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Není tomu tak dávno, kdy naše město investovalo 170 milionů do  celkové re-
konstrukce základní školy. Je zřejmé, že péče o vzdělávání je jedním ze základních 
úkolů obce. Pokud je ale obec stěžejní v  poskytování materiálního, technického 
i ekonomického zázemí pro vzdělávání na svém území, musí mít také stěžejní slovo 
v požadavcích na to, jaká má být funkce školy a jaké jsou její aktuální úkoly.

K  napsání tohoto úvodníku mne inspirovaly tři okamžiky z  posledních týdnů. 
Prvním z nich byla anketa v novinách Kraje Vysočina, která se ptala zastupitelů, jaký 
obor by si zvolili v patnácti letech. Druhým impulsem byla informace, že naše školy 
jsou jedny z  mála, jež poskytují dětem dietní stravování a  třetím byl dopis jedné 
zastupitelky města, dovolávající se morálních kvalit pedagogů. Ale abych se vrátil 
zpět na začátek!

Anketa v krajských novinách mne inspirovala hned ve dvou ohledech. Prvním 
je otázka, co vlastně od vzdělávání našich dětí očekáváme. Tím druhým je otázka, 
nakolik podléháme módním trendům ve vzdělávání, metodách vzdělávání i výběru 
povolání. Anketou a  úvodníkem novin se vinula jako spojovací nit myšlenka vý-
hodnosti vzdělávání v  technických 
oborech. Tak trochu jsem si vzpo-
mněl na to, jak bylo za mého mládí 
výhodné jít na  vojenskou školu. 
Jistě, každá doba má své „výhodné“ 
obory, vzpomeňme si na  prestiž 
ekonomických oborů v letech deva-
desátých. Připomíná mi to ten vtip 
o papouškovi, který nechá soutěžit 
rybu, opici a slona v lezení na strom, 
to aby měli všichni spravedlivé, stej-
né zadání. Věřím v  to, že rozhodo-
vání o budoucím povolání je stejně 
originální, jako jsou originální životy 
a schopnosti každého z nás a věřím, 
že ten důležitý základ, který chceme, 

Tisková konference města
Dne 3. března 2016 se konala pravidelná tisková konference města Přibyslav. Hos-

tem tiskové konference byl Ing. Štěpán Lukeš z Lesního družstva obcí Přibyslav, který 
informoval o  projektu lesní pedagogiky a  cílech rozšiřovat vzdělání dětí o  oblast 
lesnictví. Akci zajišťují vyškolení lesní pedagogové za podpory Kraje Vysočina. Děti 
z prvního stupně, které navštěvují základní školu v Přibyslavi, Novém Veselí a Níž-
kově se mohou těšit na poznávání dřevin, rostlin, živočichů, na ukázky sokolnictví, 
těžby dřeva. Účastníci pak získávají medaili s liškou. 

Tisková konference pokračovala informací pana starosty o  zahájení realizace 
výběrových řízení pro schválené investiční akce Dopravní hřiště, Úpravy a rekon-
strukce povrchů komunikací, a Rekonstrukce budov pro ZUŠ. Novináři byli pozváni 
na  tiskovou konferenci na  11. 3. 2016 svolané obcemi v  souvislosti s  přípravami 
na těžbu uranu v ložiscích Brzkov a horní Věžnice.

Jednání s občany Utína
Dne 18. března 2016 jsem s  panem starostou navštívil obec Utín, kde 

jsme se setkali se zástupci osadního výboru a  následně s  občany obce. 
Se zástupci Osadního výboru Utín jsme prošli obec a  jednali o  jednotli-
vých tématech namístě. Na  schůzi byla diskutována následující témata: 
investice chodník – dubnové ZM schválí dodavatele akce, rekonstrukce podlahy 
v  KD bylo (naceněno v  r. 2015 – nyní je třeba řešit několik nebezpečných míst 
v přísálí), údržba zeleně kolem škarpy od Caklů (případná možnost zatrubnění), 
stromy v obci (duby na hrázi, javor u Šimanovských, lípy u pomníku (dendrologický 
průzkum), zpevnění povrchu cesty ke Kunstarům a Zástěrům, místo pro kontejner 
na  biologický odpad, záměr občanů Utína vybudovat v  obci kapličku (projednat 

Co očekáváme od našeho školství? 
Co očekáváme od našich škol?

Březnové 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

záměr v zastupitelstvu a následně zahájit přípravu pro vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení), veřejné osvětlení – výpadky za větru (opatření – rozpěrky), 
bourání aut v poslední zatáčce před obcí ze směru od Dlouhé Vsi (zvýraznění šipka-
mi), řešení posílení signálu mobilního operátora Vodafone.

Zástupcům místní části Utín patří poděkování za jejich aktivní přístup a za práci 
pro jejich obec a pro občany našeho města. Pozoruhodné jsou kulturní akce, které 
se každoročně v této místní části odehrávají.

Michael Omes
místostarosta města

aby naše děti ve škole dostaly, je vlastně strašně jednoduchý. Číst, psát a počítat. 
Číst tak, abych rozuměl významu psaného slova, psát tak, abych dokázal vyjádřit 
své myšlenky a počítat tak, abych vždycky věděl, proč a co počítám. Možná, že se 
to bude zdát málo, ale i ve světě dnešních technologií a vědění znamenají tyto tři 
dovednosti základ veškerého dalšího vědění a umění. Společně snad s nejdůleži-
tějším uměním, s uměním samostatně přemýšlet. Procházíme různými obdobími 
počítačových výuk, ekologických výuk, technických nauk, ale bez umění kriticky 
přemýšlet, ať budeme pracovat kdekoliv, se v životě neobejdeme.

Naše školy (ZŠ a MŠ) jsou kupodivu jedněmi z mála v kraji, jež poskytují potřeb-
ným dětem dietní stravování. Musím říct, že mi to přijde zvláštní, vždyť vedle vzdělává-
ní vidím jako jeden z hlavních úkolů školy naučit žít děti vedle sebe s jejich přednostmi 
i hendikepy. Věřím, že tím, že dovedeme zajistit, tam, kde je to trochu možné, stejné 
podmínky pro všechny děti, vytváříme základ pro jejich úspěšné soužití a vzájemné 
respektování v budoucnosti. Když snahu pomáhat a respektovat slabší nebudou děti 
vidět u nás, dospělých, nebudou ji mít ani samy. Věřím, že nejen rodiny, ale i škola 
má být prostorem, kde se dítě setká s tím co je správné, co špatné, jak se vyrovnat 

s chybami svými i cizími, jak se naučit 
využít naplno svých předností.

A  k  tomu dopisu… Přiznám se, 
že poslední rok dostáváme já i rada 
města více dopisů, než kdy před tím, 
které nemají tak úplně hezký a smys-
luplný obsah. Řekl bych, že ty do-
pisy mají společného jmenovatele. 
Nedostatek seberefl exe, pošetilost, 
sebestřednost a zlobu. Po jejich pře-
čtení vždycky lituji, že nás naše školy 
také neučí umění být šťastnými.

Martin Kamarád
starosta města Schůze občanů Utína s představiteli města 18. 3. 2016
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Minulý měsíc absolvovali pracovníci městského úřadu pravidelné každoroční 
školení řidičů a  také kurz v  poskytování první pomoci, ve  kterém nás se základy 
zdravovědy seznámila pracovnice OS ČČK paní Ilona Loužecká, DiS.

Na podzim letošního roku se uskuteční v České republice volby do zastupitelstev 
krajů. Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. 
Jako u všech voleb v ČR budou volebními dny pátek od 14 do 22 hodin a sobota od 8 
do 14 hodin. Volební okrsky v Přibyslavi zůstávají stejné jako při minulých volbách. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor správy a údržby
Během měsíce března jsme se díky příznivému počasí věnovali převážně staveb-

ním pracím - rekonstrukcím bytů v domě s pečovatelskou službou. Byly dokončeny 
dva byty v  tomto zařízení a  jeden městský byt v Ronově nad Sázavou. Následně 
se během měsíce uvolnil další byt v DPS, který opět bude procházet celkovou re-
konstrukcí, což obnáší výměnu sanity, vodoinstalace, podlahové krytiny a zařízení 
bytu. Doposud není dokončena rekonstrukce bytu na Bechyňově náměstí, č. p. 40, 
kde je nutno provést obměnu vytápění (řeší odborná fi rma), tudíž celková doba 
rekonstrukce bytu se prodlouží. 

Začátkem roku bylo město Přibyslav osloveno odbornou fi rmou, která nabízí 
výměnu stávajících světel veřejného osvětlení za  úspornější svítidla. Zpracovává-
me podklady nutné pro zhodnocení stávajícího stavu a porovnání se zamýšleným 
projektem. 

Začátek měsíce března nás potěšil sněhovou nadílkou, která ovšem dlouho nevy-
držela. Díky vlídnému zimnímu počasí se připravujeme na jarní úklid města. Opět, 
jako každoročně, žádáme naše občany o pomoc při jarním úklidu chodníků a míst-
ních komunikací. Hromádky drtě, vzniklé při úklidu, budou svážet naši pracovníci 
v  průběhu měsíce dubna. Budeme rádi, když nás budete o  výskytu „hromádek“ 
informovat. 

Všem občanům, kteří se podíleli a během roku podílí na údržbě veřejných ploch 
města, mnohokrát děkujeme.

I pro letošní rok jsme přijali nabídku od Úřadu práce na využití pracovníků na ve-
řejně prospěšné práce, a to od měsíce dubna do měsíce října.

V  oblasti investic bylo vyhlášeno výběrové řízení na  technický dozor investora 
a koordinátora bezpečnosti práce pro investiční akci Dětské dopravní hřiště a Sta-
vební zakázky 2016, Přibyslav. Výsledky výběrového řízení nebyly v  době psaní 
tohoto příspěvku známy. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Odbor výstavby a životního prostředí
Třídění odpadů v České republice a v Přibyslavi

Český systém třídění odpadů je stabilní, dnes již tradiční a dosahuje výborných 
výsledků. V roce 2000, na počátku systémového třídění obalového odpadu, jsme 
pohlíželi na  sousední Německo či Rakousko jako na  vzorné příklady, dnes jsme 
na úrovni těchto zemí a víme, že například u plastů recyklujeme daleko více a hlavně 
efektivněji. Dnes jsme již v rámci EU vzorem ostatním zemím.

A jak jsme na tom v Přibyslavi? Mírně nad republikovým průměrem jsme v množ-
ství vytříděného plastu. O  něco hůře třídíme sklo a  stále pod průměrem jsme 
v množství vytříděného papíru, i když máme dostatečnou kapacitu nádob, která je 
dvojnásobkem obvyklého stavu. Bude dobré si tedy připomenout, co do modrého 
zvonu nebo kontejneru patří. Jsou to především papírové pytlíky a krabičky od potra-
vin, noviny, časopisy, kancelářský papír, staré sešity, knihy s měkkou obálkou, brožu-
ry. Důležité je lepenkové krabice od výrobků dobře sešlápnou, aby se jich do nádoby 
vešlo co nejvíce. Nejhorší je lepenky ukládat vedle kontejnerů, po navlhnutí se už 
nemůžou používat jako separovaný odpad, ale ukládají se do směsného komunální-
ho odpadu. Papíry zacákané od barev při malování nebo mastný papír, v němž byly 
zabaleny klobásy, bez milosti vhoďte taktéž do směsného odpadu. U knih odtrhněte 
tvrdé desky a vyhoďte je do směsného odpadu, zbytek knihy do modrého zvonu.

S tříděním odpadů samozřejmě souvisí i množství komunálního odpadu, kde se 
pohybujeme v rámci celé ČR v průměru a máme značné rezervy. Někteří obyvatelé 
nemají dostatečně blízko separační nádoby, proto během jara dojde v  Přibyslavi 
k vytvoření nových hnízd separovaných nádob a dojde i k doplnění stávajících hnízd 
o nové zvony.

Ve  venkovních prostorách školy byla nově umístěna nádoba na  potravinářské 
oleje. Podmínkou sběru použitých rostlinných olejů je, aby byly do sběrné nádoby 
ukládány v uzavřené nádobě, například v PET lahvích, kbelících nebo kanystrech. 
Sběrná nádoba je určena k ukládání použitých fritovacích olejů a ztužených jedlých 

tuků. Nelze do ní dávat technické oleje a maziva. Výrazně tím odlehčíme kanalizaci. 
Pokud se olej dostane do potrubí, ztuhne a vytvoří nánosy, na které se lepí další 
nečistoty a odpad se může i ucpat.

Třídění odpadů vznikalo dobrovolně, dnes je již naší povinností. Třídit odpady 
zkrátka patří k  dobrému vychování. Nebuďme tedy líní, šetřeme primární zdroje 
surovin, místo na skládkách a tím i naše okolí a přírodu. 

Ing. Martin Firla, 
vedoucí OVŽP

Odbor hospodářsko-správní
Dotace z rozpočtu města Přibyslav

Rada města Přibyslav dne 10. 2. 2016 a Zastupitelstvo města Přibyslav dne 24. 2. 
2016 schválily poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 2016 v souladu 
se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav na podporu spole-
čenských aktivit a rozvoje města Přibyslav.

Rada města Přibyslav rozdělila 285.000 Kč (dotace do výše 50.000 Kč) a Zastupi-
telstvo města Přibyslav 410.000 Kč (dotace nad 50.000 Kč). 

Celkem bylo rozděleno 695.000 Kč mezi 31 příjemců. Tělocvičná jednota Sokol 
Přibyslav obdržela 160.000 Kč, SK Přibyslav 120.000 Kč, Sportovní klub – Juvenis 
Přibyslav 70.000 Kč, Junák – český skaut, středisko GOLIATH Přibyslav a Římsko-
katolická farnost po 40.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav 35.000 Kč, TJ 
Sativa Keřkov 25.000 Kč, SH ČMS - SDH Dobrá a Aeroklub Přibyslav po 20.000 Kč, 
ZO Českého zahrádkářského svazu 18.000 Kč, Český rybářský svaz 15.000 Kč, Míst-
ní skupina ČČK Přibyslav a Český svaz včelařů po 10.000 Kč. V dalších případech se 
jednalo o částku dotace menší než 10.000 Kč.

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

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

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
Během měsíce března se nepřihodilo nic, co by ohrozilo pravidelnost poskytování 

služeb pečovatelské služby. V průběhu měsíce se pečovatelky v rámci povinného 
vzdělávání pracovníků v sociálních službách zúčastnily kurzu zabývajícího se problé-
movými situacemi při poskytování terénních sociálních služeb a školení zabývající se 
konfl ikty, jejich předcházením a řešením. V těchto případech je zrušena odpolední 
směna a je nahrazena pohotovostí, kdy daná pečovatelka má u sebe do 19.00 ho-
din služební mobilní telefon a v případě potřeby zajišťuje potřebnou péči i osobní 
pochůzku.

V pátek 11. března proběhla ve společenské místnosti informační schůzka místní 
skupiny ČČK se zájemci o „ Čtení ve školce“.

V sobotu 12. března se konala od 9.00 hodin ve společenské místnosti střediska 
pečovatelské služby ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá.

Závěrem měsíce ( jako vždy poslední pátek v měsíci od 15.00 do 16.00 hodin) pak 
proběhl ve společenské místnosti pravidelný monitoring krevního tlaku, glykemické-
ho indexu a Body Mass Indexu. Tímto bych chtěla poděkovat místní skupině ČČK 
a všechny pozvat na bezplatné vyšetření.

Také si Vás dovolujeme upozornit na možnost využít Půjčovnu kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek, kterou naleznete v budově střediska Pečovatelské služby 
Přibyslav. Půjčovna kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek, která funguje při 
Pečovatelské službě Přibyslav od roku 2010, nabízí zapůjčení pomůcek pro nemoc-
né, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené občany všech 
věkových kategorií. 

Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné ne-
mocné, tak pro osoby o ně pečující. Úhrada za zapůjčení těchto pomůcek je stano-
vena v Ceníku kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, který najdete včetně Řádu 
půjčovny na webových stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby.

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou polohovací postel včetně antide-
kubitní matrace, mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, chodítka čtyřbodová 
skládací, francouzské berle, různé typy sedaček do vany, koupelnové madlo, pojízd-
ný stolek k lůžku, antidekubitní polštáře a pojízdné toaletní křeslo.

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obracet na Martinu Veselou, DiS., vedou-
cí Pečovatelské služby Přibyslav na tel.: 569 482 128, 725 102 511. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV



Str. 5Zprávy z radniceDUBEN 2016

Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sběr a  svoz velkoobjemového a  nebezpečného odpadu proběhne ve  dnech 

18. dubna - 23. dubna 2016. Od pondělí 18. dubna do pátku 22. dubna v Přibyslavi 
a v sobotu 23. dubna v místních částech dle rozpisu a mapky, které jsou zveřejněny 
jako příloha tohoto článku. 

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemový odpad (odpad, který 
se nevejde do  popelnice) a  odpad s  nebezpečnými vlastnostmi například rádia, 
televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, 
akumulátory, léky aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebezpečnými vlastnostmi 
předali na  určeném stanovišti v  určenou hodinu přímo k  autu. Upozorňujeme 
zejména občany Keřkova, aby vyčkali příjezdu techniky v  určený den a  hodinu 
a  neodkládali předem odpad na  veřejné prostranství. Mobilní svoz a  sběr bude 
zajišťovat město Přibyslav ve spolupráci s fi rmou ODAS pana Miloslava Odvárky ze 
Žďáru nad Sázavou. Přítomen bude i zaměstnanec města Přibyslav s nakladačem, 
který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad na stanoviště 
dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby, a to zdarma. Právnické osoby 
a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské činnosti 
likvidovat dle zákona o odpadech předáním oprávněné osobě a současně prokazo-
vat jejich likvidaci kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu 
velkoobjemových a nebezpečených odpadů. Tyto vzniklé hromady ohrožují bez-
pečnost a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty 
(kromě soboty) do odpoledních hodin, aby je mohla využít většina občanů. Sta-
noviště jsou zpravidla rozmístěna nedaleko od sebe, aby v případě, že občan již 
nestihne vybrané stanoviště, mohl odpady předat na jiném stanovišti. Tedy žádné 
ukládání odpadů na  chodníky!!! Pokud budou občané ukládat velkoobjemový 
nebo nebezpečný odpad na veřejné prostranství, vystavují se možnosti uložení po-
kuty. Vzhledem k tomu, že svoz bude probíhat za plného silničního provozu, žádáme 
občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komunikacích. Dále žádáme řidiče, 
aby v čase určeném pro svoz odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde jsou 
stanoviště svozu.

Občané města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bez-
platnou službu sběrného dvora v Ronově nad Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete informovat na telefonu 569 430 820.

Jana Krejčová
OVŽP

Časový rozpis svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Číslo Datum a čas Stanoviště

Pondělí 18. 4. 2016
1 14:00-14:45 Příkopy
2 15:00-15:45 Pecháčkova
3 16:00-16:45 U Koupaliště
4 17:00-17:45 Ronovská (LDO)

Úterý 19. 4. 2016
5 14:00-14:45 gen. Luži
6 15:00-15:45 Vyšehrad
7 16:00-16:45 Husova (zámek)
8 17:00-17:45 Bechyňovo náměstí (radnice)

Středa 20. 4. 2016
17 14:00-14:45 Pelikánova
18 15:00-15:45 Na Vyhlídce
19 16:00-16:45 Rašínova
20 17:00-17:45 U Barevny

Čtvrtek 21. 4. 2016
13 14:00-14:45 Jiráskova
14 15:00-15:45 Wolkerova
15 16:00-16:45 Bezručova
16 17:00-17:45 Nerudova

Pátek 22. 4. 2016
9 14:00-14:45 U Lesa

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

Vůz Sobota 23. 4. 2016
1,2 8:00-8:45 Poříčí, Utín (u kulturního domu)
1,2 9:00-9:15 Poříčí (statek), Hesov
1,2 9:30-10:15 Česká Jablonná, Keřkov (u hasičské zbrojnice)
1,2 10:30-11:15 Dolní Jablonná, Dobrá (u hasičské zbrojnice)
1 11:30-12:00 Dvorek
2 11:30-12:15 Hřiště
1 12:15-12:45 Uhry
2 12:30-13:15 Ronov nad Sázavou

Nakládání s bioodpadem ve městě Přibyslav
Město Přibyslav obdrželo v loňském roce podporu z Operačního programu Život-

ního prostředí a nakoupilo svozové kontejnerové vozidlo a kontejnery na bioodpad 
a svoz bioodpadu bude provádět samo. V Přibyslavi bude zřízeno 6 stabilních sta-
novišť (A-F), kam budou moci občané odkládat nepřetržitě od dubna do října bio-
logicky rozložitelný komunální odpad. Dále bude po Přibyslavi každý den na jiném 
stanovišti rozmístěn jeden kontejner, kam bude možné bioodpad uložit. Bylo zřízeno 

7 nových stanovišť. Z  pátečních stanovišť bude kontejner odvezen až v  pondělí, 
bude je tedy možné využít v sobotu i v neděli. Stanoviště jsou označena v přiložené 
mapce. Vzhledem k tomu, že se většina stanovišť nachází na místních komunikacích, 
prosíme občany o obezřetnost při umisťování bioodpadu do kontejneru z důvodu 
silničního provozu. Dále žádáme občany, aby stanoviště udržovali  v čistotě a případ-
né odpady, roztroušené kolem kontejnerů, si po sobě uklidili.

Rozmístění kontejnerů na bioodpad (zeleň)
Č. Den Místo přistavení Č. Den Místo přistavení Č. Den Místo přistavení Č. Den Místo přistavení
1 Pondělí 11. 4. Ronovská 6 Pondělí 18. 4. Cihlářská 11 Pondělí 25. 4. Tržiště 16 Pondělí 2. 5. Seifertova
2 Úterý 12. 4. Bezručova 7 Úterý 19. 4. Jiráskova 12 Úterý 26. 4. Pecháčkova II 17 Úterý 3. 5. Česká
3 Středa 13. 4 Hesovská 8 Středa 20. 4 Vyšehrad 13 Středa 27. 4. Nezvalova 18 Středa 4. 5. U Barevny
4 Čtvrtek 14. 4. Pecháčkova I 9 Čtvrtek 21. 4. Prokopova 14 Čtvrtek 28. 4 Bezpalcova 19 Čtvrtek 5. 5 Zahradní
5 Pátek 15. 4. Zahrádky u ACA 10 Pátek 22. 4. Na Vyhlídce 15 Pátek 29. 4. Zahrádky Amerika 20 Pátek 6. 5. Zahrádky u Letiště

A Niklfeldova B Gen. Luži C Příkopy D Ronovská E Nerudova F Žižkova

Rozmístění kontejnerů na dřevo
Č. Den Místo přistavení Č. Den Místo přistavení Č. Den Místo přistavení Č. Den Místo přistavení
1 Pondělí 4. 4. Ronovská 6 Pondělí 11. 4. Cihlářská 11 Pondělí 18. 4. Tržiště 16 Pondělí 25. 4. Seifertova
2 Úterý 5. 4. Bezručova 7 Úterý 12. 4. Jiráskova 12 Úterý 19. 4. Pecháčkova II 17 Úterý 26. 4. Česká
3 Středa 6. 4 Hesovská 8 Středa 13. 4 Vyšehrad 13 Středa 20. 4. Nezvalova 18 Středa 27. 4. U Barevny
4 Čtvrtek 7. 4. Pecháčkova I 9 Čtvrtek 14. 4. Prokopova 14 Čtvrtek 21. 4 Bezpalcova 19 Čtvrtek 28. 4 Zahradní
5 Pátek 8. 4. Zahrádky u ACA 10 Pátek 15. 4. Na Vyhlídce 15 Pátek 22. 4. Zahrádky Amerika 20 Pátek 29. 4. Zahrádky u Letiště

4. 4. - 10. 4. A Niklfeldova B Gen. Luži C Příkopy D Ronovská E Nerudova F Žižkova

V  měsíci dubnu, a  poté zřejmě v  měsíci říjnu, bude také přistaven dle rozpisu 
kontejner na dřevo, kam mohou občané umístit dřevo a dřevěný odpad, nejvíce asi 

větvičky z jarního ořezu stromů. Na stabilních stanovištích bude kontejner na dřevo 
umístěn pouze v období od 4. 4. 2016 do 10. 4. 2016.

(pokračování na str. 6)
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Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
(zeleň) v městských částech 

V  Dolní Jablonné, Poříčí a  Utíně bude kontejner 
na  bioodpad po  dohodě s  osadním výborem umís-
těn stabilně a  bude pravidělně vyvážen. V  ostatních 
místních částech a  osadách bude kontejner na  bio-
odpad umístěn dle následujícího časového rozpisu. 
Samostatný kontejner na  dřevo nebude do  místních 
částí přistaven. Dle naplněnosti bude případné další 
rozmístění upraveno.

Místo přistavení Datum přistavení
Česká Jablonná 11. 4. - 12. 4. 22. 4. - 24. 4.

27. 4. - 28. 4. 2. 5. - 3. 5.
Dvorek 13. 4. - 14. 4. 18. 4. - 19. 4.

29. 4. - 1. 5. 4. 5. - 5. 5.
Uhry 15. 4. - 17. 4. 20. 4. - 21. 4

25. 4. - 26. 4. 6. 5. - 8. 5.
Hřiště 11. 4. - 12. 4. 22. 4. - 24. 4.

27. 4. - 28. 4. 2. 5. - 3. 5.
Keřkov 13. 4. - 14. 4. 18. 4. - 19. 4.

29. 4. - 1. 5. 4. 5. - 5. 5.
Dobrá 15. 4. - 17. 4. 20. 4. - 21. 4

25. 4. - 26. 4. 6. 5. - 8. 5.

S  případnými dotazy či požadavky se obracej-
te na  Ing.  Martina Firlu, vedoucího OVŽP, č. tel. 
569 430 824.

Ing. Martin Firla, Jana Krejčová, OVŽP Rozmístění kontejnerů po městě

  Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 24.  02. 2016
 33/2016 Rada města Přibyslav schvaluje upravenou smlouvu o  nájmu nebytových 

prostor - budovy „Starého špitálu“ čp. 271 v ulici Vyšehrad v Přibyslavi mezi 
městem Přibyslav Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  Kulturně vzdělávacím centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, 
IČO 26614774.
Termín: 29. 02. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

34/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 107 
v DPS v Přibyslavi, v ulici Tržiště čp. 251, uzavřené dne 25. 7. 2002 s (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), a to dohodou ke dni 29. 
2. 2016.
Termín: 29. 02. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

35/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 107 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na  30  Kč za  1 m2 
měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2016 na dobu neurčitou. 
Termín: 31. 03. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

36/2016 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) na pozemcích ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 132/2, 552/5 a 552/6 v k. ú. Hřiště.
Termín: 31. 03. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

37/2016 Rada města Přibyslav schvaluje podání žádosti o dotaci na pořádání jednorá-
zové kulturní akce „Živý betlém 2016“ v ceně do 14.000 Kč.
Termín: 18. 03. 2016
Zajistí: Omes Michael
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

38/2016 Rada města schvaluje uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky „Sta-
vební úpravy ZUŠ Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Ing. Štěpánkou Stránskou, Dřevařská 391, 
382  73 Vyšší Brod, IČO 01124650. Cena zakázky je 37.000  Kč, dodavatel 
není plátcem DPH. 
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

39/2016 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie provedi-
telnosti k projektu „Modernizace komunikací v Přibyslavi“ mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Ing. Vladimírem 
Klatovským, Družební 957, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 64175871. Cena 
díla je 30.000 Kč bez DPH. 
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 24.  02. 2016

 1/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 
24. 2. 2016.
Termín: 24. 02. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

2/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 27/4 o vý-
měře 52 m2 v k. ú. Dobrá do podílového spoluvlastnictví, každé ideální jednu 
polovinu, paní [osobní údaj odstraněn] 582 22 Přibyslav a slečně [osobní údaj 
odstraněn] 582 22 Přibyslav za kupní cenu 5.412 Kč + DPH v zákonné výši. 
Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 24. 2. 2016, má město Přibyslav právo od jejího 
uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 08. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

3/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 523/1 o vý-
měře 37 m2, parc. č. 523/2 o výměře 7 m2 a parc. č. 523/4 o výměře 180 m2 
v k. ú. Dobrá od paní [osobní údaj odstraněn] 582 22 Přibyslav za kupní cenu 
6.720 Kč. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 24. 08. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

4/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav ruší své usnesení č. 69/2015 ze dne 21. 10. 
2015 a  nahrazuje jej usnesením následujícího znění. „Zastupitelstvo města 
Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č.  1737/8 o výměře 131 m2 v k. ú. 
Přibyslav ve vlastnictví pana [osobní údaj odstraněn] 582 22 Přibyslav za kupní 
cenu 9.315  Kč. Náklady spojené s  koupí, kromě daně z  nabytí nemovitých 
věcí, hradí kupující.“
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

40/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na  základě podaných nabídek pro 
realizaci veřejné zakázky „Dětského dopravního hřiště Přibyslav“ společnost 
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 
25274368 a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností STAVOKOMP SERVICE 
s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25274368. Celková cena 
díla bez DPH je 3.183.683 Kč.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

(pokračování na str. 7)
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5/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
1. Schvaluje za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona a § 11 a přílohy č. 6 vy-
hlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, zadání Změny 
č. 2 územního plánu Přibyslav.
2. Ukládá pořizovateli Změny č.  2 územního plánu Přibyslav - Městskému 
úřadu Havlíčkův Brod, Odboru rozvoje města, pokračovat v další etapě poři-
zování Změny č. 2 územního plánu Přibyslav - návrhu Změny č. 2 územního 
plánu Přibyslav.
Termín: 31. 03. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

6/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a Základní školou Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 o da-
rování 100 ks židlí. 
Termín: 29. 02. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

7/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí daru 9,5 m3 kulatiny spol-
ku KARMEL SÁZAVA, z s, Sázava 180, 59211 Velká Losenice, IČO 04055306.
Termín: 31. 3. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 6 zdržel se

8/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč 
Náboženské obci Církve československé husitské v  Jihlavě, Komenského 
1350/20, 586 01 Jihlava, IČO 65765249 a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 31. 03. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 5 zdržel se

9/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Přibyslav Junáku, českému skautu, středisku Goliath Přibyslav. z.s.., Husova 
310, 582 22 Přibyslav, IČO 15058450 ve výši 40.000 Kč, Sportovnímu klubu 
Juvenis Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, 582  22 Přibyslav, IČO 26545331 
ve  výši 70.000  Kč, SK PŘIBYSLAV, Husova 302, 582  22 Přibyslav, IČO 
60126205 ve  výši 120.000  Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Přibyslav, Husova 
302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 ve výši 160.000 Kč, Aeroklubu Přibyslav, 
z. s., Letiště 422, 582 22 Přibyslav ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávních 
smluv. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka, Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 3 proti, 1 zdržel se

10/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav:
1) schvaluje, aby při souběhu výkonu několika funkcí náležela neuvolněnému 
členu zastupitelstva měsíční odměna podle funkce, za  kterou se poskytuje 
nejvyšší odměna
2) schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši:
a) člen zastupitelstva 703 Kč
b) člen rady 2.036 Kč
c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.663 Kč
d) člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 1.471 Kč 
s účinností od 1. března 2016.
Termín: 01. 03. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 3 zdržel se

11/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na  vědomí „Informaci o  stavu požární 
ochrany ve městě Přibyslav za r. 2015“. 
Termín: 24. 02. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

12/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2016.
Termín: 29. 02. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 16.  03. 2016
 41/2016 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve  výši 10.000  Kč panu 

Milanu Plockovi, Brodská 1973/47, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 18798489 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 30. 04. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

42/2016 Rada města Přibyslav schvaluje Kritéria pro předškolní vzdělávání pro školní 
rok 2016/2017, Mateřská škola Přibyslav, 582 22 Přibyslav, IČO 750 11 930
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

43/2016 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži po-
zemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1816 v k. ú. Přibyslav mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a RWE 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567 a panem 
(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny)spočívající v právu 
zřídit a  provozovat plynárenské zařízení na  služebném pozemku, v  právu 
vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a  odstraněním plynárenského zařízení 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1579–10/2015. Jednorázová náhrada 
za zřízení věcného břemene je ve výši 1.000 Kč + DPH v zákonné výši.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

44/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1647/4 o výměře 10 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

45/2016 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 o vý-
měře 8 m2 v  k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 18. 3. 2016 do 30. 9. 2016.
Termín: 30. 04. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

46/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č.  1647/1 o  výměře 8 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

47/2016 Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na akci „Zpraco-
vání návrhu Změny č. 2 územního plánu Přibyslav“. Výzva k podání nabídky 
bude odeslána minimálně 3 dodavatelům a  bude zveřejněna na  ofi ciálních 
webových stránkách města.
Termín: 30. 04. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

48/2016 Rada města Přibyslav schvaluje zahájení veřejné zakázky Stavební práce „Při-
byslav 2016“ a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

49/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na základě podaných nabídek technický 
dozor na investiční akci „Výkon inženýrské činnosti - technický dozor investora 
Dětské dopravní hřiště Přibyslav“ společnost IS engineering s.r.o., Dvorek 
401, 582 22 Přibyslav, IČO 25975609 a  schvaluje příkazní smlouvu v částce 
37.044 Kč bez DPH.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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Téma na duben:
Na minulém zasedání ZM nebyl schválen návrh vyhlášky o pravidlech pro pohyb 

psů na veřejném prostranství ve Městě Přibyslav. Z přítomných 13 zastupitelů se 
jeden vzdal práva hlasovat, 3 byli pro, 2 proti a 7 se zdrželo hlasování.

Zeptali jsme se:
Jaký je váš názor na „psí“ vyhlášku?

Ladislav Hladík, za ANO 2011
Město tzv. psí vyhlášku nutně potřebuje. Vyhláška musí být stručná a jasná - pes 

po městě a v obcích zásadně na vodítku nebo za plotem. Když si někdo pořizuje 
psa, tak by si měl sám zajistit nebo pronajmout pozemek, kde ho chce volně pouštět. 
(kráceno)

Martin Kamarád, za ODS
Domnívám se, že v našem případě i vzhledem k jejímu omezenému rozsahu vyu-

žití není vyhláška dobrým nástrojem.

Michael Omes, za KDU-ČSL
Pokud vyhláška, pak musí být funkční a vymahatelná. Kontrola vyhlášky by nás 

stála nemalé fi nanční prostředky. Přibyslav není velkoměsto a věřím, že místní lidé 
mají zájem o dobré vzájemné soužití na základech lidské slušnosti a ohleduplnosti.

Jaroslava Slezáková, za ČSSD
O názor nás požádal již pan místostarosta při přípravě vyhlášky a na něm trvám. 

V místních částech mít psy na vodítku na veřejném prostranství, v Přibyslavi pak 
v celém zastavěném území obce kromě ploch, které budou pro volný pohyb psů 
vyhrazeny. 

Anna Šnýdlová, za ODS
Slušný člověk vyhlášku nepotřebuje, vede psa na vodítku nebo u nohy a samo-

zřejmě po něm uklízí. Neslušného člověka žádná vyhláška nezajímá ani neumravní. 
A pro případy škody platí § 2933  NOZ: „Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho 
vlastník (…).

Jan Thomayer, za NPP
Vyhlášku o volném pohybu psů jsem nepodpořil a ani nebudu podporovat. Těžko 

si dovedu představit její vymahatelnost v praxi. Doporučuji  a žádám pouze vstříc-
nější přístup od některých majitelů psů k naší společnosti.  

redakce PO

Anketa zastupitelů

Horší než zvířata…
Při jedné z předvelikonočních procházek jsem náho-

dou narazil na jednu z „černých skládek“, zarazilo mně, 
že i  v  dnešní době, kdy mnoho lidí pochopilo, jak je 
důležité chránit přírodu kolem nás, se najdou lidé, kteří 
pro své pohodlí, pro ušetření pár korun, nebo pouze 
z vlastní pohodlnosti dokáží ničit naší krajinu. 

Fotografi e jsou pořízeny jen pár kroků od Jablonecké 
nádrže. 

Karel Březina   

Během nejkratšího měsíce v  roce, února, proběhly ještě jarní prázdniny, které 
následovaly týden po jednodenních pololetních prázdninách. Přesto se v naší zá-
kladní škole nezahálelo, někteří žáci se zúčastnili různých soutěží a olympiád. V OK 
recitační soutěži v  Havlíčkově Brodě obsadili Přibyslaváci pěkná místa ve  všech 
čtyřech kategoriích:

3. místo v  I. kategorii získala Berenika Jadrná, 2. místo v  II. kategorii Antonín 
Vinkler, který postoupil do dalšího kola do Ledče. 3. místo ve III., IV. kategorii zís-
kala opět děvčata z Přibyslavi – Aneta Kosinová a Aneta Körberová. Dále proběhla 
okresní kola olympiád z angličtiny a z chemie. 

Vynikajících úspěchů dosáhly dvě dívky z 9. A, Veronika Gurová a Aneta Körbero-
vá. V anglické olympiádě skončila Aneta na 4. místě a Veronika na skvělém 2. místě. 
Úspěch zaznamenala Aneta v chemické olympiádě, kde obsadila výborné 2. místo 
a postupuje do krajského kola.

V měsíci březnu se žáci 7. tříd konečně dočkali lyžařského kurzu v Peci pod Sněž-
kou – 7. A odjela 13. 3. a 7. B potom 18. 3.

Prvňáčci navštívili městskou knihovnu. Byl tam připraven program zaměřený 
na dobu Karla IV. 

Čtvrťáci a  páťáci absolvovali besedu o  Karlu IV. v  Kulturním domě Přibyslav 
23. března.

Druháci a třeťáci jeli ve dnech 23. 3. na program ,,Nesu, nesu Morenu“ do Balin. 
Zdravotnický kurz první pomoci absolvovali úspěšně žáci 8. tříd. 

Měsíc březen zakončily velikonoční prázdniny.
Za ZŠ Přibyslav

M. Linková

Zprávy ze ZŠ
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Dnem 1. září 2015 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 
stravovaní. Tato novela mimo jiné zavádí povinnost pro školní jídelny, že pokud chtějí 
zajišťovat dále tzv. dietní stravování (např. bezlepková strava), musí si sjednat regis-
trovaného nutričního terapeuta. Nutriční terapeut musí zpracovat zprávu o systému 
dietního stravovaní a následně bude vykonávat dozor nad sestavovanými jídelníčky 
tak, aby mohly diety být poskytovány. Tolik velmi stručně ke změně vyhlášky.

Jak je to v praxi? Do uvedení výše zmíněné vyhlášky většina školních jídelen vycháze-
la potřebám vstříc, pokud to šlo s ohledem na provoz dané jídelny. V naší jídelně jsme 
se snažili vyjít vždy vstříc. Někdy to šlo lehce, jindy trochu komplikovaněji. V momentě, 
kdy se blížil termín zavedení změn a již se ustálily jednotlivé výklady vyhlášky, tak jsme 
se rozhodli, že nebudeme nic měnit a zajistíme vše tak, abychom mohli dále zajišťovat 
dietní stravování. Je přece jedním z hlavních poslání školní jídelny, zajistit dětem mož-
nost pravidelného oběda. S nutriční terapeutkou jsme nastavili způsob komunikace 
a spolupráce. Po počátečním zabíhání této novinky si vše „sedlo“ a teď už to běží jako 
dříve. Došlo k  jedné zásadní změně. Rozhodli jsme se, že jedna kuchařka bude mít 
na starosti přípravu dietních jídel (dříve se střídaly).

Jak překvapivé bylo pro nás ovšem nedávné zjištění, že patříme mezi výjimky nejen 
v Kraji Vysočina, ale i v celé České republice. Předpokládali jsme, že se k problému 
postavily stejným způsobem i ostatní provozy. Realita je ovšem zcela jiná. V Kraji Vy-
sočina z celkového počtu cca 450 školních jídelen zajišťuje dietní stravování pouze 12 
provozů (na území okresu Havlíčkův Brod jsou pouze 3 – ZŠ Přibyslav, MŠ Přibyslav 
a ZŠ Lánecká ve Světlé nad Sázavou). Například v okrese Pelhřimov není jediný pro-
voz, který by dietní stravování zajišťoval.

Čím to je? Neochotou školních jídelen? Nefunkční nebo chybnou diagnostikou 
na straně lékařů? Těžko říct. Je to ale velmi zajímavá zpráva pro naše město Přibyslav. 
Oba školní provozy vycházejí vstříc potřebám dětí.

Na závěr ještě trochu statistiky. S odkazem na výkazy, které všechny jídelny vyplňují 
k rozhodnému dni 31. října, bylo v České republice ofi ciálně uvedeno, že celkem je 572 
strávníků na dietě. Dietní stravování vykázalo pouze celkem 95 zařízení (z více než 5 
tisíc!). V celé ČR je v současné době zapojeno do systému dietního stravování celkem 
32 nutričních terapeutů. V 68% všech diet se jedná o dietu bezlepkovou, ve 12 % o di-
etu šetřící. V rámci Kraje Vysočina jak již bylo řečeno, v okrese Pelhřimov není jediný 
provoz, na Havlíčkobrodsku jsou tři, Jihlavsku také tři (všechny v Jihlavě), na Třebíčsku 
2 (Třebíč 1 – centrální jídelna pro všechny základní školy ve městě; Moravské Budě-
jovice 1) a na Žďársku se jedná celkem o 4 provozy (3 ve Žďáře a 1 v Novém Městě 
na Moravě).

Na naší škole je v současné době celkem 12 dětí, které mají omezení ve stravování. 
Krom diety bezlepkové, připravujeme i dietu diabetickou a bezmléčnou. Ve dvou pří-
padech se jedná o kombinaci diet (bezlepková, bezmléčná, bezvaječná).

V souvislosti s výše zmíněnou legislativní změnou je třeba též sdělit, že ruku v ruce 
se zavedením povinnosti zajištění dohledu nutričního terapeuta byl nově upraven 
i tzv. „spotřební koš“, tzn. defi nice dávkování živin, kombinace jídel apod., který školní 
jídelny musí v  rámci týdenního rozpisu jídelníčku dodržovat. Garantem změn spo-
třebního koše je Ministerstvo zdravotnictví, které s ohledem na dlouhodobé sledování 
zdraví dětí koš upravilo. Bližší informace k těmto doporučením naleznete na webových 
stránkách základní školy, sekce školní jídelna.

Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům nejen naší školní jídelny, ale i za-
městnancům školní jídelny při mateřské škole. Za jejich snahu a ochotu připravovat 
jídlo dětem tak, aby jim chutnalo a  vyhovovalo jejich omezením.

Petr Adam

Základní škola Přibyslav ve  spolupráci s  občanským sdružením Asi-milovaní 
připravilo pásmo přednášek s cílem vnést trochu světla to témat, která delší dobu 
ovládají nejen média v naší zemi. Přednášky budou vždy začínat v uvedený den 
v 17.00 hod v přednáškovém sále základní školy (dříve malá tělocvična). V pří-
padě změny času bude informace zveřejněna na webu školy. Snad vás program 
zaujme a  přijdete si přednášky vyslechnout a  případně se zapojíte do  diskuse 
nejen s přednášejícími.

David Lebeda: Nejnovější vývoj extremistických hnutí v ČR 
(21. dubna 2016)

V  letech 2014 a  2015 vzrostly aktivity levicové extremistické scény, zatímco 
aktivity pravicových extremistů byly utlumeny. Uprchlická vlna do Evropy, která 
se vzedmula v létě 2015, dala téma pravicovým extremistům, kteří využívají přiro-
zeného strachu z neznámého a xenofobních nálad ve společnosti. 

S bývalým členem protiextremistického oddělení Policie ČR Davidem Lebedou 
se podíváme na nejnovější vývoj extremistických aktivit, na to jak se v posledních 
letech změnila jejich témata a jaké problémy jejich aktivity přinášejí společnosti 
a občanům. V přednášce budeme sledovat historii projevů a témat pravicových 
i  levicových extremistů, zajímavé případy a možnosti, které učitel a občan má, 
když se s extremismem setká. 

Lektor se věnuje také extremismu na školách, jejich projevům a  rizikům pro 
ostatní žáky a pedagogy. 

Bc. David Lebeda – bývalý člen protiextremistického oddělení Policie ČR, bývalý 
metodik prevence pro Prahu 7. V současnosti působí jako  předseda občanské-
ho sdružení Imperativ, lektor pro problematiku rizikových skupin se zaměřením 
na extremismus a lektor VOŠ sociálně pedagogické a teologické JABOK.

Radka Pudilová: Islám a islamismus (28. dubna 2016)
Uprchlíci se přesouvali Evropou a přicházeli do Evropy odedávna.  V posledních 

letech a zejména od léta 2015 se zvedla vlna uprchlíků, kteří do Evropy přicházejí 
ze zemí, kde je hlavním náboženstvím islám. Způsoby jednání, a neporozumě-
ním evropské kultuře, i zvyky, kterým nerozumíme, vyvolávají často nevoli a strach.

O porozumění tomu, co se v současnosti v Evropě a na Blízkém východě děje, 
se snaží přednáška Radky Pudilové, která zažila první příchod uprchlíků ze Sýrie 
do Libanonu a do Francie. Vysvětlí, co je islám, jak jej chápou v různých krajinách, 
co muslimům jejich víra přikazuje a  naopak, co v  protikladu ke  všeobecnému 
mínění součástí islámu není. Poukáže na motivace a očekávání uprchlíků z mus-
limských zemí při příchodu do Evropy. Také objasní rozdíly mezi islámem jako 
vírou a islamismem jako hnutím.

Radka Pudilová, MPA – studovala Blízkovýchodní a  středovýchodní studia 
ve Francii a v Libanonu; magisterské studium veřejné správy na Central European 
University v Budapešti. Členka Blízkovýchodní severoafrické komise v síti Euro-
pean Youth Press. Žila a pracovala mimo jiné i v Mostaru a Bejrútu.  V současnosti 
odborná referentka České rozvojové agentury pro západní Balkán. Ve svém vý-
zkumu se věnuje roli občanské společnosti na poválečné rekonstrukci a rozvoji. 

Peter Gabaľ: Média a extremismus (12. května 2016)
Média nám často ukazují obrazy z válečných konfl iktů, atentátů, uprchlíků, lidí 

postižených živelnými pohromami. Svými reportážemi, ale často i zprávami, které 
by měly být věcné, útočí na naše emoce – strach nebo soucit.

Co v médiích najdete a co v nich právě nenajdete, jak vyhledávat a vyhodnoco-
vat informace v médiích? Které zdroje informací jsou spolehlivé a jak to poznat? 
Co mohou zvládnout i žáci a v čem se stěží zorientuje i zkušený profesionál? 

Jakou roli hrají média ve volbách a jaké jsou například příčiny výsledků sloven-
ských voleb včetně postupu extremistické strany LS NS do parlamentu.

Průvodcem mediální džunglí vám bude bývalý redaktor Rádia Svobodná Evro-
pa, Českého rozhlasu a významných deníků, publicista Peter Gabaľ.

Mgr. Peter Gabaľ – absolvent Právnické fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slavě. V letech 1989–1992 působil jako redaktor ve slovenském deníku Smena; 
v letech 1992–2003 jako moderátor, komentátor a editor v československé a poté 
slovenské redakci Rádia Svobodná Evropa. V letech 2004–2005 byl nezávislým 
publicistou, v roce 2006 nastoupil jako redaktor do Českého rozhlasu 6 (vysílání 
do zahraničí). V letech 2011–2013 projektovým manažerem občanského sdružení 
Asi-milovaní, od roku 2013 působí jako lektor mediální výchovy a extremismu, 
od roku 2015 jako  redaktor Hospodářských novin.

Petr Adam

Jako jedni z mála zajišťujeme dietní 
stravování pro naše děti

Přednáškový cyklus nejen pro pedago-
gy na Základní škole Přibyslav
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Ve středu 16. 3. 2016 jsme přijali pozvání do městské knihov-
ny v rámci pohádkového týdne. Paní knihovnice se proměnily 
v pohádkové bytosti a pod jejich vlídným vedením děti hbitě 
a s radostí plnily zábavné úkoly. Návštěva se nám moc líbila 
a těšíme se na další setkání.

Naďa Smejkalová a žác i 1. B

Pohádkový týden 
v Městské knihovně Přibyslav
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po  roce jsme oslavili velikonoč-
ní svátky. Připomínáme si, někdo 
možná zaprotestuje, historickou 
pravdu o Kristově vzkříšení. A ona 
vlastně úplně bourá naši předsta-
vu o historii. Protože ji překračuje. 
Je to náboženská pravda, která, 
pokud ji přijímáme, převrací po-
řádky světa dost důkladně. Pokud 
je Vzkříšení, pak nejsme tak docela 
vydáni depresi, selháním, vlastní 
přízemnosti a  zmaru, jak se může 
zdát. Je-li Bůh, který vstal,  také tím, 
který nás ospravedlňuje i po selhá-
ní a nezříká se nás, pak trvá naděje 
na život i pro toho, kdo ho pokazil. 
Volíme, a  tam, kde se přimkneme 
k Ježíši, může se zlé obrátit v dob-
ré. Co vykonáme s Ním, jednoduše 
nepomine. Vzkříšení může být sou-
částí i naší osobní historie, pokud tomu věříme. No nejspíš, i pokud tomu nevěříme. 
Protože pokud věci jsou, jak jsou, je lhostejné kdo věří a kdo ne. Tedy je před námi 
naděje ve smysl lidského života, který ospravedlnil sám Bůh. A ten život trvá v Kristu. 
Ten je naším obhájcem. Je před námi ohromný závazek nést navěky svou odpověd-
nost za všechno, co v životě uděláme. A protože se svou slabostí bychom se daleko 
nedostali, přimkněme se ke Kristu, který přišel, ne aby odsoudil, ale zachránil! 

Anděl u hrobu řekl ženám: „ Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ Tutéž otázku 
si pokládejme i my. Hledat živého je všechno jiné, než se ptát jen po osobním pro-
spěchu, pohodlí a výhodách. Hledání života a Živého se děje tam, kde se v  lásce 
vydáváme jeden druhému, jako to udělal Ježíš. I s tím, co máme. Tam vcházíme mezi 
živé a tím směrem míří i naše naděje na život. Ještě jednou požehnané Velikonoce.

P. Pavel Sandtner

Květná neděleMilí spoluobčané,

Akce:
1. 4.   návštěva nemocných
1. 4. – 2. 4. Ministrantský kurz ML (10 – 15 let) Nížkov (P. Foltán)
2. 4.   9:00  Velikonoční mše svatá v DPS 
 10:00 Ministrantská schůzka
3. 4.  18:00 Setkání s rodiči dětí jdoucích k 1. sv. přijímání
9. 4.   Farní pouť Slavkovice; Svatá brána Žďár nad S.

(odjezd 13:00, návrat kolem 19. hodiny)
11. 4. 19:00 Koncert „Krokodila“ ve stodole
15. – 17. 4. Diecézní setkání ministrantů (Želiv)
22. 4.   Tématické setkání mládeže s knězem
23. 4.   Diecézní svatovojtěšská pouť do Libice nad Cidlinou; pouť Svatý 

Hostýn
29. 4. – 30. 4.  Výjezd kněze na pobyt s dětmi jdoucími k 1. sv. přijímání (Nížkov) 

VODY-FUGY-VZRUCHY
Pět, na polyfonii založených, vodou inspirovaných skladeb.

PEPA KLÍČ (violoncello)
člen několika amatérských i profesionálních seskupení brněnské scény, ex DG-307

KROKODIL (harmonium)
hráč a kapelník několika sdružení z prostředí undergroundu a alternativní hudby

(Brix Bar Band, Pokojíček, ...) [http://krokodilovo.cz]

LUBOŠ FIDLER (roletofony, elektrická kytara)
spoluzakladatel a hráč několika kapel alternativní scény (Stehlík/Švehlík, 

MCH Band, Janota-Fidler-Richter...), nyní Noční pták [http://www.nocniptak.cz]

pondělí 11. dubna 2016
v 19:00 hodin Farní stodola v Přibyslavi
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Vážení naši čtenáři, na konci února a v březnu jsme připravili pro naše děti i veřejnost opět několik akcí.
V sobotu 20. února jsme s dětmi pracovali v kroužku červenokřižáčků, kde jsme tentokrát přivítali také 

několik nových malých zájemců. Hráli jsme hry týkající se Červeného kříže. Na kroužek červenokřižáčků se scházíme vždy jedno 
sobotní dopoledne v měsíci a rádi přivítáme i další nové členy! Na našem webu najdete o kroužku další informace a také kontakty. 
Tak se nám ozvěte a přijďte se podívat. 

V  neděli 28. února jsme se sešli ve vestibulu ZŠ Přibyslav na 5. veganské večeři. O svoje dobroty se tentokrát podělilo 16 účast-
níků. Posuďte sami: na naší tabuli se sešlo pohankové rizoto, zapečené brambory, zeleninová čína, brokolicový quiche, zeleninové 
samosy, banánovo-ovesné placičky, raw ovocný dortík a banánové palačinky. Samozřejmě nechyběly saláty a vypečené rohlíčky 
ze soutěže. Všichni jsme se báječně najedli i pobavili a už se těšíme na další večeři! Tentokrát 22. května.

V pátek 26. února 2016 se konal pravidelný monitoring v domě s pečovatelskou službou. Březnový monitoring a kroužek 
nás teprve čekají po uzávěrce.

Na duben připravujeme:
V sobotu 9. dubna 2016 se opět chystáme zapojit do akce Čistá řeka Sázava. Již po jedenácté se dobrovolníci v rámci této 

akce vydají po toku naší Sázavy a sesbírají nepořádek vytvořený lidmi jak přímo v toku, tak i v jejím okolí. Pokud se k nám chcete 
přidat, přihlaste se na našich webových stránkách, abychom předem věděli počet účastníků. Tamtéž se také dozvíte, kde se 
v sobotu 9. dubna v 9 hodin sejdeme (podle přiděleného úseku).

V pátek 29. dubna 2016 od 15:00 do 16:00 opět chystáme pravi-
delný monitoring v domě s pečovatelskou službou. Měříme krevní 
tlak, glykemický index a Body Mass Index včetně procenta svalů a tuků 
v těle.

Do  30. dubna 2016 se ještě můžete přihlašovat na  6. ročník 
našeho Letního příměstského tábora! První turnus máme už zapl-
něný, ale na  druhý turnus máme pořád volná místa. Tentokrát pro 
vás náš tým chystá PEVNOST BOYARD! Těšíme se, kdo nasbírá 
nejvíc zlatých boyardů!  Přihlášku a podrobnosti najdete na našem 
webu, nebo se můžete informovat u předsedkyně Kristýny Loužecké 
na mscckpribyslav@seznam.cz nebo telefonu 605 740 447.

Mějte se v dubnu pěkně a jarně!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Doubková
www.cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Významné dny 
v měsíci dubnu:
 1. 4. Mezinárodní den ptactva 
 2. 4.  Mezinárodní den dětské knihy
   Světový den zvýšení povědomí 

o autismu 
 3. 4.  Mezinárodní den spodního 

prádla 
 4. 4.  Mezinárodní den proti nášlapným 

minám; Mezinárodní den mrkve
 7. 4. Světový den zdraví 
 8. 4. Mezinárodní den Romů 
 11. 4.  Světový den Parkinsonovy cho-

roby; Mezinárodní den solidarity 
osvobození politických vězňů

 12. 4.  Mezinárodní den letectví 
a kosmonautiky 

 14. 4.  Světový den monitoringu 
diabetiků 

 18. 4.  Mezinárodního den památek 
a sídel 

 20. 4.  Mezinárodní den svobody tisku 
 22. 4.  Evropský den akcí proti rasismu 
  Den Země
 23. 4.  Světový den knihy a autorského 

práva 
 24. 4.  Mezinárodní den skautů 

a skautek; Světový den 
laboratorních zvířat 

 25. 4. Světový den malárie 
 26. 4.  Mezinárodní den vzpomínky 

na Černobyl; Světový den 
duševního vlastnictví 

 27. 4. Světový den grafi ky 
   Světový den sdružených měst
  Mezinárodní den smutku
 28. 4.  Světový den bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 
 29. 4. Mezinárodní den tance 
 30. 4. Den pracoviště

 Vegan véča
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Výroční členská schůze MS Přibyslav se konala 5. 3. 2016 již tradičně v restauraci Veronika. Jako 
každoročně bylo na programu vyhodnocení plnění usnesení loňské VČS, dále zprávy předsedy, 
mysliveckého hospodáře, fi nančního hospodáře, kynologa a předsedy revizní komise. Předseda 
Radomír Němec zhodnotil činnost naší organizace. Jako ostatní sdružení jsme se v  loňském 
roce podle nového občanského zákoníku přetransformovali na spolek a na mimořádné členské 
schůzi v  listopadu jsme odsouhlasili změnu názvu i nové stanovy spolku. Předseda poděkoval 
městu Přibyslav za morální i fi nanční podporu myslivosti a ocenil pomoc Osivy a.s., jmenovitě 
Ing. V. Zábrany, který našim členům umožnil získat za sběr kamenů na polích Osivy krmení pro 
zvěř. Předseda dále poděkoval všem členům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci zkoušek v no-
rování, které měly velmi příznivý ohlas u okresních kynologických orgánů i u návštěvníků. Dále 
zhodnotil jako velmi úspěšnou loňskou návštěvu naší delegace u družebního mysliveckého spolku v Holandsku. 
V letošním roce uvítáme hosty z Holandska u nás. Předseda ocenil brigádnickou činnost členů spolku – za loňský 
rok jsme odpracovali celkem 665,5 hodin. Z toho při práci v lese nejvíce hodin odpracoval pan M. Hyksa a na údrž-
bě a výstavbě mysliveckých zařízení pan J. Havlíček. Za dlouholetou činnost v myslivosti ocenil výbor MS pana 
B. Kettnera pamětním listem. Pamětní list s poděkováním obdržel rovněž pan A. Netolický za dlouholetou činnost 
ve funkci předsedy revizní komise. Na myslivce jsme podle mysliveckých tradic pasovali pana M. Musila. Popřáli 
jsme členům, kteří letos slaví „kulaté“ narozeniny a předali jim dárky. Myslivecký hospodář Josef Hamerník zhod-
notil se ve své zprávě péči o zvěř, odlov zvěře a brigádnickou činnost členů spolku. Informoval členy o pokynech 
Okresní a státní veterinární správy a o stavu zvěře v honitbě. Členové MS Přibyslav se podíleli jako každý rok 
na vyhánění zvěře před sklizní pícnin. I když zima byla letos opět mírná, pravidelně přikrmovali zvěř. Hospodář 
stejně jako předseda ocenil velký počet brigádnických hodin v lese a při obnově areálu umělé nory v Hesově. 

V tomto roce byl naším hostem za město Přibyslav starosta, pan Martin Kamarád. Ve svém vystoupení zdůraznil, 
že ho k lásce k přírodě a jeho budoucí profesní orientaci přivedl i náš hospodář pan J. Hamerník, který vedl dlouhá 
léta myslivecký kroužek při ZŠ, a vyzval členy MS, aby se pokusili takový kroužek obnovit. Informoval členy MS 
o stavu lesů a spodní vody po loňském extrémně horkém létě a poděkoval myslivcům za péči o přírodu. Rovněž 
odpověděl na  otázky členů MS. V  diskusi jsme probírali stavy zvěře, ochranu zvěře před psy neukázněných 
majitelů, další zvelebení a údržbu mysliveckých zařízení a další aktuální problémy myslivosti v našem regionu.

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

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová

jednatelka

 

Konference 
posázavských 
vodníků 

 

23. 4. 2016 
od 13:00 hod. 
na Ostrůvku 

Sbírej mušle 
a vyměňuj! 

Sázavská vodní rally 
24. 4. 2016 v 10 hod. 

trasa Ostrůvek – Pohled – Havl. Brod 

Těšíme se na Vás! 

2. a 9. oddíl vodních skautů 

Výroční schůze Mysliveckého spolku Přibyslav

POZVÁNKA
NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC

NA SRUBU V HESOVĚ

Dne 30. dubna od 16 hod.
Špekáčky s sebou!!!

Nápoje za příznivé ceny zajištěny.

SRDEČNĚ ZVE MS PŘIBYSLAV
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V sobotu 27. února 2016 v hotelu  Přibyslav - HP pojišťovna v Přibyslavi proběhla 
naše tradiční výroční členská schůze.  Sešlo se nás celkem 81 členů a jako host byl 
přítomen starosta města Přibyslav Martin Kamarád. Schůzi řídil předseda spolku 
pan Miloš Pařil. Začátkem schůze jsme uctili minutou ticha památku zemřelých členů 
v uplynulém období, a to pana Milana Novotného a Jiřího Tománka.

Hlavním námětem schůze bylo, stejně jako v letech předešlých, zhodnocení roku 
uplynulého, stav členské základny a vyhlídky do roku dalšího. Hlavním bodem byla 
zpráva hospodáře pana M. Krči. Ve svém projevu zdůraznil, co je naším hlavním 
úkolem – chování a vysazování ryb, péče o chovnou vodu a vodu sportovní. Zpráva 
byla zpracována grafi cky.

Za rok 2015 bylo uloveno na vodě:

pstruhové mimopstruhové
Kapr 1407 ks 3833 kg
Štika 56 ks 96 kg
Lín 229 ks 87 kg
Candát 31 ks 60 kg
Pstruh obecný 11 ks 3 kg
Pstruh duhový 125 ks 47 kg
Maréna 0 ks 0 kg
Cejn 0 ks 0 kg
Úhoř 4 ks 3 kg
Amur 5 ks 17 ks
Tolstolobik 1 ks 27 ks
Ostatní 17 ks 14 ks
Cizí rybáři Cca 25 %
CELKEM 2360 ks 5240 kg

Zpráva jednatele se zabývala administrativní činností. Členství ukončilo 5 členů, 
2 ve věku 16–18 let. Nových přihlášených bylo 9.

Celkem tedy členů k 1. lednu 2016:

dospělý 155
mládež 16 – 18 let 10
mládež do 15 let 45
CELKEM 200

PŘIBYSLAVŠTÍ RYBÁŘI

Poděkování patří panu Josefovi Novotnému – zástupci hospodáře, který práci 
ve výboru na vlastní žádost ukončil.

V diskuzi vystoupilo včetně pana starosty 5 členů. Závěrem byl schválen rozpočet 
na rok 2016 a usnesení ze schůze.

Schůzi ukončil předseda pan Miloš Pařil.

Dne 31. 1. 2016 uplynulo 90 let od založení Rybářského spolku v Přibyslavi. K to-
muto výročí jsme předali přítomným členům samolepku s  logem spolku, někteří 
obdrželi dárky u příležitosti svého životního jubilea nebo za dlouhodobou obětavou 
práci v našem spolku.

V roce 2016 oslaví významná životní výročí:
60 let – Friedrich Zdeněk, Kuchař Josef, Novotný Miroslav, Venc Jiří
70 let – Nápravník Josef, Liška Vratislav
80 let – Motl Zdeněk

Dlouhodobé členství /25 let v ČRS/: 
Březina Josef, Novotný Josef, Pařil Miloš, Ptáček Josef, Vála Pavel

Čestné uznání územního svazu obdržel 
Motl Zdeněk

Čestný odznak Rady ČRS – zlatý odznak 1. stupně byl předán
Vratislavu Liškovi

jménem Českého rybářského svazu MO Přibyslav 
V. Liška 
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Máme za sebou již třetí měsíc roku 2016. Březen byl nejen měsícem čtenářů, kdy 
přihlášení v knihovně bylo zdarma na  jeden rok a  této nabídky využila celá řada 
zájemců o knihy a četbu. Byl to ale, bohužel, měsíc chřipek a nachlazení. Mnozí 
z nás to poznali na vlastní kůži, což se odrazilo i na návštěvnosti některých kulturních 
akcí. Proběhl koncert Evy Henychové. Ti, kteří přišli, nelitovali. Zrovna tak i diváci, 
které svým bezprostředním projevem dvě hodiny bavil mladý cestovatel, spisovatel 
a novinář Ladislav Zibura. Vyprávěl nám o své cestě do Jeruzaléma. To ovšem nejsou 
všechny akce, které jste měli možnost navštívit, jak v kulturním, tak i v Kurfürstově 
domě. Malé diváky pozvalo loutkové divadlo na pohádku, kino promítalo fi lm Hotel 
Transylvánie 2. Ani ti starší nemuseli zůstat doma - pro ně tu byl pravidelný fi lmový 
klub. Ve  výstavní síni Kurfürstova domu do  konce měsíce března probíhala sou-
těžní výstava velikonočních perníčků. Kdo vyhrál? To ani my v tuto chvíli nevíme, 
protože 31. března se teprve budou sčítat odevzdané hlasovací lístky. Výsledky pak 
uveřejníme v  květnovém vydání Přibyslavského občasníku. V  knihovně probíhal 
pohádkový týden s králem, královnou, princeznou a jejich šaškem i dvořany. Ti si 
pro děti připravili celou řadu her a soutěžních úkolů. Podle ohlasu malých soutěží-
cích i jejich paní učitelek se pohádkový týden opravdu líbil. Děti se mohly zúčastnit 
i výtvarné soutěže. Její výsledky se dozvíte též v květnovém Přibyslavském občasní-
ku. Navštívili jste naše dílničky v dětském oddělení městské knihovny? Ne? Tak to 
máte čeho litovat. Mohli jste si vyrobit krásné přáníčko, ozdobit velikonoční vajíčko 
nebo společnými silami postavit kouzelný hrad z papíru. Takže, neváhejte a přijďte. 
I v dubnu se máte na co těšit. 

Děti ze čtvrtých a pátých tříd si mohly vyzkoušet výtvarné tvoření pod odborným 
vedením paní Lucie Seifertové. Tak to je jen taková malá rekapitulace březnových 
událostí. A co v dubnu? Výčet akcí je opravdu pestrý a kdo bude chtít, tak si určitě 
vybere. Hned 2. 4. na nás čeká v KD ÚDIF a to doslova a do písmene. Divadlo ÚDIF 
nás zavede do  světa fyziky. Nebojte se, zkoušet se nebude, ale budete se určitě 
bavit, protože při tomto představení si budete připadat jako v zemi kouzel.  Kino pro 
mateřské školy pobaví spolehlivě naše nejmenší. Pro ty větší slečny a mladé muže je 
zase připravena beseda s cestovateli, manželi Špillarovými. Kdo má rád dobrodruž-
ství, jistě nepohrdne fi lmem Everest, který je natočen podle skutečného příběhu. 
A co vy, malí diváci? Co byste tomu řekli, kdybyste si udělali výlet do pravěku za hod-
ným dinosaurem?  Že to není možné? Ale je. V kinosále kulturního domu na vás 
ten hodný dinosaurus určitě počká. Zrovna tak jako v  loutkovém divadle zakletý 
koníček. Kdo si chce zazpívat známé písničky, ať určitě přijde na koncert populárního 
Ivana Mládka. Nechcete se mačkat u pokladny a kupovat si lístek na poslední chvíli? 
Máte možnost si jej zakoupit začátkem dubna v přibyslavském informačním centru. 
Filmový klub si pro vás připravil nejen promítání zajímavého maďarského snímku 
Saulův syn, ale i vystoupení pražské kapely Monoskop.

Jestli se nic mimořádného nestane, divadelní soubor Furiant vás pozve na konci 
měsíce dubna na  další premiéru nové divadelní hry, která se jmenuje ...My vám 
píchnem ve všem. Je to povídání o třech strašidlech a jedné krásné komtesce. Lístky 
na toto představení budou též k dispozici v předprodeji.  Kam bych vás měla ještě 
pozvat? Do městské knihovny, abyste si přišli vybrat z celé řady nových knih, při-
jďte si něco vyrobit do našich dílniček, čtení knížek se slečnou knihovnicí taky není 
k zahození. Stále můžete soutěžit – lovit perly – to je celoroční čtenářská soutěž. 
Můžete přijít první středu v měsíci za maminkami z KVC Harmonie  do knihovny, kde 
máte možnost strávit příjemné dopoledne se svými dětmi – číst si, hrát si, vyrobit si 
něco zajímavého. Máte možnost se přijít podívat na výtvarnou výstavu do vestibulu 
kulturního domu. Můžete se třeba začít už teď těšit na Houpačku, která proběhne 
začátkem měsíce června. Je toho opravdu dost,  z čeho můžete vybírat.  Těšíme se, že 
se na některé z akcí uvidíme. Že jsem nenapsala datum akcí? Schválně. K tomu slouží 
zadní strana Přibyslavského občasníku, kde se snažíme pro vás všechny akce chro-
nologicky seřadit.  Hezké jaro plné sluníčka a málo aprílového deště vám za všechny 
pracovníky KZMP přeje

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav 

P.S. - I Markétku, naši knihovnici, postihla chřipka. Tak se omlouvám všem dětem, 
že nevyjde dětský koutek. Zároveň i  omluva čtenářům – nejsou uvedeny knižní 
novinky. O těch si přečtete také až v květnovém čísle.

Duben v Kulturním 
zařízení města Přibyslav

DUBEN
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listím strom.

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

V dubnu se celá příroda probouzí naplno. Sluníčko ještě pořád nesvítí tak,  jak 
bychom si přáli. Mnohdy se tak rychle střídá počasí, že pomalu ani nestačíme roz-
tahovat deštník. Někdy dokonce chumelí, jindy přijde první jarní bouřka. Zkrátka 
počasí je hrozně vrtkavé, no přece takové aprílové. Napadlo vás, kde se vzalo jméno 
tohoto čtvrtého měsíce – duben?! Má to něco společného se stromem dubem. 
V tomto období totiž zrovna začínají kvést duby, tak odtud jméno tohoto jarního 
měsíce. V tomto měsíci má svátek Vojtěch nebo třeba Jiří. Konkrétně k těmto dvěma 
se vztahují některé naše pranostiky. Se svátkem sv. Vojtěcha souvisejí lidové zvyky, 
které se týkají chovu holubů. A svátek Jiříků, Jírů a Jurů je vlastně pomalu vrcholem 
jara. To už bývá zem dosti prohřátá a proto ti hadi a štíři.  Vylézají ven z chladných 
děr a  prohřívají si těla na  teplém sluníčku. A  s  30. dubnem přichází též čarovná 
a kouzelná noc. Říká se jí různě. Podle abatyše Walburgy, která dokázala ochránit 
všechno před zlými čarami a kouzly, ji někteří nazývají Valpuržinou nocí, u nás je 
víc známé jméno Filipojakubská. Je to proto, že se dříve slavil prvního května právě 
svátek Filipa a Jakuba. Ale večer před prvním májem se na kopcích zapalovaly velké 
vatry, které chlapci s děvčaty přeskakovali nebo vyhazovali vysoko do vzduchu za-
pálená košťata z březového proutí. 

Také se věří, že v tuto noc by měl muž pod rozkvetlým stromem políbit svoji milou, 
aby mu do roka neuschla. Kdybyste se náhodou té noci rozhodli jít hledat poklad, 
tak si pro jistotu na ochranu před zlými silami, vezměte s sebou květ z kapradí anebo 
svěcenou křídu.

A  protože se v  dubnu již hodně pracuje na  zahrádkách, seje se zelenina nebo 
květiny, je občas dobré mít jednotlivé záhonky hezky popsané, aby se vědělo, co 
nám tam má vyrůst. Proto je dobré vyrobit si štítky na záhony.

Štítky na záhony
Z hliníkové vaničky nebo tácku, které se používají třeba při zahradním grilování, 

si vystřihneme obdélník. Pak si z několika vrstev starých novin vyrobíme měkkou 
podložku a  tupou tužkou do hliníku vyryjeme jméno rostlinky nebo její obrázek. 
Okraje obrázku rozstříháme na  třásně. Nakonec přilepíme vteřinových lepidlem 
špejli, abychom mohli štítek zapíchnout na okraj záhonku. Na výrobu štítků může-
me použít třeba i větší kamínky nebo oblázky, na které napíšeme příslušné jméno. 
Kdo chodí do keramického kroužku, může jmenovky vyrobit z keramiky.  

zdroj: 
Z. Kovaříková; V. Lyčková: Pranostiky – rokem krok za krokem; Albatros, Praha 
2006

Anna Šauerová

Pranostiky rokem 

krok za krokem

V sobotu 4. června 2016 bude Přibyslaví opět znít jazz! Pátý ročník jazzového 
festivalu Houpačka vypukne ve 14:43 na farní zahradě. Z programu zatím může-
me prozradit vystoupení Polenského Big Bandu, předního českého saxofonisty 
Ondřeje Štveráčka s  kvartetem a  také divadelní představení Houpací pohádky, 
které nám přijede zahrát Dominik Linka. Těšit se samozřejmě můžete na  další 
vystupující, na  výtvarné a  jiné aktivity pro děti, dobré jídlo a  pití, a  především 
na  jedinečnou festivalovou atmosféru. Více informací najdete na  www.houpej.se 
a na www.facebook.com/Houpacka 

 Jakub Šnýdl, Slávek Tecl

Houpačka 2016

Uzávěrka příštího čísla 20. 4. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 5. 2016)
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 4 – duben 2016
Odpovědi:

�.  .......................................................................................................

�.  .......................................................................................................

�.  .......................................................................................................

Jméno:  ..........................................................................................................

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

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

Okénko 

do historie

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK Č. 4

OTÁZKY: 

�. Odkud tento muž pocházel a kde bydlel?

�. Čím se zapsal do historie našeho města?

�. Jaké funkce zastával?

Vážení čtenáři, 
Kulturní zařízení města Přibyslav pro Vás i na celý rok 2016 při-

pravilo malou soutěž. Každý měsíc bude v našem periodiku zveřejně-
na vždy jedna fotografi e z archivu městského muzea. Tentokrát jsme 
se rozhodli, že uveřejníme fotografi e více nebo méně známých tváří 
přibyslavských občanů, které jste možná ještě nedávno někteří z vás 
potkávali. Možná se některým čtenářům náš výběr nebude líbit. 
Možná, že si někdo řekne: Proč zrovna ten? Odpovídám: A proč ne. 

Vaším úkolem bude, jako loňského roku, uhodnout o koho se 
jedná. Správné odpovědi nám můžete poslat e-mailem, kde je třeba 
uvést své plné jméno a adresu (e-mailová adresa nestačí) a jako 
předmět uvést heslo „Soutěž – Okénko do historie“. Dále lze odpo-
věď zaslat poštou na předtištěném kupónu na naši adresu, anebo 
předat v informačním centru do připravené schránky. I tyto odpo-
vědi musí obsahovat plné jméno a přesnou adresu, popřípadě tel. 
číslo nebo e-mail. Je to z toho důvodu, že bychom nevěděli, kam 
máme případnému výherci cenu poslat. Do slosování budou zařa-
zeny všechny správné odpovědi mající uvedené náležitosti, které 
obdržíme do dne uzávěrky následujícího čísla Přibyslavského ob-
časníku. V tento den pak náhodně oslovený návštěvník Kurfürs-
tova domu vylosuje vždy tři soutěžící. Výsledky soutěže budou 
průběžně uveřejňovány na stránkách Přibyslavského občasníku. 
Výherci jednotlivých kol pak postoupí do velkého slosování, ovšem 
za předpokladu, že se osobně dostaví na slavnostní večer, který 
proběhne v době adventu roku 2016. Těšíme se opět na Vaši hoj-
nou účast v soutěži, Vaše odpovědi a Vy se můžete za odměnu těšit 
na hezké ceny. 
Ještě omluva. Omlouvám se všem vylosovaným luštitelům, že do-
sud neobdrželi slibovanou odměnu. Stalo se tak v důsledku mé 
dlouhé nemoci. Slibuji všem, že vše během měsíce napravím. 

Anna Šauerová
KZM Přibyslav

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

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 3:
1.  spisovatelka a profesorka  Františka Kolářová - Vlčková
2.  studovala na fi lozofi cké fakultě v Praze a jako profesorka pedagogiky 

působila v Báňské Bystrici a Bratislavě
3.  napsala několik historických románů z vesnického prostředí Přibyslavska 

(pentalogie začíná v období 18. století, poslední díl pak pojednává 
o poměrech na vesnici v 50. letech 20. století)

Výherci třetího kola soutěže:
1. Marta Horáková, Předměřice nad Labem
2. Dagmar Štefanová, Dobrá
3. Karel Šmíd, Přibyslav

Blíží se máj, toť lásky čas a báseň o lásce zahřeje nás.

Láska
Vše co je dobré, je vytvořeno z lásky.
Procházím alejí, kde stromy kvetou,
tu krásu vyjádřit jen  jednou větou – láska k přírodě.
Míjím se s úsměvem s mladým párem
i z jejich lásky vznikne jednou život
a to je tím nejkrásnějším darem – láska k životu.
Vkusně upraveným parkem pokračuji dále,
obdivuji sochy i zde je cítit láska stále – láska k umění.
Lásku lze vyjádřit denně a všude,
bude-li tomu tak, svět lepší bude.
Kdyby každý z nás lásku v sobě měl,
svět by tak často a zbytečně nechuravěl.
Vždyť pomoci druhému, kdo bez lásky stále je,
toť pro něj dobře a velká naděje – z lásky pomoci druhému.

O. Pleskačová
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Výtvarné dílničky v knihovně

V neděli 28. února 2016 proběhl v Kulturním domě Přibyslav 1. ročník soutěže v pečení rohlíků 
a rohlíčků. Navázal na úspěšný nultý ročník, kdy se pekly bábovky. Soutěžilo se v kategorii sladké, 
slané a také dětské. Přihlášeno bylo celkem 90 různých výrobků. Výherce vybírala porota ve složení: 
Ludmila Kameníková – šlechtitelka brambor, máku a kmínu, Bohumil Kytlička – restaurace Veronika, 
Martin Kamarád – starosta města, Ludmila Černá – vítězka loňského ročníku soutěže podle hlasování 
veřejnosti, Gabriela Moravcová – kabelová televize, Vendula Trdá – žákyně 9. třídy ZŠ. 

V kategorii sladkých rohlíků vyhrála Miloslava Králová se svými ořechovými rohlíčky. Mezi slanými 
rohlíky zvítězila Ludmila Matějová s rohlíky s anglickou slaninou a sýrem. Dětskou kategorii ovládl 
Matyáš Kulhánek s tvarohovými rohlíky s cibulí.

Cenu hlasující veřejnosti vyhrála také Miloslava Králová. Oceněn byl nejkrásnější výrobek (Ka-
teřina Augustinová – skořicové rohlíčky), rohlíky, který upekl největší kolektiv (třída Kuřátek z MŠ 

– kynuté rohlíky), vyhlášen byl i ne-
mladší účastník soutěže (Rozárka 
Loužecká).

Děkujeme všem sponzorům a po-
mocníkům při organizaci a  těšíme 
se na pokračování soutěže v dalším 
roce.

za realizační tým 
Hana Loubková,

Václava Kytličková

Rohlíky a rohlíčky – ohlédnutí za soutěží

Tato dvě slova hodně používají ve  svých příspěvcích pan starosta a  pan místostarosta. 
Vyžadují po občanech, aby se chovali slušně a zodpovědně, a při tom jak jsme mohli vidět 
na únorovém veřejném zasedání, se někteří zastupitelé chovají nezodpovědně a neslušně, 
kdy nás všechny podvedli. Je pravda, že zákon neporušili, nicméně nám na říjnovém zasedání 
slíbili, že psí vyhláška bude a teď ji smetli se stolu. Tím dali zelenou nezodpovědným pejska-
řům a občanům, kteří slušně svými podpisy požádali radnici o tuto vyhlášku, se tak vysmáli. 
Kdybychom tuto vyhlášku nepotřebovali, tak by o ni občané nežádali a možná, že by si někteří 
nezodpovědní pejskaři ušetřili peníze za již zaplacenou pokutu za týrání zvířete.

Je pravda, že pan starosta navrhuje, že se budou psi odchytávat a přestupky sčítat. Ale kdo 
je bude odchytávat a kdo to celé bude kontrolovat? Navíc jsem o takovém zákoně neslyšela. 
Přestupek je přestupek, který je již teď jednotlivě sankcionován.

Vyhláška, o kterou jsme s občany žádali radnici, je právně upravena a je jako dostačující 
pro radnici. Na závěr bych ráda řekla, že se potvrdila má slova, která jsem  psala přesně před 
rokem do Přibyslavského občasníku a to: „Víte, koho jsme si zvolili na radnici?“

Takže neslušnost vítězí nad slušností a nezodpovědnost nad zodpovědností. Také vítězí 
osobní zájmy některých zastupitelů před zájmy občanů.

Jana Höferová

Jménem všech občanů a Osadního výboru Dvorek a Uhry bychom chtěli 
poděkovat celému Zastupitelstvu města Přibyslav a také Radě města Přiby-
slav za schválení záměru vytvořit předprojektovou dokumentaci na stavbu 
chodníku v naší obci (Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13. 01. 2016; 
11/2016). Zároveň chceme poděkovat i  za postoj zastupitelů, kteří řadí 
rozvoj integrovaných obcí na první příčky na žebříčku investic, které jsou 
plánovány (Přibyslavský občasník, únor 2016, č. 302, s. 4). Doufáme, že 
naše zastupitelstvo a rada města zůstanou u těchto priorit ještě dlouhou 
dobu a zakoupí pro naše obce nemovitost ve Dvorku, kterou bychom rádi 
využívali jak pro schůze osadního výboru, tak i pro další kulturní akce. Jedná 
se o jedinečnou a neopakovatelnou možnost získat prostory pro činnost. 
Jsme jediné integrované obce, které žádný takovýto objekt nemají k dispo-
zici. Proto věříme, že rozvoj okolních vesnic bude ještě dlouho na předních 
příčkách priorit našeho zastupitelstva a rady města. 

Mgr. Jiří Němec
předseda Osadního výboru Dvorek a Uhry

Co znamenají slova slušnost a zodpovědnost? Poděkování Zastupitelstvu města 
Přibyslav a Radě města Přibyslav
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Rád bych krátce reagoval na  zmíněný článek, který občasník zveřejnil v  břez-
novém čísle, resp. na  jeho část, která se týká vydané publikace Přibyslavská škola 
(1895-2015). Je pravda, že se ve vydání objevilo několik překlepů, záměn apod. Budiž 
to inspirací pro další publikace. Nicméně nemohu přejít komentář pana Ledvinky 
u výčtu významných žáků, absolventů, zaměstnanců, učitelů apod. Vydaná publikace 
není svou strukturou almanachem, nejsou tam vzpomínky absolventů nebo zaměst-
nanců. Na počátku jsme si s touto myšlenkou hráli a sešlo se několik příspěvků, ale 
později, jak krystalizovala podoba publikace, jsme přistoupili k tomu, že nic z poskyt-
nutých příspěvků nebylo použito se záměrem, že to může být zahrnuto do navazující 
publikace, která by byla sestavena výhradně z takových příspěvků. Vydaná kniha měla 
jednoduchý cíl – pojmout historickým exkurzem vývoj školy, která svým „pojetím“ 
refl ektuje dnešní dobu, tzn. sledovali jsme zejména absolventy měšťanské školy. A bylo 
to nasnadě – vždyť loni uplynulo 120 let od založení měšťanské školy, pro kterou byla 
následně postavena školní budova, v níž působí škola dodnes. Během těch uplynu-
lých 120 let se měnil název – ten jsme zachytili a popsali i důvody, proč se tak dělo. 
Dnešnímu čtenáři může být na příklad pojem „újezdní školy“ nesrozumitelný, i ten je 
zde podchycen.

Při sestavování seznamu absolventů jsme prošli nesčetně stran třídních výkazů. Byly 
vypsány tisíce absolventů výročních ročníků měšťanské školy. Nemohli být podchyceni 
všichni, jelikož není možné vše ze zachovaných zdrojů ověřit a zaznamenat. Během 
zpracovávání seznamů absolventů bylo i upuštěno od záměru vytvořit seznam absol-
ventů obecné školy, a sice z velmi praktického důvodu. Dříve nebyla docházka vedena 

Reakce na článek „Ne vše se podaří“

Před takovými 20 lety jsem si říkal, jak 
je možné, že v  nedaleké Polné na  rozdíl 
od Přibyslavi žilo tolik zajímavých lidí včet-
ně spisovatele B. Hrabala či spisovatelky B. 
Němcové. (Manželé Němcovi i po odchodu 
do Prahy zůstali ve styku s Polnou. Zachoval 
se doklad, kde J. Němec chválí čilý kulturní 
ruch v  národně uvědomělé Polné a  vybízí 
sousední Přibyslav, aby v  tomto počínání 
s  Polnou soutěžila. Neušetřil si ani ironii 
na adresu přibyslavských za to, že na budo-
vu městské školy dali německý nápis „Stadt-
schule, erbaut im Jahre 1838“. ) Byla to teh-
dy samozřejmě neznalost, rovněž Přibyslav 
se totiž může pochlubit mnoha osobnostmi 
a Polné závidět určitě nemusíme. Čtvrt roku 
u nás žil a poté často navštěvoval faru novi-
nář K. H. Borovský, bydlel u nás první docent 
na UK v Praze fi lolog PhDr. R. Novák, rovněž u nás žila spisovatelka O. Sedlmayerová, 
básník  J. Milota, novinář Dr. J. Pejskar, který stál u zrodu českého vysílání rádia Svo-
bodná Evropa, chodil do školy básník L. Fikar či malíř J. Zrzavý a další. V loňském roce 
se uzavřela životní pouť významného fi losofa J. Opata, který taktéž v Přibyslavi prožil 
několik let svého života a myslím si, že je dobré ho proto několika slovy připomenout.

Doc.  Jaroslav Opat se narodil 11. 4. 1924 ve Vojnově Městci do chudé katolické 
rodiny. V necelých 11 letech odešel do služby u sedláka v obci Vepřová, v červnu 1938 
dokončil vedle těžké práce v  zemědělství povinnou školní docházku na  měšťanské 
škole v Borové.  A 15. července 1939 nastoupil jako truhlářský učeň u fi rmy Antonín 
Dolák, Stavební a nábytkové truhlářství v Přibyslavi. V dílně pro zajímavost pracovali 
mistr a jeho syn, absolvent Ústřední školy bytového průmyslu v Praze, asi pět dělníků-
-tovaryšů a tři učni. Po vyučení byl v roce 1942 pracovně nasazen do Vídně. Po ile-
gálním návratu pracuje ve mlýně Antonína Součka nedaleko Žižkova Pole. Po válce 
odchází do Prahy, kde vystudoval Ústřední školu bytového průmyslu. Vysokoškolské 
vzdělání získal na VŠP v Praze; doktorát obdržel v lednu 1953. Po vojenské prezenční 
službě působil do r. 1961 jako učitel dějin dělnického hnutí na Vysoké škole při ÚV 
KSČ. Pozdější prozření vedlo k tomu, že v roce 1961 byl z KSČ vyloučen a vládnoucí 
strana mu poděkovala tím, že ho poslala na necelé tři roky do uranových dolů. Mezi 
léty 1964-1970 pracoval v Ústavu dějin východní Evropy ČSAV. V době normalizace 
byl propuštěn a  věnoval se dělnickým profesím. Je jedním ze signatářů Charty 77. 
Po získání invalidního důchodu v r. 1978 se začal intenzivně věnovat studiu života a díla 
T. G. Masaryka. V r. 1985 vydal v SI práci Filozof a politik T. G. Masaryk 1882–1893, 
která 1987 vyšla i v exilovém nakladatelství Index a (po rozšíření) 1990 v Melantrichu. 
Od února 1990 do května 1991 pracoval v Ústavu dějin střední a východní Evropy 
ČSAV. Po roce 1989 znovuzakládal Ústav Tomáše Garrigua Masaryka, který později 
v  letech 1996-1997 vedl. V  roce 1998 byl za  svou činnost oceněn Řádem Tomáše 
Garrigua Masaryka.

J. Ledvinka, ml.

Na začátku února letošního roku širokou veřejnost pobouřilo utýrání učitelky 
na SPŠ v Praze-Malešicích. Šikana se v posledních letech neobjevila jen na SŠ, 
učňovské škole, ale i na ZŠ (v únoru v Pelhřimově) a ve školce. A rovněž na nej-
různějších pracovištích, v loňském roce dokonce na ministerstvu školství.

Šikanou si v mládí prošlo několik slavných osob. Tvrdou šikanou si prošel např. 
fi losof J. Opat na měšťanské škole v Borové. V zoufalství přemýšlel, jak se účinně 
bránit, zamýšlel dokonce na agresory použít pistoli. Bohudík vůdce party ze školy 
odešel. Další známou obětí šikany byl brněnský silák F. Kocourek zpopularizovaný 
hercem M. Donutilem. Uvést bych chtěl ještě třetí případ, dnes vysoce postave-
ného manažera jedné fi rmy (nebudu proto jmenovat). Vyprávěl mi, že z počát-
ku - premiant třídy, postupně - žák na propadnutí. V osmé třídě po téměř každo-
denním týrání se dokonce v noci začal strachem pomočovat. K „delikátnostem“ 
brýlatého, tlustého chlapce patřilo např. pití z kaluže, olizování bot agresorů atd. 
Šikana přestala teprve nástupem na učňovskou školu. Zde se seznámil s klukem, 
který provozoval bojový systém musado. Téměř každou volnou chvilku trávil 
v  tělocvičně, po 3 letech byl připraven. Návrat do rodné obce nebyl úsměvný, 
postupně si podal všechny 3 agresory. Ano, byla tam krev, byly tam zlomeniny. 
Zajímavé na celé věci je, že si vše odpustili a dodnes jsou kamarádi. Samozřejmě 
šikana před 30 lety kvetla za tehdejšího vedení, či lépe nevedení, rovněž na místní 
ZŠ. Jelikož se o tuto záležitost zajímám, vím o několika případech z  těchto let. 
Dotyční dodnes Přibyslav nemusí, dodnes kvůli několika grázlům do Přibyslavi 
nejezdí. Co se týče mého případu, musím říci, že ani doma jsem tehdy podporu 
nenašel. Naši ze mě chtěli mít kominíka, ten musí něco vydržet. Mamka začala 
konat teprve, až když mě bylo vyhrožováno udušením či vypálením našeho bytu. 
Nebylo to tak dávno, kdy byla spolužáky vypálena stodola na  náměstí, takže 
hrozba byla reálná. Ale ouvej, na místní policii se jí vysmáli, že do záležitosti školy 
se plést nebudou a ve škole? Tam dopadla podobně. Šikanu přece naše vládnoucí 
strana už dávno vymýtila!! A mně zbývalo jediné-sebevražda. Je s podivem, že jen 
několik dní před plánovaným činem mi anděl strážný poslal do cesty o několik let 
mladší princeznu. Kvůli ní jsem si věc rozmyslel, zatnul zuby a řekl, že nejhorší 
období svého života překonám. Samozřejmě dneska bych jednal jinak, dlouho 
jsem si vyčítal, že jsem onehdy nevzal židličku a nehodil ji po těch 3 agresorech. 
Nechci zde navádět někoho, aby házel  židličkou, ale počáteční důraz je velice 
důležitý. Šikana je jako rakovina, pokud se nepodchytí z počátku, je to špatné. 
Jiný přístup jsem použil až po  letech na voj. službě. Agresor dostal pravačkou 
na  solar plexus a  vzápětí levým loktem do  krku. Výsledek? Měl jsem od  něho 
pokoj. I když pevně věřím, že současné vedení ZŠ by se šikanou okamžitě zatočilo, 
chtěl bych tímto apelovat, aby se udělalo vše pro zamezení tohoto jevu. Je neuvě-
řitelné, že jak v Malešicích, tak ani v Pelhřimově si učitelé ničeho nevšimli, nebo 
nechtěli všimnout? Dobře si pamatuji slova třídní učitelky, která vešla do třídy: 
„Teď ho nechte, pokračovat můžete až po  přestávce“. Třídní, které více vadilo 
moje ministrování v kostele. Nedopusťme, aby si obyčejné nuly opět z někoho 
udělaly fackovacího panáka. Udělejme vše pro to, aby po letech na nějakém srazu 
spolužáků nezazněla opět tato či podobná slova: „To byla tehdy sranda, když jsme 
toho bl..a Ledvinku pálili zapalovačem!“

J. Ledvinka, ml.

Filozofova složitá cesta Šikana byla, je a bude

 Jaroslav Opat jako sedmnáctiletý

jako nyní, ale žáci měli stanoveno, že v období od 6 do 14 let musí vychodit obec-
nou školu. Byly tedy velmi časté případy, že jeden žáček se v první třídě objevil 
hned tři po sobě jdoucí roky. Bylo by to velmi časově náročné sledovat všechny 
děti, jak a v které době navštěvovaly naši školu (a to nepřihlížím k nemocnosti, 
stěhování apod.).

Co se týče pedagogů působících na naší škole v daném období, tak základním 
zdrojem byly školní kroniky. Každý školní rok byl v zápise zahájen výčtem nově 
příchozích učitelů vč. jejich medailonků a stejně tak konec školního roku lemoval 
seznam odcházejících pedagogů. Bohužel nejsou k dispozici všechny kroniky. Jak 
jistě víte, chybí kroniky z let 1939-1953 a z let 1972-1991. Neúplná je i řada zázna-
mů z porad, jednání apod. Proto nebylo možné zachytit všechny pedagogy, i ty, 
co zde byli krátce jako např. pan Bičík (o jeho zdejším působení jsem se dozvěděl 
až z uvedeného článku v o bčasníku).

Nebylo ani cílem knihy zmiňovat jiné formy škol, které zde působily, pokud to 
nesouviselo přímo se základní školou, jako pokus zavedení sovětského modelu 
v padesátých letech minulého století. Zmiňovaná lidová škola hospodářská byla 
jistou formou tzv. pokračovacích kurzů, které byly běžné ve  městech velikosti 
Přibyslavi, Chotěboře apod.

Závěrem bych rád uvedl, že pokud má pan Ledvinka dostatek zdrojů, informací 
a nadšení, může sestavit almanach, který by na naši publikaci navázal, doplnil ji. 
Základní škola velmi ráda jeho znalostí využije a almanach vydá.

Petr Adam
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Semínkovna je iniciativa, která vznikla na podporu svobodného sdílení osiva, semenaře-
ní a přírodního zahradničení. Tak jako se v knihovně půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo 
do vaší zahrádky. Tak jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší 
zeleniny myslete na sdílení sklizených semínek v semínkovně… Sdílet lze semena zeleniny, 
ovoce, květin, koření i  divokých rostlin. Obvykle neznamená, že přesně to samé osivo, 
které jste si vypůjčili, v budoucnu vrátíte. Vše záleží na vašich semenářských možnostech 
a schopnostech, ale často i na místních klimatických a jiných podmínkách, které nemůžete 
ovlivnit. Přinést můžete osivo, kterého máte přebytek. Každý dar je pro semínkovnu hnacím 
impulzem a  třeba uděláte radost někomu dalšímu třeba i  osivem „obyčejného“ kopru. 
Na sáčky se semínky stačí uvést rostlinný druh, název odrůdy a rok sběru. Pokud máte 
chuť a čas, připište i vlastnosti odrůdy a postup jejího pěstování, popřípadě vaše jméno. 

Jestliže se semenařením začínáte, zvolte si pro začátek jednodušší plodiny (rajčata, fa-
zole, hrách, salát ap.). Informujte se o  postupu  semenaření dané plodiny dříve, než se 
pustíte do  práce. V  semenaření není až tak nutná kvantita, ale  zejména  kvalita, pokud 
si chcete zajistit uspokojivou úrodu v  dalších letech. Pozor na  semenaření cuket, dýní 
a jiných cizosprašných rostlin. Tyto plodiny se velmi rády kříží a určitě vás nepotěší, když 
se vám typ dýně ‚Hokkaido‘ zkříží s okrasnou dýní, jejíž dužnina není chuťově tak příjemná 
a slupka je tvrdá. U cizosprašných rostlin je třeba zachovat izolační vzdálenost od jiných 
odrůd nebo opylovat ručně v technické izolaci. Osivo by mělo být z rostlin nehybridních, 
tj. z odrůd, které nejsou označené jako F1, a rostliny by neměly být chemicky ošetřené 
(hnojivy, postřiky apod.). 

Hlavním důvodem vlastního semenaření  je produkce osiva odpovídajícího vašim vlast-
ním kritériím (velikost plodů, chuť, ranost apod.). Vámi pěstované rostliny se mohou po-
stupně adaptovat na podmínky vaší zahrady a tím být odolnější proti chorobám a škůd-
cům. Díky tomu je možné postupně zcela přestat používat ochranné postřiky či chemická 
hnojiva. Domácí semenaření je cesta k uchovávání a spoluvytváření odrůd rostlin, které 
můžeme předat svým potomkům. Vlastní produkcí osiva rovněž ušetříte nemalé fi nanční 
náklady, přispíváte k zachování biodiverzity v podobě jedinečných variet, místních či tra-
dičních odrůd.

V semínkovně jsou přiloženy letáčky s  informacemi k  rozebrání a k nahlédnutí je zde 
kopie knihy pana P. Dostálka - Pěstujeme si vlastní semínka - v které najdete podrobné 
informace k semenaření různých druhů zelenin a zemědělských plodin. Jeden výtisk knihy 
je také možné v  knihovně půjčit. Je přiložen i  sešit pro vaše poznámky (k  semínkovně 
i k odrůdám), které chcete sdílet s ostatními.

Více se dozvíte na  https://seminkovny.wordpress.com/. Cenné informace jsou také 
na  internetových stránkách obecně prospěšné společnosti Gengel, která rozšiřuje staré 
odrůdy a usiluje o uchování agrobiodiverzity (http://www.gengel.webzdarma.cz/).

Krabice se semínky je připravena na  vaši návštěvu na  chodbě Kurfürstova domu, je 
tedy dostupná v době otevírací doby knihovny či informačního centra, nyní od pondělí 
do pátku od 8 do 12 hod a od 13 do 17 hod, v sobotu od 9 do 11 hod. Budeme rády, když 
se přijdete  podívat a semínkovnu podpoříte. Pokud máte dotazy, připomínky či nápady, 
napište nám. 

Jitka Dejmalová
(dejmalova.jitka@seznam.cz)

Marie Zichová
(zichovam@zspribyslav.cz)

KRAJ VYSOČINA – Za první dva měsíce letošního roku 
jsme v našem kraji dokumentovali celkem třináct dopravních 
nehod s  účastí chodců. Osm dopravních nehod se stalo ve  dne, zbývající 
v noci za snížení viditelnosti. Šest dopravních nehod chodci zavinili. Sedm 
nehod se stalo na přechodu pro chodce. Jeden chodec při letošních doprav-
ních nehodách zemřel, tři chodci byli těžce zraněni a jedenáct dalších chodců 
utrpělo lehké zranění. 

V této souvislosti je zapotřebí znovu připomenout, že od 20. února letošní-
ho roku je v účinnosti novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. 
Tato novela kromě jiného přináší novou povinnost pro chodce. Jde o povin-
nost užití refl exního prvku při nedostatečné viditelnosti. 

Jde o povinnost, která výrazně přispívá ke snížení rizik střetů osob s vozi-
dly na místech, která jsou nedostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí 
chodník. Užitím refl exního prvku nebo oděvního prvku s refl exními doplň-
ky se dosáhne významného zviditelnění chodce, přičemž tím dojde k větší 
bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S refl exními prvky je 
chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů, takže řidič má možnost adekvátně 
zareagovat. Refl exní prvek, umístěný na viditelném místě, musí mít od soboty 
každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní 
komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. 

Novelizované ustanovení zní: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené 
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retrorefl exního materi-
álu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích. Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem 
lze uložit blokovou pokutu až 2 000 korun. 

Bezpečnost chodců se dlouhodobě řadí v Kraji Vysočina mezi priority do-
pravních policistů. Dopravní policisté a policisté z oddělení tisku a prevence 
se proto v současné době na chodce snaží působit především preventivně. 
Pokud policisté zjistí, že se chodec dopustil přestupku, bude tento přestupek 
řešen domluvou a chodec bude upozorněn policistou na novou povinnost 
danou zákonem.

Pravidla pohybu chodců po  komunikacích upravuje zákon o  provozu 
na pozemních komunikacích. Chodec musí užívat především chodníku a tam, 
kde chodník není, se chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji 
vozovky. Chodci smějí jít v těchto případech nejvýše dva vedle sebe. Při sníže-
né viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci 
pouze za sebou. V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že velice důleži-
té pro bezpečnost chodců je, aby byli zřetelně a včas vidět. Zejména za sníže-
né viditelnosti je důležité, aby chodci používali vhodné oblečení s refl exními 
prvky, které zvyšují jejich viditelnost zejména pro řidiče motorových vozidel, 
což nyní nově upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

por. Mgr. Tomáš Procházka
koordinátor prevence tel:   974 261 20, mobil: 725 868 475, 

e-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz

OTEVŘENÍ SEMÍNKOVNY 
V PŘIBYSLAVI
Sázejte, sklízejte, sdílejte… svobodně, ekologicky a ekonomicky!

Loni zemřelo při dopravních 
nehodách pět chodců
S reflexními prvky je chodec vidět 
až na vzdálenost 200 metrů

V  únoru 2016 byl v Přibyslavském občasníku otištěn příspěvek paní Jany Höfe-
rové s názvem Psí vyhláška musí být kontrolována. Autorka zde uvádí: „Co se týče 
volně pobíhajících psů v honitbě. To upravuje zákon o myslivosti. Pes musí být plně 
pod kontrolou svého průvodce a to i v pásmu 200 m od obydleného domu. Pokud 
není, je to přestupek a myslivecká stráž má viníka předat k přestupkovému orgánu 
v  Havlíčkově Brodě. Pokud se takto pohybuje pes dál jak 200 m od  obydleného 
domu, má myslivecká stráž psa usmrtit. Je pravda, že zdejší myslivecká stráž je ne-
činná a to musíme změnit.“

V  zákoně 449/2001 Sb. o  myslivosti v  platném znění, konkrétně v  §14 však 
ve skutečnosti stojí toto: „(1) Myslivecká stráž je oprávněna ……….. e) usmrcovat 
v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m 

od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovi-
tost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto 
oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, 
zdravotnické, záchranářské a  služební;…“ Tedy myslivecká stráž smí usmrtit jen 
některé psy, a  to pouze za  zcela specifi cké, v  zákoně přesně vymezené, situace. 
Rozdíl mezi oběma formulacemi je naprosto zřejmý.

Nezbývá než zdejší myslivecké stráži poděkovat za dodržování legislativy a pisa-
telku upozornit na to, že zkreslené vykládání zákonů je velmi nebezpečné, ať už je 
účelové nebo následkem neznalosti.

S pozdravem
Klára Bezděčková, Jihlava

Úloha myslivecké stráže



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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Přibyslavský dvanáctiboj 2016 - míčový víceboj - výsledky:
MUŽI
Jméno Příjmení basket fotbal fl orbal celkem body pořadí
Dolák Vladimír 9 8 3 20 100,00 1
Lehrl Tomáš 5 8 5 18 90,00 2
Háněl Tomáš 3 8 6 17 85,00 3

ŽENY
Loužecká Kristýna 4 9 4 17 100,00 1
Mošťková Miroslava 2 8 6 16 94,12 2
Šubrtová Eliška 1 7 7 16 94,12 3

DVOJICE
Příjmení body pořadí
Loužeckovi 170,00 1
Háněloví 167,35 2
Mošťkovi 159,12 3

Kompletní výsledky Přibyslavského dvanáctiboje naleznete na www.szpribyslav.cz

Volejbalový turnaj mládeže v Chotěboři
V  neděli 13. března 2016 se 

v  Chotěboři uskutečnil čtyřko-
vý turnaj HAVLBALL, kterého 
se zúčastnilo celkem 13 týmů. 
Z  Přibyslavi vyjela 3 družstva: 
ZŠ Přibyslav A, B a C. Na třech 
hřištích se odehrálo celkem 
53 zápasů a mnoho z nich mělo 
vynikající úroveň. Bylo to vý-
sledkově velice napínavé. Hrál 
se systém dvou skupin. V první 

skupině hrál tým ZŠ Přibyslav B, který celkově skončil na krásném 10. místě. V druhé 
skupině hrály týmy ZŠ Přibyslav A a C. Družstvo A se probojovalo až do čtvrtfi nále, 
kde se hrálo o první příčky celého turnaje, ale prohrálo s těžkým soupeřem. Násled-
ně prohrálo ještě s dalším soupeřem, ale poslední zápas se vydařil. Je nutno říct, 
že již na začátku turnaje porazilo vítěze celého turnaje.  A tak družstvo A skončilo 
na 7. místě. Tým Přibyslav C si musel půjčit malé hráče, jelikož 3 hráčky se nemohly 
zúčastnit,  ale bojovali statečně a skončili celkově na krásném 11. místě.

Diana Bartošová, Lucie Holubová, Simona Krátká

Průběžná tabulka 4 HAVLBALL 
2015/2016 po 4. turnaji

1. turnaj
Bezděkov

2. turnaj
Světlá

3. turnaj
Přibyslav

4. turnaj
Chotěboř

Průběžné pořadí celkem 12.9. 12.12. 24.1. 13.3.
2 TJ Jiskra Havlíčkův Brod “A” 39 8 10 9 12
8 TJ Jiskra Havlíčkův Brod “C” 15 7 0 8 0
1 DDM Světlá nad Sázavou “A” 40 6 13 11 10
3 Gymnázium Chotěboř 37 5 11 12 9
4 TJ Sokol Bezděkov “A” 28 4 9 10 5
9 TJ Jiskra Havlíčkův Brod “B” 14 3 0 0 11

14 TJ Jiskra Havlíčkův Brod chlapci 7 2 5 0 0
5 TJ Sokol Štoky 22 1 8 7 6

11 DDM Světlá nad Sázavou “B” 12 0 12 0 0
6 ZŠ Přibyslav “A” 20 0 7 6 7

13 TJ CHS Chotěboř “B” 11 0 6 3 2
11 ZŠ Přibyslav “B” 12 0 4 4 4
7 TJ CHS Chotěboř “A” 16 0 3 5 8

14 ZŠ Přibyslav “C” 7 0 2 2 3
16 VK Havlíčkův Brod 3 0 1 1 1
10 TJ Sokol Bezděkov “B” 13 0 0 0 13

Petra Holubová
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Po zimní přestávce se rozjíždí jarní fotbalová sezóna 
i pro naše mužstva v krajských soutěžích, kde nás čekají 
těžké zápasy. 

A-čko je po polovině soutěže na 4. místě, ale bude se 
muset na  jaře vyrovnat s několika změnami, které mužstvo 
postihly.  Do Havlíčkova Brodu se vrátil nejlepší střelec Matěj Vopršal, 
dlouhodobé zranění trápí Miloše Krčála, Tomáše Musila a Michala Votavu, kteří se 
na jaře na hřišti pravděpodobně neobjeví. Sehnat nějaké posily se nám i přes naši 
snahu nepodařilo a  tak se musíme spolehnout jen na  naše odchovance z  B-čka 
a dorostu. Sehráli jsme čtyři přípravná utkání, kde se nám dařilo výsledkově, ale 
herně to nebyl žádný zázrak.

Výsledky přípravy - Polička 0:0,Thaya 4:3, Speřice 1:1, Sapeli Polná 4:2.

Mužstva  dospělých začínají v sobotu 26. 3. 2016. A-čko hraje v 15:00 hod. ve Vel-
kém Meziříčí a B-čko ve stejném čase hraje ve Ždírci nad Doubravou. První utkání 
na domácím hřišti sehrají obě mužstva v neděli 3. 4. 2016, v 10:00 hod. hraje 
B-čko se Světlou nad Sáz. B a  odpoledne v  15:30 hod. hraje A-tým se Sapeli 
Polná. Věříme, že i na jaře navážeme na dobré výsledky z podzimu a i naši fanoušci 
si najdou cestu na fotbalové hřiště.

František Prchal

Začínají jarní boje ve fotbale

Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR – 2. disciplína MÍČOVÝ VÍCEBOJ – 21. 2. 2016
Zaznamenali jsme rekordní účast 38 mladých závodníků! Ti poměřili své síly v ku-

želkách (3 pokusy), hodu na koš (10 pokusů), hodu nebo kopu do zavěšené kruhové 
obruče (10 pokusů) a v umístění míčku fl orbalovou holí do branky (10 pokusů). 

Míčový víceboj si vyzkoušeli i rodiče (10 maminek a 10 tatínků). Nejlepší výsledek 
rodiče ( jedno, zda ženy nebo muže) v kombinaci s nejlepším výsledkem jednoho 
z  jejich soutěžících dětí dalo konečný výsledek = pořadí pro novou kategorii RO-
DINA.

Celkové výsledky po 2 disciplínách podle kategorií:
NEJMLADŠÍ DĚTI  2010 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1. disc.

BRUSLENÍ
2. disc.

MÍČ. VÍCEBOJ BODY

1. Stehlík Martin 2011 100 95 195
2. Peňázová Nikola 2013 95 76 171
3. Flekal Marek 2010 0 100 100

DÍVKY MLADŠÍ  2004 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1. disc.

BRUSLENÍ
2. disc.

MÍČ. VÍCEBOJ BODY

1. Vlčková Sára 2005 100 95 195
2. Šrámková Lucie 2006 95 95 190
3. Peňázová Kristýna 2006 90 95 185

CHLAPCI MLADŠÍ  2005 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1. disc.

BRUSLENÍ
2. disc.

MÍČ. VÍCEBOJ BODY

1. Háněl Tomáš 2006 95 95 190
2. Körber Pavel 2005 100 84 184
3. Vlček Filip 2009 87 80 167

DÍVKY STARŠÍ  2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1. disc.

BRUSLENÍ
2. disc.

MÍČ. VÍCEBOJ BODY

1. Körberová Aneta 2001 95 100 195
2. Havlíčková Marta 2001 90 95 185
3. Stehlíková Natálie 2002 87 87 174

CHLAPCI STARŠÍ  2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1. disc.

BRUSLENÍ
2. disc.

MÍČ. VÍCEBOJ BODY

1. Loužecký Richard 2001 100 100 200
2. Loužecký Filip 2003 95 95 190
3. Havlíček Marek 2004 90 90 180

RODINA
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1. disc.

BRUSLENÍ
2. disc.

MÍČ. VÍCEBOJ BODY

1. PEŇÁZOVI - 195 195
2. HAVLÍČKOVI I (Radka) - 190 190
2. STEHLÍKOVI - 190 190
2. ŠRÁMKOVI - 190 190

Podrobné výsledky jednotlivých disciplín, celkové pořadí všech závodníků 
a spoustu fotek najdete na našem webu a Facebooku.

Těšíme se na vás při další disciplíně, 
kterou bude CYKLISTIKA dne 24. 4. 2016!
Disciplína CYKLISTIKA se nezapočítává do kategorie RODINA.

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 40 18 36
Facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

www.cckpribyslav.cz
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10.4.2016 LIGA VYSOČINY PŘÍPRAVEK 

09:00 SK Juvenis Přibyslav vs. Hippos Žďár n/S. 
09:15 TJ Centropen Dačice vs. Hippos Žďár n/S. Benjamins 
09:30 ASK Bystřice n.P. vs. SK Juvenis Přibyslav 
09:45 Hippos Žďár n/S. vs. TJ Centropen Dačice 
10:00 Hippos Žďár n/S. Benjamins vs. ASK Bystřice n.P. 
10:15 SK Juvenis Přibyslav vs. TJ Centropen Dačice 
10:30 Hippos Žďár n/S. vs. Hippos Žďár n/S. Benjamins 
10:45 TJ Centropen Dačice vs. ASK Bystřice n.P. 
11:00 Hippos Žďár n/S. Benjamins vs. SK Juvenis Přibyslav 
11:15 ASK Bystřice n.P. vs. Hippos Žďár n/S. 
11:30 TJ Centropen Dačice vs. SK Juvenis Přibyslav 
11:45 ASK Bystřice n.P. vs. Hippos Žďár n/S. Benjamins 
12:00 Hippos Žďár n/S. vs. SK Juvenis Přibyslav 
POUZE ORIENTAČNÍ ROZPIS ZÁPASŮ. 

SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT !!! 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU. 

                             JARO  2016 A-ČKO 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

26.3.2016 SOBOTA Venku 15:00 VEL. MEZEŘÍČÍ B A 13:00 
3.4.2016 NEDĚLE Doma 15:30 SAPELI POLNÁ A 

10.4.2016 NEDĚLE Doma 15:30 JEMNICKO A 
17.4.2016 NEDĚLE Venku 10:15 VELKÁ BÍTEŠ 8:15 
24.4.2016 NEDĚLE Doma 16:00 OKŘÍŠKY A 
30.4.2016 SOBOTA Venku 16:30 HAVL.BROD B A 15:00 

8.5.2016 NEDĚLE Doma 16:30 ŽIROVNICE A 
15.5.2016 NEDĚLE Venku 16:30 HERÁLEC A 13:30 
22.5.2016 NEDĚLE Doma 16:30 CHOTĚBOŘ A 
29.5.2016 NEDĚLE Venku 16:30 SVĚTLÁ A 14:30 

5.6.2016 NEDĚLE Doma 16:30 MOR.BUDĚJOVICE A 
12.6.2016 NEDĚLE Venku 16:30 HUMPOLEC A 14:45 

JARO 2016 ŽÁCI 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

17.4.2016 SOBOTA doma 9:00 BYSTŘICE.  Ž 
24.4.2016 NEDĚLE doma 9:00 VELKÉ MEZEŘÍČÍ  Ž 

1.5.2016 NEDĚLE venku 14:00 STARÁ ŘÍŠE  Ž 12:30 
8.5.2016 NEDĚLE doma 9:00 RADOSTÍN Ž 

15.5.2016 NEDĚLE venku 9:00 VELKÁ BÍTEŠ  Ž 7:30 
22.5.2016 NEDĚLE doma 9:00 MOR.BUDĚJOVICE  Ž 
28.5.2016 SOBOTA venku 9:00 NÁMĚŠT Ž 7:30 

JARO  2016 B-ČKO 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

26.3.2016 sobota venku 15:00 ŽDÍREC B B 13:30 
3.4.2016  neděle doma 10:00 SVĚTLÁ B B 

10.4.2016 neděle venku 15:30 LUČICE B 14:00 
17.4.2016 neděle doma 16:00 STARÉ RANSKO B 
23.4.2016 sobota venku 16:00 LIPNICE B 14:30 

1.5.2016 neděle doma 16:30 OKROUHLICE B 
8.5.2016 neděle venku 14:00 JEŘIŠNO B 12:00 

15.5.2016 neděle doma 16:30 ROZSOCHATEC B 
22.5.2016 sobota venku 16:30 VESELÝ ŽĎÁR B 13:00 
29.5.2016 neděle doma 16:30 GOLČŮV JENÍKOV B 

5.6.2016 neděle venku 16:30 KOŽLÍ B 14:30 
12.6.2016 neděle doma 16:30 ŠMOLOVY B 
18.6.2015 sobota venku 16:30 DLOUHÁ VES B 15:00 

JARO 2016 DOROST 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

       
2.4.2016 SOBOTA venku 15:30 TŘEŠŤ D 14:00 
9.4.2016 SOBOTA doma 15:30 CHOTĚBOŘ D 

17.4.2016 NEDĚLE venku 10:00 TELČ D 8:00 
23.4.2016 SOBOTA venku 13:00 SPEŘICE D 11:30 
30.4.2015 SOBOTA doma 16:00 HUMPOLEC D 

7.5.2016 SOBOTA venku 13:30 POLNÁ D 12:15 
14.5.2016 SOBOTA doma 16:30 KAMENICE D 
21.5.2016 SOBOTA venku 16:30 NEDVĚDICE D 14:30 
28.5.2016 SOBOTA doma 16:30 PACOV D 

4.6.2016 SOBOTA venku 10:00 MOR.BUDĚJOVICE D 8:00 
11.6.2016 sobota doma 16:30 NÁMĚŠT D  
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KKERAMICKÁ DÍLNA 
Jana Březková 

Bechyňovo náměstí č.p. 40, Přibyslav    
(bývalé elektro a služby,nad kašnou) 

nabízí: 

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

reklamní i upomínkové) 
-výrobu 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 

ZEMNÍ PRÁCE – AUTODOPRAVA 

PETR KŘESŤAN, U LESA 717, PŘIBYSLAV, IČ 63558793 

tel. 733 716 879 

 

Profil činnosti: 

 Úpravy terénu 

 Výkopy základů rodinných domů 

 Venkovní hydroizolace rodinných 
a bytových domů 

 Kanalizační přípojky včetně 
materiálu 

 Drenáže, odvodnění 

 Bourací práce hydraulickým 
kladivem 

 Čištění vodních toků 

 Odvoz zeminy, sutí 

 Kontejnerová doprava – 
přistavování kontejneru až 5 t 

 Zámkové a ostatní dlažby

EGLE ® 

Obchod s dětským zbožím - 
Bechyňovo nám. 70 , Přibyslav 

 
RUŠENÍ PROVOZOVNY – ZMĚNA 

PROVOZNÍ DOBY 
 

OD 1.4. 2016 SLEVA NA CELÝ NÁKUP 
V KAMENNÉ PRODEJNĚ 15% 
 - DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - 

 
OD 1.4. OTEVŘENO POUZE V SOBOTU OD 

08:00 – 11:00 
- OSTATNÍ DNY ZAVŘENO - 

Hledám brigádníka
na drobné nenáročné práce 

na zahradě v Ronově 
(i důchodce)

Tel. 773 033 730

PRONAJMU
byt 2 + KK v Dlouhé Vsi

PRODÁM
fošny – jilm, dub
tel. 721 638 451
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ŽIŽKOVO POLE 83, 582 22 
– přízemí v budově Zemědělského družstva

V DEN KONÁNÍ AKCÍ JE HERNA PRO DĚTI OTEVŘENA 
OD 15 HODIN, ÚČAST NA PROGRAMU NENÍ NUTNÁ.
V případě zájmu o návštěvu herny v jiné dny nás prosím 
kontaktujte na tel. 606 300 327 nebo 733 341 059.

Všechny akce jsou organizovány neziskovým spolkem RC Motýlek z.s. (IČO 04305353).
Náklady na provoz centra jsou hrazeny z vlastních zdrojů a sponzorských darů.
Zájemci o spolupráci/sponzoring kontaktujte nás prosím na tel. 606 300 327 
nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.motylekzp.cz. Děkujeme.

POZVÁNKA na DUBEN 2016:
So 2.4. 15:30  Koncert skupiny Vrabčí trh – pro celou 

rodinu
  Přijďte oslavit Mezinárodní den ptactva!:-)
   V případě hezkého počasí bude koncert 

na hřišti  pod RC Motýlek
  Vstupné: 50 Kč dospělí, mládež 20 Kč

Út 5.4. 16:00 Tvoření s Motýlkem – tvoříme z pedigu
   Výroba motýlků a kyti ček – s paní Hanou 

Novotnou
  Cena materiálu: 50 Kč

Út 12.4. 16:30 Recitál pro děti  – s Pavlem Lutnerem
  Zpívání a hraní s dětmi a pro děti 
  Vstupné: 50 Kč matka + dítě, mládež 20 Kč

Út 19.4. 16:00 Tvoření s Motýlkem – malování na texti l
   Tvoření s Alenou Mokrejšovou, 

pomalujeme trička a co nám přijde pod 
ruce..

  Cena materiálu: 20 Kč

Út 26.4. 16:30 KYTKA – Kytaroví kamarádi  
   Kytarový spolek se rozrůstá, přijďte se 

učit hru na kytaru i vy!
   Vstupné: 50 Kč - student hry na kytaru, 

ostatní 20 Kč

 www.motylekzp.cz
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duben 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. dubna 2016 Burza knih – sleva až se 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. dubna 2016 Jak šel čas/výstava Kulturní dům SUPŠ Jihlava-Helenín, KZMP
– od 1. dubna 2016 Lovci perel – čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. dubna 2016 Zahájení předprodeje -  koncert I. Mládka Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 2. dubna 2016 v 9.00 h. Velikonoční mše svatá Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 2. dubna 2016 v 15.30 h. Koncert skupiny Vrabčí trh Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 2. dubna 2016 v 17.00 h. Divadlo fyziky ÚDIF Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. dubna 2016 v 17,45 h. Medeia/ divadlo Horácké divadlo Horácké divadlo Jihlava
– 3. dubna 2016 v 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny elévů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 3. dubna 2016 v 10.00 h. Fotbal - Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 3. dubna 2016 v 15.30 h. Fotbal - Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– od 4. dubna 2016 Pravidelné rozmísťování kontejnerů dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 5. dubna 2016 Filmové představení pro mateřské školy Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. dubna 2016 v 16.00 h. Tvoříme s Motýlkem – tvoříme z pedigu Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 6. dubna 2016 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 6. dubna 2016 v 16.30 h. Ptačí den Sál základní školy ZŠ Přibyslav
– 7. dubna 2016 Školka nanečisto MŠ Bezručova MŠ Přibyslav
– 7. dubna 2016 ve 14.00 h. Výroční členská schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav Sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 7. dubna 2016 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 7. dubna 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 8. dubna 2016 v 19.00 h. Namibie/cestovatelská beseda Sál radnice Město Přibyslav
– 9. dubna 2016 v 9.00 h. Čistíme řeku Sázavu Povodí řeky Sázavy MS ČČK Přibyslav
– 9. dubna 2016 od 9.30 h. Přibyslavský pantofl íček/taneční soutěž Sportovní hala ŠD a ŠK při ZŠ Přibyslav
– 9. dubna 2016 v 15.30 h. Fotbal - Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 9. dubna 2016 v 19.00 h. Ivan Mládek Bio Trio/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 10. dubna 2016 Ukončení výstavy/J. J. Rathsam – Návraty … Janáček galerie Janáček galerie
– 10. dubna 2016 Ukončení výstavy/Petr Vlach – Ona a její duše Janáček galerie Janáček galerie
– 10. dubna 2016 v 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny přípravek Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 10. dubna 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj – přespolní běh 5 km Bývalý kovošrot pod zámkem SZM Přibyslav
– 10. dubna 2016 v 15.30 h. Fotbal - Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 11. dubna 2016 Zahájení předprodeje – divadlo My vám píchnem… Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 11. dubna 2016 Manželé Špillarovi - beseda a promítání pro žáky ZŠ Kulturní dům ZŠ, KZM Přibyslav
– 11. dubna 2016 v 19.00 h. Vody – Fugy – Vzruchy/ koncert Farní stodola ŘKF Přibyslav
– 12. dubna 2016 v 16.30 h. Recitál pro děti – s Pavlem Lutnerem Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 14. dubna 2016 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ MŠ Bezručova MŠ Přibyslav
– 14. dubna 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. dubna 2016 v 17.00 h. Hodný dinosaurus/ fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. dubna 2016 v 19.30 h. Everest/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. dubna 2016 v 9.00 h. Fotbal - Přibyslav Ž Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 17. dubna 2016 ve 13.00 h. Sraz harmonikářů a heligonkářů Kulturní dům Utín Obec Utín, KZM Přibyslav
– 17. dubna 2016 v 16.00 h. Fotbal - Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– od 18. dubna 2016 Svoz velkoobjemového odpadu dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 18. dubna 2016 od 14.30 h. Dílničky pro šikovné ručičky Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. dubna 2016 v 16.00 h. Tvoříme s Motýlkem – malování na textil Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 21. dubna 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 21. dubna 2016 v 17.00 h. Přednáška/ Nejnovější vývoj extrémistických hnutí v ČR Sál základní školy ZŠ Přibyslav
– 23. dubna 2016 od 8.00 h. Povinné očkování psů – městské části dle rozpisu Městské části Mě Ú Přibyslav
– 23. dubna 2016 od 13.00 h. Konference Posázavských vodníků Ostrůvek v Poříčí Vodní skauti Přibyslav
– 23. dubna 2016 ve 14.00;15.30 h. O statečném Kubovi/loutková pohádka Kulturní dům Přib. pimprlata, KZM Přibyslav
– 23. dubna 2016 v 19.30 h. FK – Saulův syn/fi lm; Monoskop/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– 24. dubna 2016 v 9.00 h. Fotbal - Přibyslav Ž Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 24. dubna 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – cyklistika sraz u Jabloneckého žlabu ZŠ, MS ČČK Přibyslav
– 24. dubna 2016 v 10.00 h. Sázavská vodní rally Ostrůvek v Poříčí Vodní skauti Přibyslav
– 24. dubna 2016 od 14.00 h. Den země Školní zahrada ZŠ, Otakárek Přibyslav
– 24. dubna 2016 v 16.00 h. Fotbal - Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 25. dubna 2016 v 15.00 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. dubna 2016 v 16.30 h. Kytka - Kytaroví kamarádi Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 28. dubna 2016 v 17.00 h. Přednáška/ Islám a islamismus Sál základní školy ZŠ Přibyslav
– 28. dubna 2016 v 18.00 h. …My vám píchnem ve všem/divadlo Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 29. dubna 2016 v 15.00 h. Pravidelný monitoring Sál DPS MS ČČK Přibyslav
– 29. dubna 2016 v 19.00 h. …My vám píchnem ve všem/divadlo Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 30. dubna 2016 od 9.00 h. Povinné očkování psů – město Přibyslav Za radnicí města Mě Ú Přibyslav
– 30. dubna 2016 v 16.00 h. Tradiční pálení čarodějnic Srub v Hesově MS Přibyslav
– 30. dubna 2016 v 16.00 h. Fotbal - Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 30. dubna 2016 v 18.00 h. …My vám píchnem ve všem/divadlo Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 1. května 2016 v 16.30 h. Fotbal - Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav


