí nebo velcí, dítě, táta nebo babička, v září si budete moci užít akci Bezpečná 
Vysočina. Na náměstích pěti měst našeho kraje totiž vyrostou mobilní dopravní hřiště. Na 
nich si děti, ale i třeba celá rodina vyzkouší v klidu a bezpečí nejrůznější dopravní situace. 
Kraj Vysočina tuto akci pořádá už po druhé. 

Připraven je pro vás tento program:
- Prezentace hasičské a policejní techniky
- Ukázky techniky záchranné služby
- Ukázky vyprošťovací techniky
- Různé atrakce a dopravní soutěže pro děti
- Simulátor dopravní nehody – Besip tým
- Doprovodný kulturní program
- Akce bude moderovat oblíbený moderátor Milan Řezníček

Akce Bezpečná Vysočina proběhne vždy mezi 13. a 16. hodinou na 
náměstích:
- 06. 09. Náměšť nad Oslavou
- 13. 09. Pacov
- 20. 09. Telč
- 27. 09. Nové Město na Moravě
- 04. 10. Přibyslav

Děti vemte s sebou kolo nebo koloběžku 
a přijďte se s mamkou, taťkou, babičkou i dědou pobavit s námi…

 

6. 9. 2015
9:30 hobby závody   

Pozvánky na akce
Srpnové události ve fotografii

Most v Ronově
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Motodění

140. výročí SDH
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září 2015
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. září 2015 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2015 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2015 Putování za minulostí 9./soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2015 Kostymérna otevřena pouze po tel. domluvě Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2015 Přistavování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu Mě Ú Přibyslav 
– od 1. září 2015 Stopy války/výstava k 70. výročí osvobození Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2015 Pokračování opravy mostu v Ronově nad S. Ronov nad S. Mě Ú Přibyslav 
– od 1. září 2015 Knihovna opět v sobotu otevřená Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. září 2015 od 19.00 h. Loučení s létem – zamykání bazénu Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZMP
– 2. září 2015 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 2. září 2015 Florbal – zahájení pravidelných tréninků dle rozpisu Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 4. září 2015 od 19.30 h. Teorie všeho/fi lm VB Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. září 2015 od 14.00 h. Návštěva skautské základny/možnost přihlásit se Skautská základna Středisko Goliath 
– 5. září 2015 od 16.30 h. Fotbal – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 5. září 2015 od 19.30 h. Město 44/fi lm Polsko Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. září 2015 od 20.00 h. VOSA/Pouťová zábava Zábavný areál Olešenka SDH Olešenka
– 6. září 2015 od 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – duatlon Letiště aeroklubu SZM Přibyslav
– 6. září 2015 od 9.30 h. Brzkovák – cyklistický závod (dvanáctiboj) Silnice do Polné SZM Přibyslav
– 6. září 2015 od 9.30 h. Hobby závody Kolbiště pod zámkem Stáj Frederika, Přibyslav
– 6. září 2015 od 12.00 h. Skokový pohár Vysočiny Kolbiště pod zámkem Stáj Frederika, Přibyslav
– 6. září 2015 od 16.00 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 7. září 2015 Zahájení předprodeje (Úsměvy Iva Šmoldase) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 9. září 2015 od 10.00 h. Tisková konference – 24. ročník Mlékárenského dne Městská radnice Mě Ú Přibyslav
– 9. září 2015 Poslední možnost přihlásit se na poznávací zájezd DPS Přibyslav KS Pohoda,  PS Přibyslav
– 9. září 2015 od 16.30 h. Cvičení pohoda Sportovní hala SZM Přibyslav 
– 10. září 2015 od 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. září 2015 od 16.00 h. Moštování v Přibyslavi Žižkova ul ČSZ Přibyslav
– 11. září 2015 od 17.00 h. Vernisáž fotografi i/umělecká vystoupení (viz plakát) Základní škola ZŠ Přibyslav
– 11. září 2015 od 19.30 h. Padesát odstínů šedi/fi lm USA Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. září 2015 od 8.45 h. Mlékárenský den/zahájení Bechyňovo náměstí Mě Ú Přibyslav, další
– 12. září 2015 od 9.00 h. Kulturní programy (viz plakát) Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav, další
– 12. září 2015 od 9.00 h. Světový den první pomoci Bechyňovo náměstí MS ČČK Přibyslav
– 12. září 2015 od 9.00 h. Den evropského dědictví (viz plakát) Město Přibyslav KZM Přibyslav, další
– 12. září 2015 od 9.00 h. Rekreační lety Letiště Přibyslav Aeroklub Přibyslav
– 12. září 2015 od 14.00 h. 7. ročník Mistrovství Přibyslavi v sudoku Základní škola ZŠ Přibyslav
– 12. září 2015 od 14.00 h. SDH – soutěž O pohár města Přibyslav Hasičské cvičiště SDH Přibyslav
– 12. září 2015 od 18.00 h. Slavnostní koncert/Předání cen města Přibyslav Kulturní dům Město Přibyslav, ZUŠ, KZMP
– 12. září 2015 ve 21.00 h. Taneční zábava Hasičské cvičiště SDH Přibyslav
– 13. září 2015 od 9.30 h. Bohoslužba Bechyňovo náměstí ŘKF Přibyslav
– 13. září 2015 od 16.00 h. Fotbal – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 14. září 2015 Předprodej permanentek na Divadelní Přibyslav Kurfürstův dům KZM  Přibyslav
– od 14. září 2015 K vyzvednutí lístky pro dobrovolné dárce krve Radnice města MS ČČK, KZMP
– 14. září 2015 od  9.00 h. Burza – příjem věcí k prodeji Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav 
– 16. září 2015 od 16.00 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– od 17. září 2015 Přihlášky na pohybové hry Sportovní hala SZM Přibyslav
– 17. září 2015 od 15.00 h. Burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 17. září 2015 od 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory Kulturní dům KZM Přibyslav
– 18. září 2015 od 9.00 h. Burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 19. září 2015 od 9.00 h. Schůzka malých červenokřižáčků DPS Přibyslav MS ČČK Přibyslav
– 19. září 2015 14.00; 15.30 h. O Budulínkovi/loutková pohádka Kulturní dům Přib. pimprlata, KZM Přibyslav
– 20. září 2015 od 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 20. září 2015 od 15.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 21. září 2015 od 9.00 h. Burza – výdej věcí, které se neprodaly Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 24. září 2015 od 7.30 h. Poznávací zájezd pro přihlášené u Radnice města KS Pohoda, PS Přibyslav
– 24. září 2015 od 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory Kulturní dům KZM Přibyslav
– 25. září 2015 od 15.00 h. Pravidelný monitoring DPS Přibyslav MS ČČK, PS Přibyslav
– 26. září 2015 od 19.00 h. Úsměvy Iva Šmoldase Kulturní dům KZM Přibyslav
– 27. září 2015 od 15.30 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 27. září 2015 od 15.30 h.   Fotbal  – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 27. září 2015 od 17.00 h. Zvonilka a tvor Netvor/fi lm pro děti USA Kulturní dům KZM Přibyslav

Městská knihovna Přibyslav

Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00
Čt zavřeno
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00
Ne zavřeno
tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

Informační centrum, 
Městské muzeum Přibyslav
Po 8.00–12.00 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00
Ne zavřeno
tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

á k ih
PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC ŘÍJEN

* Přibyslavské nocturno
* Žižkovo kolečko

* Filmový klub    * Divadelní Přibyslav 2015
* Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor


