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Natáčení pro ČT – přibyslavská štola

Výtvarná dílnička v knihovně

Přibyslavský pantoflíček
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MÍSTOSTAROSTA NA RADNICI

každé PONDĚLÍ od 14:00 hod. do 16:30 hod.

schůzky v jiných termínech jsou možné, 

můžete volat na tel.: 728 264 579

a psát na e-mail:

michael.omes@seznam.cz / omesm@pribyslav.cz

V měsíci březnu jsme obdrželi informaci společnosti COOP družstvo HB o jejich 
rozhodnutí ukončit provoz prodejny v Keřkově. Společnost COOP se tak rozhodla 
poté, co obdržela výpověď ze strany vedoucí prodejny.

Uzavření prodejny bylo ze strany společnosti zdůvodněno mnoha argumenty 
a zdá se být krokem promyšleným. Dlouhodobě docházelo k poklesu maloobchod-
ních tržeb prodejny a v neposlední řadě je zmiňováno razantní navýšení minimální 
mzdy a s tím související i zvyšování minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní 
pojištění, jež se týká zejména pracovníků se zkráceným úvazkem.

Město Přibyslav je nyní v jednání o odkoupení této části objektu obchodu, neboť 
ten se nachází ve společném vlastnictví města Přibyslav a společnosti COOP druž-
stvo HB. Od 1. 5. 2016 jsme dohodli s panem Mrkvičkou, který provozuje pojízdnou 
prodejnu, že bude do Keřkova každou středu cca od 10.00 hodin zajíždět.

Bohužel se domnívám, že je uzavření této prodejny pouze špičkou ledovce. S po-
citem, že je třeba vybírat řádně daně, zavádíme elektronické pokladny, zatímco ta 
skutečně významná část daní končí v Panamě. S pocitem, že je třeba ochránit ty 
nejslabší minimální mzdou, jsme zvýšili náklady provozovnám právě v malých ob-
cích, jež zaměstnávají často lidi na částečný úvazek, kde je nárůst nákladů především 
na zdravotní pojištění nejmarkantnější.

Se stejně dobrými úmysly je jistě navržen zákon o odpadech, který jde daleko nad 
rámec požadavků Evropské unie a bude trestat především lidi na malých obcích, kde 
se odpadu (toho netříditelného) produkuje, vzhledem k způsobu vytápění, více. A je 
tu nový návrh vodního zákona, kdy jeho zpracovatelé snad ani netuší, kolik existuje 
v ČR malých obcí, či místních částí, které nejsou odkanalizovány.

Tisková konference města
• Dne 6. dubna 2016 se konala pravidelná tisková konference města Přibyslav. 
Hosty tiskové konference byly organizátorky projektu „Šance do života“ ze společ-
nosti ACO Industries k. s. - paní Hana Ondráčková, Mirka Procházková a Zuzana 
Siwková. Cílem projektu, na kterém se podílí svými prostory také město Přibyslav, je 
podpora rizikové skupiny mladých lidí, kteří odcházejí z dětského domova a začínají 
svůj samostatný život na vlastních nohou. Tento projekt se zdá celkem mimořádný 
z  tohoto pohledu, že hlavní iniciátorky mají podporu výrobní společnosti, která 
celou akci zastřešuje. Nabídka pomoci potřebným je v lidské společnosti přirozeným 
jevem a je dobře, že nemusí vždy přicházet z oblasti neziskového sektoru.

• Dalším tématem tiskové konference byla informace o průběhu investičních akcí 
v Přibyslavi (dopravní hřiště, objekt pro ZUŠ, povrchy komunikací, chodník v Utíně). 
Uvedené investice jsou na počátku realizace, některé už mají vysoutěžené dodava-
tele, u jiných soutěž probíhá. Nedílnou a důležitou součástí je zajištění technického 
dozoru a koordinátora bezpečnosti práce.

• Konference pokračovala také sdělením z oblasti péče o památky. Město se bude 
podílet na obnově památek – přibyslavská farnost letos zahájí obnovu pláště kostela 
Narození sv. Jana Křtitele s podporou dotace Ministerstva kultury ČR.

Štola pod farou ožívá
Ve spolupráci s Českou speleologickou společností z Jihlavy a dr. Cílkem proběhlo 

natáčení pro pořad České televize o podzemních krásách v naší zemi. Pořad, toče-
ný dokumentaristou p. režisérem Harvan em, bude odvysílán v roce 2017. Při této 
příležitosti dr. Cílek vyslovil svůj názor, že přibyslavská štola pod farou je středověké 
důlní – průzkumné dílo a je velmi podobné štolám v Jílovém u Prahy a v Kutné Hoře. 
To vše dobře zapadá do nejstarší doposud nám známé historie města, o které se 
dozvídáme z  listiny Smila z Lichtenburka z roku 1257. V  listině je zmíněna právě 
těžba stříbra v  některých místech na  Havlíčkobrodsku včetně Přibyslavi. Jihlavští 
jeskyňáři po dohodě s městem Přibyslav aktuálně provádějí zaměřování štoly, které 
do budoucna poslouží k dalším průzkumným pracím a rovněž ke zpřístupnění štoly 
pro veřejnost. 

Zavření prodejny smíšeného zboží v Keřkově je jen 
špičkou ledovce

Dubnové ohlédnutí

Přibyslavský pantoflíček
Chci poděkovat organizátorkám ze Školní družiny a Školního klubu při Základní 

škole Přibyslav za uspořádání této velkolepé taneční akce, která si vybudovala svoji 
tradici. Letošní 12. ročník naplnil sportovní halu mládím, pohybem a hudbou. Počet 
účastníků se vyšplhal až na číslo 800. Naše město se touto akcí může pyšnit nejenom 
v Kraji Vysočina, ale v rámci celé republiky. Děkuji.

Michael Omes
místostarosta města

Na straně jedné padají stovky milionů do bezedné jámy dotačních titulů Programu 
rozvoje venkova, abychom tyto miliony vybrali z kapes lidí na venkově žijících. Tak 
nevím, jestli je s naší společností úplně všechno v pořádku?

Martin Kamarád
starosta města

Foto: Ivo Havlík
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Odbor výstavby a životního prostředí

Probíhající svoz bioodpadu a  třídění plastů - nejdříve bych chtěl poděkovat obča-
nům města za udržování pořádku v okolí přistavených kontejnerů na zeleň a na dřevo. 
Ve většině případů se dařilo i oddělovat kompostovatelnou zeleň a dřevo, které si odváží 
ze skládky na další zpracování fi rma Kronospan CR Jihlava. Další svoz dřeva proběhne až 
na podzim, nevkládejte tedy prosím do kontejnerů na bioodpad větve z ořezaných stromů.

Dále navazuji na článek z minulého vydání občasníku a tentokrát se více rozepíšu o tří-
dění plastů. Plast patří do žlutého kontejneru nebo zvonu. V průměrné české popelnici 
plasty zabírají nejvíce místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale 
i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Jednou z nejcennějších součástí separovaného 
plastu jsou PET lahve.

Do  nádoby na  plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly 
od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od  jogurtů, mléčných výrobků, 
balící fólie od  spotřebního zboží, obaly od  CD disků a  další výrobky z  plastů. Pěnový 
polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Drobné znečištění plastových obalů nevadí. 
V některých městech se zvlášť třídí nápojové kartóny, v Přibyslavi můžeme tyto krabice 
od džusů, vína a od mléčných výrobků ukládat do nádob na plast.

Naopak sem nepatří obaly se zbytky čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, guma, pneumatiky a moli-
tan. Problém je mastnota. Plastovou lahev od rostlinného oleje je potřeba pořádně vymýt 
teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí. Pokud někdo nechce láhev od oleje vymývat, 
ať ji raději dá do směsného odpadu.

Plastových výrobků je kolem nás stále více. Schválně se zkuste podívat, co všechno 
z nich máte třeba v kuchyni. Plasty se vyrábějí z ropy, tedy neobnovitelného přírodního 
zdroje. Proto bychom je měli recyklovat, jak nejvíc to jde, aby se ropy spotřebovalo méně. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor správy a údržby 
Úvodem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na  úklidu města. 

Občané zametali nejen drť po  zimě, ale vyhrabávali i  zelené pásy a  parky. 
Děkujeme i za to, že většina z nich nepřidávala na hromádky žádný jiný odpad, 
a proto mohla být smetená drť použita na vyspravení cest. Úklid města ovšem 
nespočívá jenom v zametení ulic a chodníků. Pokračujeme v úklidu některých 
parků, příkopů okolo silnic a prostoru pod farou. Zároveň jsme se podíleli 
na  svozu velkoobjemového a  nebezpečného odpadu, organizovaného od-
borem výstavby a životního prostředí, svozu odpadu z akce „Čistá Vysočina“, 
organizované Krajským úřadem kraje Vysočina a z akce „Den Země“. Ve městě 
proběhlo čištění místních komunikací komunálním strojem a postupně probí-
há i v přilehlých obcích, kde ještě v následujícím měsíci budou práce pokračo-
vat. Souběžně s úklidem proběhly a stále ještě nejsou dokončeny terénní práce 
na veřejných prostranstvích zeleně, kde vlivem zimní údržby došlo za používá-
ní strojních zařízení při odklízení sněhové nadílky k povrchovým nerovnostem. 
V rámci úklidu města je naplánováno v brzké době vyčištění dešťových vpustí, 
které jsou ve vlastnictví města Přibyslav. Na základě vyhlášeného výběrového 
řízení na  technický dozor investora a  koordinátora bezpečnosti práce pro 
investiční akci „Dětské dopravní hřiště“  byla vybrána společnost IS enginee-
ring s.r.o., Dvorek a nabídka od pana Ivana Maříka, Třešť. Pro výběrové řízení 
na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce pro investiční 
akci „Stavební zakázky 2016, Přibyslav“ byla vybrána společnost Garant, spol. 
s.r.o., Žďár nad Sázavou a nabídka od společnosti SAFEA IVS s.r.o., Brno. 

Co se týče bytové oblasti - byly předány dva byty v DPS, a to v č. p. 251 a 239. 
Od 1. 7. 2016 se uvolní nebytový prostor bývalého kadeřnictví na Bechyňově 
náměstí č.p. 46, viz. inzerát v tomto čísle Přibyslavského občasníku. Probíhají 
rekonstrukce bytů -  čp. 40 na Bechyňově náměstí, v DPS č. p. 254 a č.p. 25 
v Ronově nad Sázavou. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém 13. veřejném zasedání dne 23. března 2016 
schválilo rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2016. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 73 034 085,42 Kč a vý-
daje 82 371 956,95 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 2 došlo ke zvýšení příjmů o 5 348 432,42 Kč 
a  to především z  důvodu zvýšení daně z  příjmu právnických osob za  obce 
ve výši 4 504 330 Kč, převodů z fondu rekultivace ve výši 279 229,42 Kč a z de-
pozitního účtu ve výši 240 403 Kč a za prodej dřeva ve výši 128 693 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 2 je daň z příjmu 
města ve  výši 1  405  430 Kč a  služby spojené s  výsadbou stráně Pod farou 
ve výši 128 693 Kč.

Kapitálová rezerva je po RO2 ve výši 36 948 455,95 Kč.
Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2016 je následující:
Daňové příjmy činí 18  743  144,29 Kč, t. j. 31,39 % rozpočtovaných da-

ňových příjmů. Nedaňové příjmy jsou ve  výši 851  231,44 Kč, kapitálové 
příjmy 29 222 Kč a přijaté transfery 1 274 929,42 Kč. Příjmy celkem ve výši 
20 898 527,15 Kč tvoří 28,61 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 8 462 560,75 Kč, což je 10,27 % schválených vý-
dajů na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 3. 2016 činí 8 276 617,25 Kč, kapitálové 
výdaje pak 185 943,50 Kč. 

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na rok 2016 výnosy ve výši 

22 261 660 Kč a náklady ve výši 13 454 870 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k 31. 3. 2016 Kč 3 385 579,97, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 299  348,55 Kč, Kč, sklád-
ka 1  330  132,31 Kč, SZMP 200  473,89 Kč, správa majetku 29  284,47 Kč, 
kabelová televize 577  470,30 Kč, všeobecná správa -110,75 Kč a  pronájmy 
948 981,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS
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Mnozí naši občané, včetně některých zastupitelů, se pozastavují nad tím, že usne-
sení Zastupitelstva a Rady města Přibyslav, zveřejňovaná v Přibyslavském občasníku, 
neobsahují osobní údaje fyzických osob.

Povinností obce v případech, kdy dochází ke zveřejňování informace obsahující 
osobní údaje neomezenému okruhu osob, je zajistit dodržování zákona o ochraně 
osobních údajů, a proto je nutno zveřejňované osobní údaje pro daný účel anony-
mizovat (stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004). 

Nahlížet do neanonymizovaných usnesení z jednání Zastupitelstva města Přiby-
slav a schůzí Rady města Přibyslav mají dle zákona o obcích právo:
a)  občané města Přibyslav od 18 let věku s trvalým pobytem na území města Přiby-

slav, 
b)  fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území města 

Přibyslav,
c)  cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území města Přibyslav.

Zápisy z jednání Zastupitelstva města Přibyslav  a schůzí Rady města Přibyslav jsou 
pro výše uvedené osoby k nahlédnutí na sekretariátu Městského úřadu Přibyslav. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

ANONYMIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V USNESENÍCH ZASTUPITELSTVA 
A RADY MĚSTA PŘIBYSLAV

Nakládání s bioodpady 
ve městě Přibyslav
Rozmístění kontejnerů na bioodpad

V Dolní Jablonné, Poříčí, Utíně  a Dvorku bude kontejner  na bioodpad  umístěn 
stabilně a bude  vyvážen.

V ostatních místních částech a osadách bude kontejner na bioodpad umístěn dle 
následujícího časového rozpisu.

Dle naplněnosti bude případné další rozmístění upraveno.

Č. Den Den Stanoviště
1 Pondělí 9. 5. Pondělí 23. 5. Ronovská
2 Úterý 10. 5. Úterý 24. 5. Bezručova
3 Středa 11. 5 Středa 25. 5. Hesovská
4 Čtvrtek 12. 5. Čtvrtek 26. 5. Pecháčkova I
5 Pátek 13. 5. Pátek 27. 5. Zahrádky u ACA

Č. Den Den Den Stanoviště
6 Pondělí 2. 5. Pondělí 16. 5. Pondělí 30. 5. Cihlářská
7 Úterý 3. 5. Úterý 17. 5. Úterý 31. 5. Jiráskova
8 Středa 4. 5. Středa 18. 5. Středa 1.6. Vyšehrad
9 Čtvrtek 5. 5 Čtvrtek 19. 5. Čtvrtek 2. 6. Prokopova

10 Pátek 6. 5. Pátek 20. 5. Pátek 3. 6. Na Vyhlídce

Č. Den Den Stanoviště
11 Pondělí 9. 5. Pondělí 23. 5. Tržiště
12 Úterý 10. 5. Úterý 24. 5. Pecháčkova II
13 Středa 11. 5 Středa 25. 5. Nezvalova
14 Čtvrtek 12. 5. Čtvrtek 26. 5. Bezpalcova
15 Pátek 13. 5. Pátek 27. 5. Zahrádky Amerika

Č. Den Den Den Stanoviště
16 Pondělí 2. 5. Pondělí 16. 5. Pondělí 30. 5. Seifertova
17 Úterý 3. 5. Úterý 17. 5. Úterý 31. 5. Česká
18 Středa 4. 5. Středa 18. 5. Středa 1.6. U Barevny
19 Čtvrtek 5. 5 Čtvrtek 19. 5. Čtvrtek 2. 6. Zahradní
20 Pátek 6. 5. Pátek 20. 5. Pátek 3. 6. Zahrádky u letiště

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

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

Ing. Martin Firla
Jana Krejčová

OVŽP

Místo přistavení Datum přistavení
Česká Jablonná 2. 5. - 3. 5. 9. 5. - 12. 5. 20. 5. - 22. 5. 30. 5. - 2. 6. 
Uhry 6. 5. - 8. 5. 13. 5. - 15. 5. 27. 5. - 29. 5. 10. 6. - 12. 6.
Hřiště 2. 5. - 3. 5. 9. 5. - 12. 5. 20. 5. - 22. 5. 30. 5. - 2. 6. 
Keřkov 4. 5. - 5. 5. 13. 5. - 15. 5. 23. 5. - 26. 5. 3. 6. - 5. 6. 
Dobrá 6. 5. - 8. 5. 16. 5. - 19. 5. 27. 5. - 29. 5. 6. 6. - 9. 6. 

Prosíme občany o  obezřetnost při umís-
ťování bioodpadu do  kontejneru z  důvodu 
silničního provozu. Dále žádáme občany, 
aby stanoviště udržovali v čistotě a případné 
odpady, roztroušené kolem kontejnerů, si 
po sobě uklidili.
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Začátkem mého příspěvku si dovolím něco málo ze statistiky. V roce 2015 Pečo-
vatelská služba Přibyslav poskytovala své služby 123 klientům, a to jak z Přibyslavi, 
tak i z okolních obcí. Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek využilo 
v roce 2015 9 lidí, a to k zapůjčení nejrůznějších kompenzačních pomůcek. Z toho 
někteří měli zapůjčenou pomůcku krátkodobě, jiní na delší čas.

Začátkem letošního roku obdrželi klienti Pečovatelské služby Přibyslav dotaz-
ník, ve kterém měli hodnotit spokojenost s poskytovanými službami. V dotazníku 
měli klienti též možnost vyjádřit se, v  čem jim poskytovaná služba pomáhá, zda 
by uvítali nebo potřebovali nějakou změnu (návrhy na další zlepšení služby) nebo 
s čím konkrétně jsou spokojeni či nespokojeni. Byl zde i prostor pro vyjádření jejich 
připomínek a stížností na kvalitu poskytovaných služeb a to i anonymně. Z počtu 
94 rozeslaných dotazníků se nám jich nakonec vrátilo 65, což je návratnost 69%.
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Hodnocení spokojenosti klientů s poskytovanými službami 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Poskytované služby klientům pomáhají např.: „abych nemusela vařit, už to ne-
zvládám každý den vařit“, „abych dobře žil“, „měl denně teplý oběd“, „měla pravi-
delné jídlo, v obchodě mi koupí a přinesou vše, co potřebuji, vyřídí na poště a úřadě, 
co je potřeba“.

Klienti by uvítali změnu (potřebovali by) např.: v jednom případě klient napsal, 
že by uvítal rozšíření jemu poskytovaných služeb, v několika případech napsali klien-
ti, že by nic neměnili, že jsou spokojeni a v ostatních případech zůstala tato kolonka 
nevyplněna nebo proškrtnuta.

Klienti jsou spokojeni např.: „obzvláště s dobou rozvážení obědů, „se službami, 
„s přístupem pečovatelek – svou práci konají ochotně a s úsměvem“.

Klienti jsou nespokojeni např.: v jednom případě klient napsal, že je nespokojený 
s  cenou dovozu – „20,- to je nadhodnocený, cena benzinu šla dolů, obědy beru 
z Pribiny, obědy majitel doveze k vám na Tržiště, přeloží se a těch několik stovek 
metrů ke mně, to je drahé“, v ostatních případech zůstala tato kolonka nevyplněna 
nebo proškrtnuta.

V kolonce připomínek, námětů a stížností klienti zmiňovali např.: „někdy je ulitá 
polévka v  termojídlonosiči“, v  ostatních případech zůstala tato kolonka prázdná 
nebo proškrtnuta. 

Musím říci, že s návratností dotazníků i s jejich výsledky jsem velice spokojena. 
Zejména musím poděkovat klientům Pečovatelské služby Přibyslav za jejich čas 
při vyplňování těchto dotazníků a za jejich důvěru v nás. Velice nás tento výsledek 
i ohlasy na námi poskytovanou péči těší. Jsme rádi, že vám můžeme pomáhat. 

Posláním Pečovatelské služby Přibyslav je podpora či pomoc lidem, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, nepříznivého zdravotního stavu, 
zdravotního postižení či se ocitli v obtížné sociální situaci. Cílem Pečovatelské služby 
Přibyslav je poskytovat klientům služby na vysoké úrovni, v atmosféře důvěry, part-
nerského vztahu, dobré nálady a pocitu bezpečí. Dle ohlasů našich klientů se nám 
toto v uplynutém roce zdařilo. Samozřejmě se budeme snažit i nadále poskytovat 
našim klientům co nejkvalitnější péči. V roce 2015 jsme neevidovali žádnou stíž-
nost na kvalitu poskytovaných služeb.

Co se týče daných připomínek a stížností v dotazníku – ohledně ceny dovozu 
oběda (v ceně dovozu oběda, tedy v částce 20,- je započítáno daleko více nákladů 
než je pouze cena benzínu – v ceně dovozu oběda je započítána mzda pracovníka, 
který oběd rozváží, mzda pracovníka, který musí nádoby přemývat v myčce a chystat 
je na další den, dále je zde také započítán odpis služebního vozidla, zapůjčení dvou 
termojídlonosičů každému klientovi, pořízení a  opravy myčky na  nádobí, včetně 
saponátů a čisticích prostředků do ní a spotřeba vody a elektrické energie). Sazba 
za rozvoz obědů je stanovena Ceníkem Pečovatelské služby Přibyslav, schváleným 
Radou města Přibyslav v  roce 2012, s  tím, že maximální sazba tohoto úkonu je 
stanovena Vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve  znění pozdějších předpisů na  částku 
25,- Kč/úkon),  ohledně ulité polévky v termojídlonosiči (samozřejmě, že se za toto 
omlouváme, ale i to se bohužel stane – při větším množství polévky v kastrůlku a při 
rozvozu obědů služebním autem, se tomuto bohužel zabránit někdy nedá). 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

 13/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 23. 3. 2016.
Termín: 23. 03. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

14/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, schvaluje pořízení 
změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve změně způsobu využití části 
plochy „Plochy pro individuální rekreaci - zahrádkářské osady“ na navrhova-
nou „Průmyslová výroba a skladování“ na pozemku parc. č. 722/45 v k.ú. Při-
byslav a požaduje tuto změnu zařadit do Změny č. 2 územního plánu Přibyslav.
Termín: 30. 04. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

15/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje SMLOUVU O SPOLUPRÁCI v rámci 
projektu „Šance do života“ mezi ACO Industries k. s., Havlíčkova 260, Přiby-
slav, IČO 48119458, REKOSTAV s.r.o., Tyršova 517, Polná, IČO 46961194 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, IČO: 00268097. Zastupi-
telstvo města souhlasí s přijetím daru 110.314 Kč za účelem uhrazení konečné 
ceny za rekonstrukci bytu v domě čp. 15 v k.ú. Přibyslav.  
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

16/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu města 
Přibyslav na  akci obnovy kulturní památky, která je zařazena do  Programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2016 za město Přibyslav, okres Havlíčkův Brod, 
Kraj Vysočina. Název kulturní památky je Kostel sv. Jana Křtitele s věží v Při-
byslavi, parc. č.  st. 206, rejstříkové číslo kulturní památky je 28889/6-311, 
vlastníkem je Římskokatolická farnost, Kostelní 267, Přibyslav. Spoluúčast 
města je 83.855 Kč (10,00 %), spoluúčast vlastníka je 354.691 Kč (42,30 %) 
a příspěvek z Programu je maximálně ve výši 400.000 Kč (47,70 %). Rozsah 
obnovy kulturní památky v roce 2016 je ve výši 838.546 Kč.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

17/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí daru ve výši 150.000 Kč 
Římskokatolické farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582  22 Přibyslav, IČO 
60128283 a uzavření darovací smlouvy. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

18/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2016.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 67/2016 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku účetní jednotky Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 
582 22 Přibyslav, IČO 75011930 za účetní období 2015 ve výši 421.470,93 Kč 
takto:
- do rezervního fondu 387.753,25 Kč (92 %)
- do fondu odměn 33.717,68 Kč (8 %)
Termín: 30. 04. 2016
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

68/2016 Rada města Přibyslav v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů povoluje příspěvkové organizaci Základní 
škola Přibyslav převod fi nančních prostředků z rezervního fondu do investič-
ního fondu ve výši 324.291,73 Kč a ukládá příspěvkové organizaci Základní 
škola Přibyslav odvod z  investičního fondu do  rozpočtu zřizovatele ve  výši 
324.291,73 Kč.
Termín: 30. 04. 2016
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

69/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s přijetím jednoho pracovníka (dělník, řidič) 
na skládku TKO Ronov nad Sázavou na dobu určitou jednoho roku.
Termín: 01. 06. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

70/2016 Rada města Přibyslav schvaluje zahájení veřejné zakázky „Stavební úpravy 
družiny na ZUŠ Přibyslav“ a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. 
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

71/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na základě podaných nabídek pro vy-
hlášené výběrové řízení akce „Výkon inženýrské činnosti - technický dozor 
investora Stavební zakázky 2016“ společnost GARANT, spol. s r. o., Jihlavská 
1147/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46344519. Cena díla je 97.350 Kč, do-
davatel není plátcem DPH. Rada města Přibyslav schvaluje příkazní smlouvu 
číslo 29516 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností GARANT, spol. s r. o., Jihlavská 1147/6, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČO 46344519. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 23.  03. 2016

 Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13.  04. 2016

(pokračování na str. 7)
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Téma na květen
Zjara se většinou zamýšlíme nad zkrášlením prostoru, ve kterém žijeme, uklízíme 
příbytky, zahrádky i veřejný prostor, plánujeme změny a vylepšení. 

Zeptali jsme se:
Co by si ve  městě Přibyslav podle vašeho názoru zasloužilo zásadní změnu 
vzhledu?

Ota Benc, za ODS
Myslím si, že kromě zarputilých a zamračených tváří některých občanů Přibyslav 

nic zásadně měnit nepotřebuje.

Libor Jaroš, za KDU-ČSL
Po rozumné studii již dříve zmíněná celá oblast nad řekou Sázavou a oblast u au-

tobusového nádraží, kde je především vhodné vypořádat se s  vysoce vzrostlými 
stromy, dosavadní budovou zastávky a nevýraznou zakřiknutou kašnou za červeným 
plotem.

Martin Kamarád, za ODS
Například chodník před prodejnou COOP a  další. Jsou to věci vyžadující větší 

přípravu a  investice. Z  těch drobností bych zmínil, že by bylo hezké, kdyby nám 
letos někteří spoluobčané nechali všechny osázené květiny v květináčích tak, aby 
mohly rozkvést v plné kráse.

Marie Křesťanová, za NPP
Zásadní změnu vzhledu by si podle mého názoru zasloužilo např. autobusové 

nádraží. Je třeba opravit rozpadající se taras pod zábradlím, doplnit zastávky o další 
lavičky a v budově čekárny zajistit provoz veřejných WC.

Michael Omes, za KDU-ČSL
Některé naše místní části stále čekají na opravu komunikací, někde chybí chodníky 

podél frekventovaných silnic. V Přibyslavi by si změnu zasloužily povrchy na náměstí, 
v ul. Havlíčkova, Zahradní, v nových zástavbách. Komunikace jsou téma ke zlepšení.

Anna Šnýdlová, za ODS
Přibyslav a její místní části jsou hezké a úpravné místo k životu. Nějaká zásadní 

změna nutná není, spíš soustavná drobná práce na  vylepšení a  údržbě. Bylo by 
například určitě dobré zkultivovat autobusové nádraží, aby bylo příjemnější a prak-
tičtější.

redakční rada PO

Anketa 
zastupitelů

72/2016 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
ze dne 2. 4. 2001 v domě na adrese Bechyňovo náměstí čp. 46 v Přibyslavi 
s paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přiby-
slav dohodou ke dni 30. 6. 2016.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

73/2016 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. p. 46 a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřed-
ní desce po dobu 15 dnů. 
Termín: 30. 04. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

74/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje o uložení zeminy, jako překryvného materiálu 
na  skládku Ronov nad Sázavou, ze stavby „Přibyslav, nižší tlakové pásmo, 
I. etapa rekonstrukce vodovodu“ v množství 645 tun v ceně 35 Kč/t bez DPH 
a  schvaluje uzavření příslušné smlouvy se společností VAK a. s. Havlíčkův 
Brod.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

75/2016 Rada města Přibyslav schvaluje provedení bezúplatného energetického auditu 
veřejného osvětlení pro město Přibyslav realizovaného společností VAK HB 
Energie, s. r. o., Havlíčkův Brod, IČO 04660986.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

76/2016 Rada města Přibyslav schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav dne 27. 4. 2016.
Termín: 13. 04. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Město Přibyslav oznamuje, 
že od středy 4. 5. 2016 v obci Keřkov 

bude zásobování zajištěno 

POJÍZDNOU PRODEJNOU. 
 

Každou středu v cca 10.00 hodin 
zastaví před bývalou prodejnou COOP  

a ohlásí se sirénou. 

PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí  1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097

nabízí k pronájmu nebytové prostory, 
tj. prostory kadeřnictví, chodbu, sklad 

a sociální zázemí o celkové výměře 47,10 m2 
na adrese:

 Bechyňovo náměstí  46, 
582 22 Přibyslav 

Své žádosti  zasílejte 
nejpozději do 10. 5. 2016 

na adresu:

Městský úřad Přibyslav, 
odbor správy a údržby, 
Bechyňovo náměstí  1, 

582 22 Přibyslav

nebo e-mail:
srbovah@priby slav.cz
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Na úvod bych se ráda vrátila k úspěšnému dnu na konci února. Informace poskytl 
pan učitel Martin Krčál: 

„Dne 24. 2. 2016 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce v AZ 
Centru Havlíčkův Brod. Naši školu reprezentovaly v I. A kategorii Anna Trefná z třídy 
7. A  a Adéla Gurová ze 7. B, v II. A kategorii pak Veronika Gurová a Aneta Körbe-
rová, obě ze třídy 9. A. 

Anna Trefná ve  své kategorii zvítězila a  Adéla Gurová obsadila 5.–6. místo. 
Soutěžilo celkem 16 žáků z 6. a 7. tříd ZŠ a také z primy a sekundy gymnázií. Vero-
nika Gurová získala druhé místo v II. A kategorii a Aneta Körberová čtvrté. Tato 
kategorie měla celkem 19 soutěžících z 8. a 9. tříd. Gratulujeme žákyním, děkujeme 
za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu 
anglického jazyka!“

Dne 30. března odjela paní učitelka Hospodková s několika žáky do Havlíčkova 
Brodu na gymnázium. Žáci se zúčastnili zajímavé akce v badatelském centru. 

„Vyzkoušeli jsme si, jak se získává DNA z kiwi a také mikroskopování. Pozorovali 
jsme strukturu cibule, cukru, kofeinu a mnoho dalšího, a také jsme si vytvořili vlastní 
preparáty. Program nás bavil a  do  badatelského centra bychom se určitě rádi 
podívali znovu.“ Aneta a Simona z IX. A

Na začátku měsíce dubna (4. 4.) vyjeli naši prvňáčci spolu s kamarády ze speciální 
třídy do Balin na výchovně vzdělávací program Pojďte s námi do lesa.

V úterý 5. 4. se v divadelním sále naší školy uskutečnil dlouho připravovaný pro-
gram k dalšímu monotematickému dni. Název Ptačí den dává jasně na srozuměnou, 
že se žáci dozvěděli všechny možné informace o opeřencích. Děti si připravily zají-
mavé prezentace, zábavnou soutěž, dojímavé písničky, poučné básničky a dokonce 
módní přehlídku. Program byl předveden ještě následující den široké veřejnosti. 
Slovo „široké“ není vůbec nadnesené, publikum bylo opravdu hodně početné – di-
vadelní sál doslova praskal ve švech. Na závěr naučila paní učitelka Jana Kamarádová 
se svými žáky přítomné písničku Datel a všichni odcházeli osvěženi a spokojeni.

Následující den 6. 4. byl v  divadelním sále připraven pro 2. stupeň program 
na podporu prevence patologických jevů. Vystoupil v něm Radek Banga, o kterém 
informují žákyně Marie R. a  Barbora B. z   8. A  a  Monika H., Kristýna V., Marie 
P. a Zuzana H. z 6. B: „Moc se nám to líbilo, bylo to zajímavý a poučný – bylo to 
o jeho životě a životě Franty. Radek Banga umí pěkně zpívat, má kapelu Gipsy.cz. 
Má pěkného psa a bylo od něj pěkný, že se s námi vyfotil. Přijel za námi s progra-
mem  „Když chceš, tak to dokážeš“. Přijel za námi, aby nás poučil o závislostech 
– drogy, alkohol atd. Moc se nám to líbilo, bylo to smutný, hezký a pravdivý. Radek 
Banga nám vyprávěl o svém dětství, pubertě a o životě svého spolužáka Franty. 
Program trval od 9.00 do 10.30 hodin pro 6. a 7. třídy a od 11.30 do 13.00 hodin 
pro 8. a 9. třídy.“

Ve  čtvrtek 7. 4. proběhly třídní schůzky. Paní zástupkyně ředitele školy J. Janů 
tentokrát umístila informace o prospěchu (čtvrtletní klasifi kaci) na internet, takže si 
je rodiče mohli prohlédnout z pohodlí domova.

V pondělí 11. 4. čekala na žáky cestopisná projekce manželů Špillarových „Etiopie 
– země kontrastů“. Krátkou zprávu o tom napsaly Adéla K., Nikola N. Bára N. a Julie 
Š. z 6. B: „Dne 11. 4. jsme byli na cestopisné projekci. Poslouchali jsme příběh, který 
zažili na své cestě. Bylo to zajímavé, líbilo se nám to.“

Dne 13. 4. proběhlo přípravné setkání účastníků projektu Free To Choose – 
10 žáků z 8. a 9. tříd.

V pátek 15. dubna se celá škola zapojila do akce Čistá Vysočina.

Za ZŠ Přibyslav 
Mgr. et Mgr. Monika Linková

Zprávy ze školy

Základní škola Přibyslav ve spolupráci s občanským sdružením Asi-milovaní při-
pravilo pásmo přednášek s  cílem vnést trochu světla do  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 případě 
změny času bude informace zveřejněna na webu školy. Snad Vás program zaujme 
a přijdete si poslední přednášku vyslechnout a případně se zapojíte do diskuse nejen 
s přednášejícími.

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 vyhodnocovat 
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 Evropa, 
Českého rozhlasu a významných deníků, publicista Peter Gabaľ.

Mgr. Peter Gabaľ – absolvent Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
vě. 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 2015 redaktor 
Hospodářských novin.

Petr Adam

Přednáškový cyklus nejen pro pedagogy 
na Základní škole Přibyslav

•  férová snídaně je společný piknik podporovatelů FairTrade, kam si každý při-
náší vlastní dobroty

•  smyslem akce je oslava Světového dne pro FairTrade
•  jde o příležitost setkat se s kamarády, rodinou nebo třeba se sousedy a strávit 

jedno sobotní dopoledne příjemnou snídaní
•  koupí výrobku Fair Trade můžete vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili, 

a máte možnost zapojit se do snižování chudoby ve světě zajištěním spraved-
livých obchodních podmínek pro pěstitele a výrobce

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

Deka, hrníček, talíř, ubrousky, nůž a  lžička by ve  vašem košíku také neměly 
chybět.
Těšíme se na společnou snídani v rozkvetlé zahradě!

a děti z kroužku Otakárek
Vás srdečně zvou na

Fair Trade - snídani 
v sobotu 14. května 2016 

od 10 hodin na školní zahradě
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. V. STAMICE, pobočka 
PŘIBYSLAV 

ZVE ZÁJEMCE O VÝUKU 

na 

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Individuální výuka v hudebním oboru je určena pro děti již od 5 let. 

Žáci si mohou vybrat z následujících oborů:  

 

Uskuteční se již 27. května 2016 od 15.00 do 17.00 hodin na pobočce ZUŠ v Přibyslavi  

(Husova ul. č. p. 301, Přibyslav)  

………….. 

V případě zájmu o výuku ve školním roce 2016/17 nás prosím kontaktujte na tel. čísle + 
420 725 402 687 nebo na pobočce. 

Těšíme se na Vás! 

Hra na housle  

Hra na zobcovou flétnu 

Hra na akordeon 

Hra na klavír 

Zpěv 

Hra kytaru 

Hra na dechové nástroje (příčná flétna, klarinet, 
saxofon) 

Každý rok vyhlašuje MŠMT ČR soutěže pro základní umělecké školy, kde mohou 
hráči v  rozmanitých oborech poměřovat své síly postupně v  okresním, krajském 
i  celorepublikovém měřítku. V  letošním školním roce 2015/2016 byla vyhlášena 
soutěž také v oboru sólové, komorní či orchestrální hry na akordeon. S připraveným 
programem, rozděleni do kategorií podle data narození, vystoupili mladí hudebníci 
vyslaní z jednotlivých ZUŠ nejprve v okresním kole. Ti nejúspěšnější získali první mís-
to s postupem do kola krajského, které se konalo ve středu 23. března 2016 ve Vel-
kém Meziříčí. V krajské konkurenci vystoupili i dva žáci z naší pobočky v Přibyslavi: 
Filip Lacina v I. kategorii s minutáží 3–5 minut a Miroslav Kružík, jenž v předešlém 
roce přestoupil z  klávesového na  knofl íčkový typ akordeonu, hrál ve  II. kategorii 
s programem v rozsahu 4–6 minut. Oba v tomto kole předvedli mimořádný výkon 
a získali nejcennější ocenění - první místo s postupem do ústředního kola, kde se 
„utkají“ s nejlepšími hráči z celé České republiky ve dnech 6.–8. 5. 2016 na ZUŠ 
T. Brzkové v Plzni.

Oběma výše jmenovaným soutěžícím i jejich paní učitelce MgA. Jitce Baštové gra-
tuluji a děkuji za reprezentaci v krajském kole a přeji jim hodně úspěchů v ú středním 
kole soutěže v Plzni.

 Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

 Miroslav Kružík a Filip Lacina

Úspěch žáků akordeonového oddělení 
pobočky ZUŠ v Přibyslavi Květen je měsícem zasvěceným Panně Marii, Matce 

Boží. K jejímu uctění budou májové pobožnosti v našem 
kostele každý den vždy od 18.00 hodin. Proto vás všech-
ny srdečně zveme na první má jovou pobožnost, která se 
uskuteční v neděli 1. května 2016. Případné změny vám 
budou včas oznámeny.

Akce květen 2016: 
neděle až sobota 1. 5. – 7. 5.  Farní pouť do Říma (pro přihlášené)
neděle 8. 5., v 16:00 h.  Slavnostní pouťová mše svatá v Dolní Jablonné 

(o. biskup Josef Kajnek)
sobota 14. 5. dopoledne  Jarní úklid kostela
                         v 19:00 h.  Vigilie Seslání Ducha Svatého
čtvrtek 19. 5. po mši svaté  Biblická hodina
pátek 20. 5. v 19:30 h.  Promítání a vyprávění o cestě do Ekvádoru 

(velký sál radnice)
sobota 21. 5. po celý den  Diecézní setkání dětí (Hradec Králové) 
                         v 10:30 h.  Májové putování do Dvorka
sobota 28. 5. v 9:00 h.  Mše svatá v DPS 
     v 19:00 h. - 21:00 h.  Adorace v kostele
neděle 29. 5. v 9:00 h.  Slavnost Těla a Krve Páně (mše svatá a průvod 

městem)
                     v 15:00 h.  Děkovná mše svatá při příležitosti 60. narozenin 

P. Antonína
P. Pavel Sandtner

Římskokatolická farnost Přibyslav vás zve...

Mše svatá v DPS
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Byly zahájeny práce na ohledání a případné sejmutí sochy Pan-
ny Marie z  průčelí  Farního kostela v  Přibyslavi. Fotografi e byly 
pořízeny 17. 4. 2016, kdy brigádníci dokončili stavbu lešení. To 
v současné době dosahuje až k soše.

M. Zrzavá
(text,  foto)

Projekt renovace sochy 
Panny Marie byl zahájen

Z velikonočních obřadů - Velký pátek

Z velikonočních obřadů - Bílá sobota
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Milí čtenáři,
na konci března jsme se sešli s dětmi z kroužku červenokřižáčků nad tématy první pomoci 

a také se zájemci na pravidelném monitoringu v DPS. A potom jsme se už těšili na dubnové  akce.
V sobotu 9. dubna 2016 jsme i přes mrholení vyrazili na akci Čistá řeka Sázava. Červenokřižáčci a Otakárci spojili 

síly a vyrazili s odpadkovými pytli od čističky odpadních vod proti proudu po obou březích naší Sázavy. Cestou jsme 
sesbírali přibližně 6 pytlů plastů a 5 pytlů směsných odpadů, nasvačili se a zakončili trasu u nádraží ČD. Děkujeme 
všem 23 účastníkům za jejich práci!

Na konci dubna po uzávěrce PO nás pořád ještě čeká pravidelný monitoring a kroužek červenokřižáčků.

Na květen připravujeme:
1. května 2016 nás můžete potkat na akci Aeroklubu Přibyslav na letišti. Pokud nestihnete pravidelný monitoring, 

můžete si zde nechat změřit krevní tlak a Body Mass Index včetně procenta svalů a tuků v těle. Také si budete moci 
vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci a další formy první pomoci.

V pondělí 9. května 2016 od 17 hodin zveme naše maminky a všechny členy ČČK na besídku ke dni maminek 
v sále Městského úřadu Přibyslav. Bude na vás opět čekat zábavný program za pomoci ZUŠ Přibyslav a také popo-
vídání a občerstvení. Na besídce bude také možné uhradit členské příspěvky na rok 2016.

Ve středu 11. května 2016 se chystáme se školním zdravotnickým kroužkem na Oblastní kolo soutěže Mladých 
zdravotníků. Držte nám tedy pěsti!

Zveme vás na 6. veganskou večeři v neděli 22. května 2016 na školní zahradu ZŠ Přibyslav (vstup z ulice Tržiště). 
Veganská večeře je vhodná pro každého, kdo chce zjistit něco nového o zdravém stravování, ochutnat veganské 
speciality a strávit příjemný podvečer. Připravte svoje veganské jídlo a přijďte se podělit s ostatními, nebo přijďte jen 
tak ochutnávat a zjistit, jak chutnají jídla vyrobená bez živočišných přísad.

V pátek 27. května 2016 od 15:00 do 16:00 opět chystáme pravidelný monitoring v domě s pečovatelskou 
službou. Měříme krevní tlak, glykemický index a Body Mass Index včetně procenta svalů a tuků v těle.

Prodlužujeme termín přihlášek na 2. turnus našeho Letního příměstského tábora do 15. května 2016! Čeká 
na vás PEVNOST BOYARD, ve které je ještě pořád několik volných míst. Přihlášku a podrobnosti najdete na našem 
webu, nebo se můžete informovat u předsedkyně Kristýny Loužecké na mscckpribyslav@seznam.cz nebo telefonu 
605 740 447.

Přejeme vám krásný máj!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Doubková
www.cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Významné dny 
v měsíci květnu:
 1. 5.  Svátek práce 
 3. 5.  Mezinárodní den svobody tisku
  Den Slunce 
 4. 5.  Den hasičů
 5. 5.  Mezinárodní den porodních asistentek
  Den Evropy 
 6. 5.  Světový den astmatu 
 8. 5.  Světový den Červeného kříže 
  Den Matek 
  Osvobození ČR (státní svátek)
   Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život 

během druhé světové války
 12. 5.  Mezinárodní den ošetřovatelek 
   Mezinárodní den podpory nemocných 

s chronickým únavovým syndromem 
 14. 5.  Světový den fair-trade
 15. 5.  Mezinárodní den rodiny
   Světový den proti mozkové mrtvici 
 16. 5.  Evropský den Slunce 
 17. 5.  Mezinárodní den proti homofobii 
   Světový den informační společnosti
 18. 5.  Mezinárodní den muzeí 
 21. 5.  Světový den kulturního rozvoje
   Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních 

území 
 22. 5.  Mezinárodní den pro biologickou diverzitu 
 24. 5. Evropský den parků 
 25. 5.  Týden solidarity s národy bez správního teritoria 
  Mezinárodní den ztracených dětí 
  Den Afriky
  Mezinárodní den počítačů
  Ručníkový den
 29. 5.  Mezinárodní den mírových jednotek OSN 
 30. 5.  Evropský den melanomu 
  Svátek sousedů
 31. 5.  Světový den bez tabáku
  Den otevírání studánek

 Čistá řeka sázava – naše parta
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Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dětského žvatlání, dovádění, pocitu 
sounáležitosti, přátelství. Je to místo pro setkávání rodičů a dětí. Děti se zde sezna-
mují s kolektivem, poznávají nové kamarády a mohou se zapojit do různých aktivit. 
Maminkám přináší možnost společenského kontaktu, navázání nových přátelství, 
seberealizace i čerpání inspirace pro výchovu dětí a rozšíření herního repertoáru. 
Mateřské centrum je otevřené pro každého – děti, rodiče, prarodiče, přátele. Pře-
devším je určeno maminkám (i těm nastávajícím) s malými dětmi.  Neseďte osaměle 
doma! Přijďte si pohrát! 

Scházíme se každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 hodin v „Domečku“ vedle 
nové MŠ Tyršova v Přibyslavi.

Těšíme se na Vás!!!
za maminky z KVC Harmonie

Helena Mokrá
Co nás v květnu čeká?
4. 5. 2016   – V knihovně si můžeme i hrát
podle počasí - návštěva Kozího dvorku v Olešence
setkání  – výrobky s jarní tématikou, písničky, říkadla

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

 Čistá Sázava

Přichází květen, a  jak všichni doufáme, i hezké teplé poča-
sí. Všichni si chceme užít co nejvíce sluníčka. Proto vyrážíme 
na procházky nebo na zahrádku tak,  jak nám to naše zdraví 
dovolí. Přesto jsme se rozhodli, že si uděláme setkání s pěknou 
písničkou pod střechou ve čtvrtek 12. května, ve 14.00 hodin 
v bufetu kulturního domu. Kdo máte rádi veselou náladu, urči-
tě přijďte. Nebudete litovat.

A protože se pomalu přiblížil čas výletů, rozhodli jsme se, že uspořádáme pro 
členy i ostatní zájemce jednodenní výlet do našeho krajského města JIHLAVY. Kdo 
byste s  námi rád navštívil toto město, přihlaste se u  paní Marie Holcmanové 
na městském úřadu. Ještě jednou chci připomenout, že nemusíte být členy naší 
organizace. Výlet by se měl uskutečnit ve čtvrtek 16. června. Odjezd je plánován 
v 8.00 hodin od přibyslavské radnice. Cena zájezdu na osobu činí 50 Kč. Dále by-
chom rádi v létě zase chodili plavat a cvičit do bazénu na přibyslavském koupališti. 
O tom vás však podrobně budeme informovat v příštím Přibyslavském občasníku 
nebo v naší vývěsce.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

SPCCH ČR ZO Přibyslav (svaz invalidů) 
informuje
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2. a 9. oddíl vodních skautů ze střediska Goliath Přibyslav navštívil v březnu již 
tradiční odemykání řeky Želivky. Jednalo se o víkendovou výpravu.

V sobotu 26. 3. 2016 jsme se sešli před základnou v 9. 00 hodin. Potřebné věci 
jsme naložili do auta pana Perničky z Olešenky a lodě na vozík od Neuvirtů. Dojeli 
jsme do hotelu Na Kocandě v Želivě za panem Mičkou, který nás ubytoval ve svém 
sportovním parku. Po svačince a strategické poradě jsme se přesunuli i  s  loděmi 
k místní elektrárně a tam se nalodili do svých retrovyder. Neustále jsme potkávali 
další vodní nadšence, kteří se s námi vesele bavili. Po pár kilometrech jsme vylezli 
na břeh a uchopili klíč, abychom spolu s domorodci symbolicky odemkli řeku. Vy-
fotili jsme se s celebritami a  jeli dál. Po studeném koupání většiny jsme snědli již 
v chatkách horkou polévku a šli na country bál, který pravidelně při této příležitosti 
navštěvujeme. Malí vodáci si nejen zatančili a  zahráli noční hru, ale také vyhráli 
skvělou tombolu. 

Ráno jsme si prošli místní památky, pak se podívali na umělý kanál Trnávka a vydali 
se na zpáteční cestu. Navštívili jsme romantickou zříceninu hradu Orlík, kde jsme 
si prohlédli zachovalou hranolovou věž, baštu a zrekonstruovanou chlebovou pec, 
kde se zrovna pekly velikonoční mazance. Kdo nás zlobil, byl uvržen do klády. Díky 
kamarádovi Jardovi Havlíčkovi známe i  místní naučnou stezku, tak jsme podnikli 
i vlastivědný výšlap. Večer, správně unavení, jsme se rozešli domů.

Děkujeme všem, kteří přispěli k uskutečnění této akce, a především panu Mičkovi, 
který nám ubytování a vstup na country bál opakovaně  dává jako sponzorský dar.

V dubnu jsme odemkli Sázavu při Konferenci posázavských vodníků a spřízně-
ných strašidel a děkujeme všem, kteří nás přišli navštívit. 

Nyní se již fantazii meze nekladou a všem vodáckým akcím AHOJ!

Za 9. oddíl vodních oldskautů
Zbyněk Tvrdík

V první polovině května přilétá do Čech křepelka, ťuhýk obecný, hnízdí koroptev 
polní, polák velký, tetřev hlušec, tetřívek obecný, jeřábek lesní, hnízdí poštolka, kvete 
buk lesní, probíhají první lety chroustů. V druhé polovině května začíná kvést smrk 
ztepilý, hnízdí jiřička obecná, lelek lesní, krahujec obecný, bekasína otavní, kvete dub 
lesní, akát, jírovec maďal.

Spárkatá zvěř začíná koncem května klást mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, 
hnízdí bažanti. To vše znamená hodně starostí a  práce nejen pro mysliveckého 
hospodáře, ale i pro mysliveckou stráž, která má bohužel i v naší honitbě tradičně 
mnoho problémů s  neukázněnými majiteli psů. Zákon o  myslivosti zakazuje ne-
kontrolovaný volný pohyb psů, při kterém mohou slídit nebo pronásledovat zvěř 
v honitbě. 

Myslivecký hospodář každoročně oslovuje uživatele a majitele zemědělských po-
zemků a domlouvá s nimi spolupráci při sklizni pícnin tak, aby nedocházelo ke zby-
tečným ztrátám na zvěři. Plašiče jsou sice povinnou výbavou sklízečů píce, avšak 
často tato povinnost není dodržována. Velmi účinnou metodou, kterou využívá 
i náš myslivecký spolek, stále zůstává vyhánění zvěře z porostů před sečením přímo 
myslivcem s pomocí lovecky upotřebitelného psa. Prosíme uživatele pozemků, aby 
mysliveckého hospodáře informovali o  plánované sklizni pícnin, abychom mohli 
zajistit projití porostů a vyhnání zvěře a mláďat. 

Pokud však někdo nalezne opuštěné mládě na louce či v blízkosti lesa, doporu-
čujeme ponechat mládě na původním místě a co nejdříve se nejkratší cestou vzdálit 
od tohoto místa, aby nezanechal pachovou stopu v blízkosti mláděte. Pokud byste 
se mláděte dotýkali, můžete ho svým chováním odsoudit na smrt, protože ho matka 
již nemusí přijmout.

V květnu myslivci dokončují čištění krmelců a ostatních krmných zařízení. Je nutno 
odstranit zbytky starého krmiva a  dokonale vyčistit povrch půdy v  okolí krmelce 
od zbytků trusu, které mohou obsahovat zárodky parazitů. Okolí krmelce se desin-
fi kuje nepáleným vápnem popřípadě jinými vhodnými desinfekčními prostředky. 
Rovněž se provádějí opravy krmných zařízení, která byla poškozena během zimy, 
kontroluje se technický stav posedů a kazatelen, protože květnem začíná také lo-
vecká sezona. Od 16. 5. se myslivci zaměří na průběrný lov srnců I. věkové třídy. 

A  ještě jedna informace: ve dnech 18. 5. - 22. 5. 2016 proběhne také Národní 
výstava myslivosti, rybářství a  včelařství NATURA VIVA 2016 v  Lysé nad Labem. 
K vidění je ucelený přehled myslivosti včetně všech doplňků a potřeb pro myslivce, 
rybáře, včelaře a pobyt v přírodě. Součástí výstavy je i bohatý doprovodný program 
pro všechny návštěvníky.

Na závěr našeho informačního článku všechny čtenáře prosíme, aby se v přírodě 
chovali v tomto období obzvláště tiše a ohleduplně, aby nerušili zvěř v období klade-
ní mláďat. Samozřejmostí by mělo být nepouštět psy volně - a ani se psy na vodítku 
nechodit mimo lesní a polní cesty. Za pochopení děkujeme.

Zdroj: www.agris.cz

Za MS Přibyslav
Josef Hamerník, Anna Šnýdlová

Vodácká sezóna v plném proudu Co se v květnu děje v přírodě a v honitbě
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Rok s rokem se sešel a u nás budeme slavit PRV-
NÍ FLORIÁNSKOU POUŤ.  Loňského roku v květnu 
 jsme dokončili a  vysvětili v  naší obci novou kapli 
zasvěcenou právě sv. Floriánovi. Zároveň tehdy 
proběhlo i žehnání místní hasičské zbrojnice. Proto 
vás u příležitosti svátku tohoto světce zveme opět 
k  nám. Proběhne nejen slavnostní mše svatá, ale 
na  parketě u  Strašilů bude pro vás vyhrávat de-
chovka a  naši občané pro vás všechny přítomné 

připravili výborné pohoštění.  Chceme se zároveň pochlubit, že jsme pro sběratele 
turistických razítek nechali vyrobit také jedno, aby si jím mohli obohatit svoje  sbírky, 
když navštíví naši malebnou vesničku. Získat je mohou nejen v neděli 8. 5. v kapli 
po obřadu, ale po celý rok. Kdo nesbírá razítka, ale pohlednice, ani ten nepřijde 
zkrátka. Zakoupit si ji můžete v naší obci nebo v Přibyslavi v informačním centru.

Jménem všech občanů Dolní Jablonné a pořadatelů
J. Horský

Pozvánka do Dolní Jablonné

Na sobotu 28. května 2016 pro Vás připravujeme MÁJOVÝ HUDEBNÍ PODVEČER 
NA ZÁMKU. Akce se uskuteční na zámeckém nádvoří. V případě nepřízně počasí se 
koncert přesune do přednáškového sálu zámku. Na koncertě vystoupí Michal Hájek, 
Hana Loubková (klavír), Jan Klusáček, Jakub Šnýdl (saxofon), Michaela Štefáčková 
(zpěv), Vladimíra Veselá (housle) a pěvecký sbor Prímadonky pod vedením Ondřeje 
Štefáčka. Hudebníci vystoupí nejen sólově, ale i v různých komorních seskupeních.

Přijďte si poslechnout klasické i populární skladby a užít si jedinečnou atmosféru 
koncertu pod širým nebem. Na koncert srdečně zve Kulturní zařízení města Přiby-
slav a  Centrum hasičského hnutí Přibyslav. Vstupné bude dobrovolné, tedy není 
možno zakoupit vstupenky v předprodeji.

za vystupující a organizátory 
Hana Loubková 

Letošní předávání ceny obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci, se konalo 8. dubna 
v Havlíčkově Brodě. Slavnostní odpoledne probíhalo v prostorách divadelního sálu AZ centra, 
kde se v pátek sešli jak nominovaní dobrovolníci, členové hodnotící komise, tak i představitelé 
měst a zástupci médií. 

Na ocenění bylo nominováno sedm dobrovolníků, kteří se v průběhu roku 2015 nezištně vě-
novali seniorům, dětem, duševně nemocným či zdravotně postiženým. Oceněnou se stala paní 
Zlatuše Hejkalová, která „dobrovolničí“ v havlíčkobrodské nemocnici již osmým rokem. Pravidel-
ně navštěvuje pacienty hospitalizované na ODN, se kterými si povídá, trénuje paměť, předčítá 
jim, nebo je doprovází při procházkách do přilehlého parku. Paní Hejkalová se aktivně zapojuje 
i do jednorázových akcí, které ODN pořádá při příležitosti svátků a významných dnů v roce. 
Dalšími nominovanými byli Kateřina Libusová (FOKUS Vysočina Havlíčkův Brod), Pavel 
Zabystrzan (Domov pro seniory Havlíčkův Brod), Anna Březinová (Krajská knihovna Vyso-
činy), Ilona Štěpánková (Sociální služby města Havlíčkova Brodu), Naďa Mištová (FOKUS 
Vysočina Chotěboř), Helena Míková (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod).

Slavnostním odpolednem hosty provedl moderátor Ondřej Rázl a o kulturní vystoupení se 
postarala hudební kapela Shoda Náhod. Cenu paní Hejkalové předal starosta Havlíčkova Bro-
du pan Mgr. Jan Tecl, MBA.  Za dobrovolnické centrum děkujeme všem, kteří se na organizaci 
akce podíleli včetně sponzorů, kterými byli město Havlíčkův Brod, město Chotěboř, zdravá 
výživa Dej si Bio, Restaurace Svačinka, Květinářství Markéta Žáková a další. Děkujeme také 
všem dobrovolníkům za jejich činnost a přejeme jim mnoho energie do dalších aktivit.

Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř, FOKUS Vysočina

Iveta Krčálová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků

 Zlatuše Hejkalová

MÁJOVÝ HUDEBNÍ PODVEČER 
NA ZÁMKU

Křesadlo 2015 získala dobrovolnice 
z nemocnice
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, jsem velmi ráda, že vám po od-
mlce způsobené nemocí mohu opět díky tomuto článku zprostředkovat informace 
o akcích pořádaných Kulturním zařízením města Přibyslav.

Nejprve si tradičně trochu zopakujeme, co se u nás, nejen v Kurfürstově domě, 
dělo v uplynulém měsíci. Ještě koncem března, konkrétně poslední březnový den, 
jsme losovali výherce březnových dětských soutěží a sčítali hlasy ze soutěže o nej-
krásnější velikonoční perníčky. 

Děti se mohly v knihovně zúčastnit vědomostního kvízu o Karlu IV. a také výtvarné 
soutěže na stejné téma. Výherci Malého královského kvízu se stali: z 1. stupně ZŠ 
Edumu Wah z 3. A, Aneta Sobotková z 5. C a Šárka Březková z 2. B; z 2. stupně 
ZŠ se výherkyněmi staly naše stálice Anetka Körberová a Simča Marincová z 9. A. 
Po velmi těžkém rozhodování jsme vybrali tyto autory krásných obrázků: Michal 
Janáček z 1. B, Lukáš Musil z MŠ Přibyslav a Bětuška Kostelníková z MŠ Motýlci. 
Všem zúčastněným moc děkujeme! Všechna krásná díla můžete vidět v  dětském 
oddělení knihovny. Na výše jmenované čeká v knihovně odměna. Pokud jste si své 
ceny ještě nevyzvedli, rychle tak učiňte. Mimo jednotlivců za výtvarnou soutěž oce-
níme i kolektivy – tzn. na Motýlky, Koťátka, Rybičky a děti z 1. B čeká také v knihovně 
malá pozornost. 

Výherkyněmi soutěže o nejkrásnější velikonoční perníčky se staly paní Henzlo-
vá z Dobré, paní Kubátová z Jitkova a paní Kuncová ze Šlapanova v tomto pořadí. 
Z dětských kolektivů byly nejúspěšnější Berušky z MŠ Přibyslav. Moc děkujeme 
za účast, všechny perníčky byly krásné. Dle součtu hlasů se výstavy zúčastnilo cca 
200 návštěvníků, což nás velice potěšilo.

Ve čtvrtek 31. 3. se za námi v knihovně stavily děti z 1. A se svou paní učitelkou 
Janou Kamarádovou. Téměř všechny děti využily možnosti zaregistrovat se na jeden 
rok zdarma do knihovny, získaly svou průkazku a poté, co jsme si trochu popovídaly 
o tom, jak to v knihovně chodí, si hned každý vypůjčil jednu knihu domů. Bylo to 
velmi milé setkání a těšíme se na další spolupráci s 1. A. 

První dubnovou sobotu jste se mohli zúčastnit v  KD netradičního představení 
v podání členů seskupení s názvem Údif – Úžasné Divadlo Fyziky. Věříme, že jste 
se dozvěděli i něco nového a zábavné experimenty si užily nejen děti, ale i dospělí. 

Netradičně a  zcela výjimečně jsme se v  dubnu sešli v  knihovně s  Harmonií již 
v pondělí 4. 4. Maminky s dětmi vyráběly zápichy do květináče s  jarní tematikou. 
V květnu se na Harmonii budeme těšit ve středu 4. 5. v obvyklém čase. 

V sobotu 9. dubna večer se v kulturním domě konal improvizovaný hudební pořad 
Ivana Mládka a jeho „Bio Trio“. Všem, kteří dorazili, děkujeme a doufáme, že jste se 
dobře bavili.

V pátek 15. dubna od 17:00 a od 19:30 hod. se v kině promítaly fi lmy. Věříme, 
že se dětem animovaná pohádka „Hodný dinosaurus“ líbila a  stejně tak dospělí 
byli spokojeni s dramatem „Everest“. Děkujeme za návštěvu. V květnu se bohužel 
promítat nebude, zato vás čeká divadelní představení. 

V knihovně jsme opět vyráběli! V pondělí 18. 4. odpoledne se v dětském oddělení 
sešlo mnoho zájemců o tvořivou dílničku. Velmi nás to potěšilo! Na programu bylo 
přání pro maminky ke Dni matek. Jednalo se o zápich do květináče ve tvaru srdíčka, 
na  kterém byla přilepená květina vytvořená z  čajových sáčků a  okolo ní si ještě 
děti mohly nalepit malinké kytičky či srdíčka. Výsledné výtvory byly naprosto úžas-
né, maminky budou rozhodně spokojené. Další dílnička se bude konat v pondělí 
23. května od 14:30 hod. Těšíme se na vás!

V pondělí 25. dubna se po březnové odmlce opět konalo čtení s porozuměním. 
Dětem, které se dostavily, děkujeme a těšíme se na příště – v pondělí 30. května 
od 15:00 hod. přesně.

Ve čtvrtek 28. dubna dopoledne jsme navštívili děti v MŠ v přestrojení za čaroděj-
nice. Děti plnily různé zábavné úkoly a poté si na zahradě opékaly buřty. Doufáme, 
že se jim tento den líbil a čarodějnic se moc nebály.

A nyní už o zmíněném divadelním představení! Divadelní hra o třech strašidlech 
a  jedné krásné komtesce s  názvem „...My vám píchnem ve  všem“ v  podání DS 
Furiant v režii paní Anny Šauerové se vám představí v předpremiéře 28. 4. 2016 
v 18:00 a premiéra se bude konat v pátek 29. 4. od 19:00 hodin. Hrát se bude ještě 
v sobotu 30. 4. od 18:00, v pátek 6. 5. od 19:00 a v sobotu 7. 5. od 18:00. Vstupné 
činí 80 Kč pro dospělé, 60 Kč pro studenty, děti do 15 let a držitele průkazu ZTP; 
ZTP/P. Více informací na plakátku v tomto čísle PO. Věříme v hojnou účast a moc se 
na vás v kulturním domě těšíme.

V kulturním domě máte také možnost ještě navštívit výstavu studentských výtvar-
ných prací s názvem „Jak šel čas“, která bude přístupná do 13. května. 

Opět v kulturním domě se vám představí dětský divadelní soubor „Sluníčko“ při 
místní ŠD. Dne 19. května budou hrát pro své spolužáky ze Základní školy Přibyslav 
a 20. května pro veřejnost.

V KD se také můžete těšit na tradiční koncerty žáků místní ZUŠ – 10. května, 
19. května a 26. května. 

Na nádvoří přibyslavského zámku se bude v sobotu 28. května od 17:00 hodin 
konat „Májový hudební podvečer“. Srdečně vás na něj zvou KZM Přibyslav, CHH 
Přibyslav a samozřejmě všichni účinkující. Určitě si nenechte tuto akci ujít. 

Nyní můžeme nakousnout trochu i  měsíc červen. V  sobotu 4. června se totiž 
po  roce můžete zase těšit na  oblíbený hudební festival Houpačka a  ve  čtvrtek 
9. června proběhne v  kulturním domě slavnostní pasování letošních prvňáků 
na opravdové čtenáře. 

Závěrem mi dovolte zmínit několik nových knih, které pro vás máme v knihovně.

Nově nemusíte známé tituly pouze číst, ale také poslouchat! V naší nabídce se 
objevují první audioknihy! Sáhnete po  klasice, jako jsou Zvonokosy, Nebezpeč-
né známosti či Pád domu Usherů? Nebo dáte přednost novinkám? Máme např. 
od Fredricka Backmana „Babička pozdravuje a omlouvá se“, od Jonase Jonassona 
„Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel“, od Evžena Bočka oblíbenou „Posled-
ní aristokratku“, od Larse Keplera „Svědkyně ohně“ či několik titulů od Vlastimila 
Vondrušky nebo od Dona Miguela Ruize. Všechny tituly jsou na CD a namluveny 
známými osobnostmi. 

Z klasické beletrie se můžete těšit na české autorky Radku Třeštíkovou a její román 
pro ženy „To prší moře“, Petru Dvořákovou a její tři příběhy o (ne)sebevědomí „Sítě“, 
Petru Zhřívalovou a román pro ženy „Šťastní a veselé“ či Halinu Pawlowskou a její 
humorné povídky pro ženy s názvem „Manuál zralé ženy“. Radost jistě udělá i další 
příběh o irském doktorovi od Patricka Taylora „Doktore, poplach, jde o všecko!“, 
od Umberta Eca psychologický román „Nulté číslo“, od Simona Mawera „Provazo-
chodkyně“, od Jeana Giona světoznámá novela „Muž, který sázel stromy“, snad vás 
potěší i  francouzský román od Agnés Martin-Lugand s názvem „Šťastní lidé čtou 
a pijou kávu“ či erotický román „Pařížanka“ od Sophie Bardot. 

Velký výběr je i nových detektivek  nebo beletrie pro děti a mládež. Novinek je 
teď skutečně mnoho, všechny by se mi sem ani nevešly. Každý si jistě přijde na své, 
přijďte se přesvědčit.

Moc se na vás nejen v knihovně, ale i při jiných akcích námi pořádaných, těšíme.

Krásný květen vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Milí příznivci letního jazzového lelkování, přijměte srdečné pozvání na pátý ročník 
Houpačky! Setkáme se jako obvykle na farní zahradě, tentokráte 4. června. První 
tóny zazní úderem 43. minuty po  14 hodině a  vězte, že se budete mít opravdu 
na co těšit.

Pro prvního vystupujícího nepůjdeme daleko a nemusíme ho moc představovat. 
Za  dobu své existence se Polenský Big Band pod vedením pana Jiřího Šímy stal 
pojmem po celé republice a bude nám potěšením ho přivítat i v Přibyslavi.

Houpačka žije nejen hudbou, ale i dětmi. Pro ně a pro jejich rodiče jsou připraveny 
Houpací pohádky v  podání nastupujících loutkohereckých es Diany Čičmanové 
a chvalně proslulého rodáka Dominika Linky.

A potom už se s Houpačkou vydáme do světa. V něm je stále častěji a silněji slyšet 
hlas, nebo lépe řečeno zvuk saxofonu Ondřeje Štveráčka a jeho kvarteta. Jeho výraz 
je často přirovnáván k Johnu Coltranovi, je to fenomén překračující hranice Čech, je 
to někdo, koho byste v současné jazzové hudbě neměli minout.

Bartosz Dworak Quartet je seskupení velmi mladých a velmi talentovaných hu-
debníků z Polska. Živá a velmi přitažlivá hudba je jejich signaturou stejně jako role 
houslí coby vedoucího nástroje tohoto bandu. 

Na konec večera máme pro vás připravené temperamentní vystoupení kolumbij-
ského DJ Maura s latinsko-americkými rytmy, které vás zaručeně dostanou na par-
ket. A budeme doufat, že na něm zůstanete, protože součástí vystoupení bude také 
lekce salsy.

Těšíme se na viděnou,
Slávek Tecl a Kuba Šnýdl

Květnový pozdrav z KZMP

 Houpačka 2016



KZMP KVĚTEN 2016Str. 16

SLOSOVACÍ KUPÓN č. 5 – květen 2016
Odpovědi:

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

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

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

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

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

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

Okénko 

do historie

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK Č. 5

OTÁZKY:

�. Poznáte tohoto pána s fotoaparátem?

�. Jaké byly jeho záliby?

�. Jaký odkaz zanechal budoucím generacím našeho města?

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. 4
1.  František Niklfeld (1841 – 1915). Pocházel z osady Dvorek u Přibyslavi
2.  Celkem 22 let okresní starosta. Zasloužil se o tyto stavby ve městě: 

městská kanalizace, nová škola, městská jatka, izolační pavilon pro 
nemocné, silnice směr Šlapanov. Angažoval se v mnoha společenských, 
kulturních a politických spolcích, starosta Sokol Přibyslav.

3.  Člen městské rady, třikrát zvolen Okresním starostou v Přibyslavi, člen 
okresní školní rady v Chotěboři, člen místního odboru Ústřední matice 
školské, Sokolské jednoty, představenstva Občanské záložny. Byl členem 
Českého zemského sněmu. Politicky patřil k mladočechům. 

Výherci čtvrtého kola soutěže: 
1.  Dagmar Dobrovolná, Chotěboř
2.  Marcela Smolková, Nové Město na Moravě
3.  Zdeněk Zrna, Přibyslav

Foto: archiv redakce PO
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HRACÍ 
KOUTEK

Pranostiky 

rokem krok 

za krokem

KVĚTEN
Studený máj, v stodole ráj.

V máji nemá pastýři uschnout hůl.

O svatém Duše, choď ještě v kožiše!

Jméno květen nám samo napovídá, že se dává 
všechno do květu. Pomalu odkvítá zlatý déšť, tulipány 
i narcisky. Třešně jsou v plném květu, nakonec dojde 
na hrušně i  jabloně. V květnu slavíme hodně svátků. 
Vedle státních – ofi ciálních 1. a 8. května, máme i dal-
ší. Svátek sv. Floriána, 4. května, si připomínají snad 
všichni hasiči, protože je jejich patronem. Lidová pra-
nostika praví, že by na jeho svátek nemělo být raději 
příliš větrno . Je-li o dni Svatého Floriána veliký vítr, jest 
toho roku mnoho ohňů. O druhé květnové neděli zase 
slaví svátek všechny maminky. Velkou událostí býval 
v Čechách 16. květen, svátek sv. Jana Nepomuckého. 
Na mnoha místech se k tomu datu konají na různých 
místech slavné poutě. V našem kraji to máme nejblíž 
do  Žďáru nad Sázavou. Nesmíme zapomenout ani 
na  tzv. zmrzlé muže – Pankráce, Serváce a  Bonifá-
ce. V  tyto dny dosti často uhodí jedny z  posledních 
mrazíků a  poničí svým ledovým dechem na  zahradě 
mladé rostlinky i  kvetoucí stromy. V  patách za  nimi 
kráčí Žofi e. Je to jejich „kuchařka“, o které se říká, že 
nemá ráda květy. Za  to květnové deštíky jsou velice 
potřebné. Když často prší, sazenice dobře zakoření 
a pak se můžeme těšit na velkou úrodu. V tomto mě-
síci létají i chrousti. Říkává se, že když je v máji hodně 
chroustů, bude dobrý rok. Mezi 10. až 13. květnem 
křesťané slaví další svátky – letnice. Hod Boží svato-
dušní připadá na čtyřicátý den po Velikonoční neděli. 
Připomíná křesťanům den, kdy Bůh seslal na apoštoly 
Ducha svatého v  podobě ohnivých jazyků. Od  toho 
okamžiku začali mluvit nejrůznějšími cizími jazyky, tak-
že byli schopni se dorozumět úplně s každým. Dříve se 
v tento den v kostelích světily mladé lipové ratolesti. To 
prý, aby si měl Duch svatý kde odpočinout. 

A  co bychom si mohli vyrobit v  květnu? Co třeba 
Svatodušní holubičku? Vajíček je již dost. Slepičky 
dobře nesou. Dříve hospodyně v tomto období naklá-
daly vajíčka do vápna, aby byla uskladněná na zimu, 
kdy slepice přestávají nést. A kdo by měl chuť, může si 
uvařit jarní med z pampeliškových květů.

Milí malí luštitelé, po menší odmlce je tu pro vás opět hrací koutek! 
Tentokrát se potěšte básničkou a následně si potrapte hlavinky hádankou. 
Přeju mnoho zdaru! ☺

Holubička z vaječné skořápky

Svatodušní holubičku vyrobíme velice snadno z vyfouknutého bílého vajíč-
ka, které nám třeba zbylo od Velikonoc. Z  jedné str any zastrčíme do otvoru 
po vyfukování varhánkovatě složený barevný papír. To bude ocásek. Po obou 
stranách přilepíme vteřinovým lepidlem menší kousky stejně složených papírků 
jako křidélka. Nakonec z papíru přeloženého napůl vystřihneme obrys hlavičky 
se zobáčkem. Tu taky přilepíme, ovšem na opačný konec, než ocásek.  Domalu-
jeme oči, přivážeme nebo přilepíme barevnou stužku na zavěšení.

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

1. Básnička

2. Sestřenice Eliška 
Malý Venda je zatím sám, nemá bratra ani sestru. Ale zato má bratrance a sestřenici. To je tak: 

Otec malého Vendy má jednu sestru a jednoho bratra. Už velké, samozřejmě. A ta sestra má 
dva syny, a ten bratr má jedinou dceru Elišku. 

A maminka malého Vendy má jen jednu sestru, taky už velikou, a ta má tři syny. 

Všecky ty děti jsou bratranci a sestřenice malého Vendy. 

Ale já se vás ptám na něco jiného!… Kolik bratranců a sestřenic má Eliška?

(zdroj: Olga Hejná: Stojedenáct všelijakých hádanek, str. 35)

(Řešení: Eliška má 6 bratranců a žádnou setřenici)

(zdroj: Ljuba Štíplová: Knížka plná her, str. 67)

 Když si v dešti do stanu
 zalezeš jak myška, 
 kdo tě nejlíp pobaví?
(Dobrodružná knížka)

 Nepoznáš-li jestřába, 
 datla nebo čížka,
 kdo ti nejlíp poradí?
(Samozřejmě knížka)

 Nevíš, jak se vaří hrách,
 jak se dělá jíška?
 Nedělej si starosti!
(Řekne ti to knížka)

 Kdyby kroupy padaly, 
 každá jako šiška,
 kdy ti bude veselo?
(Když je s tebou knížka)

 Vždycky budeš šikovný,
 chytrý jako liška,
 když ti bude pomáhat – kdo?
(Kamarád knížka)
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Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek ocenil dne 
11. 4. 2016 nejaktivnější Turistická informační centra 
působící na  území Kraje Vysočina. V  roce 2015 ná-
vštěvníky měst v  Kraji Vysočina novinkami zahrnuly 
nejvíce TIC v Přibyslavi, Chotěboři a v Třebíči. „Cílem 
ocenění informačních center je poukázat na práci lidí 
podporujících informovanost návštěvníků kraje a po-
děkovat za šíři aktivit, které informační centra v rám-
ci svých služeb nabízí, realizují a  propagují,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina. Soutěž vyhlásil druhým ro-
kem Krajský odbor kultury, památkové péče a cestov-
ního ruchu, spolu s Krajskou příspěvkovou organizací 
Vysočina Tourism, která s TIC spolupracuje.

Hodnocení práce informačních center vycházelo z jednoduchých počtů – počtu zadaných kulturních, spole-
čenských a podobných akcí do krajské databáze, účasti pracovníků na každoročním setkání center a jejich zájmu 
o  účast na  vzdělávacích seminářích. Prostým součtem jmenovaných položek bylo stanoveno pořadí ve  třech 
kategoriích podle počtu obyvatel – tedy do 5 tisíc obyvatel, do 10 tisíc obyvatel a nad 10 tisíc obyvatel. Celkem 
se hodnotily čtyři desítky soutěžících.

Výsledky kategorie TIC do 5000 obyvatel
1. Informační centrum, Přibyslav
2. Informační středisko města Kamenice nad Lipou
3. Turistické  informační centrum, Pacov

Výsledky kategorie TIC 5001 – 10 000 obyvatel
1. Informační centrum, Chotěboř
2. Informační centrum, Polná
3. Turistické informační centrum, Bystřice nad Pernštejnem

Výsledky kategorie 10 001 a více obyvatel
1. Informační a turistické centrum, Třebíč
2. Městské informační centrum, Havlíčkův Brod
3. Turistické informační centrum, Jihlava 

Soutěž bude mít své pokračování i v příštím roce. Dojde ale ke změně způsobu hodnocení. Mělo by být více 
spravedlivé k menším sídlům. Nově získané body budou přepočítávány podle speciálního vzorce na tisíce obyvatel 
a vyhlašování nejaktivnějších „íček“  proběhne ve dvou kategoriích do pěti a nad pět tisíc obyvatel. 

Kraj Vysočina každoročně na zkvalitnění služeb turistických informačních center poskytuje dotace ve výši 1,5 mi-
liónu korun. Letos o podporu zažádalo 36 subjektů.

Zuzana Vondráková
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Krajský úřad Kraje Vysočina

Nejaktivnější informační centra jsou na Vysočině 
v Přibyslavi, Chotěboři a v Třebíči
(zpráva a foto převzaty z www.kr-vysocina.cz)

V pondělí 11. dubna 2016 jsme byly panem starostou pozvány na setkání starostů obcí s Radou Kraje Vysočina 
v Třešti. Součástí tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže pro zřizovatele turistických informačních center 
se sídlem v Kraji Vysočina za rok 2015.

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Anně Šauerové za aktivní práci, kterou věnuje vkládání akcí 
na krajské stránky.

1. místo v soutěži získalo naše turistické informační centrum již podruhé v řadě, za rok 2014 a 2015.

Zdeňka Valnerová - KZMP

PODĚKOVÁNÍ
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Současný boom běhání dorazil rovněž do Při-
byslavi. Vloni snad nebyl víkend, abych na míst-
ních komunikacích nepotkal nějakého běžícího 
nadšence. O zájmu o  tento sport svědčila mj. 
loňská větší účast Přibyslaváků na  okolních 
závodech: na červencovém běhu v H. Borové 
(více než 20 místních) či na ½ maratonu v H. 
Brodě. Samozřejmě potěšilo to, že se na těch-
to závodech místní neztratili a obsadili i místa 
nejvyšší. Zarážející je účast pouhých 11 závod-
níků na  loňském dubnovém přespolním běhu 
v Přibyslavi. Jakoby místní neměli o tento závod 
zájem. Pro zajímavost v H. Borové vloni doběh-
lo 370 závodníků a v nedalekém Nížkově 167 
závodníků. Běh přestal být vysmívaným otlou-
kánkem. Nikdo si už nedovolí veřejně vtipkovat 
o podivínech v trenkách a tílku. Díky popularitě 
a nové image se běh na společenské hitparádě 
zařadil vedle fl orbalu či volejbalu. Silný krok 
a hlavně zdraví do nové sezony.

 J. Ledvinka, ml.

Do konce dubna letošního roku probíhala v knihkupectví 
u sv. Vojtěcha v Praze 6 hojně navštěvovaná výstava františ-
kána Michala Františka Pometla (*1935), rodáka z Přibyslavi. 
Součástí výstavy, kdy člověk nevycházel z údivu, kolik obrázků 
vedle náročného povolání stihl namalovat, byl i jeho životo-
pis. Narodil se v rodině truhláře. Tatínkovi komunisté zabavili 
živnost přesně ve chvíli, kdy splatil všechno zařízení potřeb-
né k  práci. Odmalička se v  P.  Michalovi projevovaly sklony 
k malování. Ve třinácti letech se setkává s profesorem Boští-
kem, který ho připravuje ke zkouškám na pražskou Akademii 
výtvarných umění. V roce 1950 mu však lékaři diagnostikují 
tuberkulózu plic, a tak se svých plánů musí vzdát, neboť léčba 
byla velmi náročná. Páter Michal však kreslí dodnes - bratřím 
nebo známým.

Zakusil komunistické vězení, poprvé byl vězněn v  letech 
1963-1964. Po návratu z vězení v roce 1964 pracoval u své-
ho švagra v lese. Dostává se do kontaktu s páterem Aloisem 
Mocem, františkánem, který ho seznamuje s učením sv. Fran-
tiška. Vysvěcen na kněze byl v roce 1974. Předtím pracoval 
jako pomocný dělník v televizi a současně studoval stavební 
průmyslovku, kterou zdárně ukončil. Krátce dělal kostelníka u sv. Ignáce na Karlově náměstí, pak pracoval na stavbě 
u faráře bratra Bernarda na Vysoké u Mělníka a v brněnské nemocnici sv. Anny. V roce 1975 se P. Michalovi podařilo 
získat státní souhlas do Sokolova. Tam začal opravovat kostely, aby přitom mohl být s lidmi. Po asi čtyřech letech je poslán 
do Toužimi. Odtud pak nastupuje kaplanskou službu v Plzni. Revoluci v roce 1989 zažívá jako farář v Lokti. Začátkem 
90. let je povolán do Prahy, do kláštera u Panny Marie Sněžné. Působí nejprve jako kvardián, představený, který vede 
dům. Později je zde farářem, dnes ze zdravotních důvodů již jen vypomáhá. Je politováníhodné, že tato putovní výstava 
zatím (prý kvůli nedostatku výstavních prostor) nedorazila i do Přibyslavi. Domnívám se, že náš rodák M. F. Pometlo si 
ji plným právem zaslouží.

J. Ledvinka, ml.

Běh místním zachutnal Obrázky z náčrtníku a jiné skopičiny

Kdo by očekával, že následující řádky budou laděny v  podobném duchu jako 
známý televizní seriál Četnické humoresky, bude zřejmě zklamán. Přibyslavští muži 
zákona si v době po roce 1918 zapisovali do kroniky hlavně poznámky o nejrůzněj-
ších slavnostech nebo tragických událostech. Řadu typických znaků své doby ale 
pouze naznačili.

Hodně místa je na hustě popsaných stránkách věnováno návštěvě vysokých cír-
kevních představitelů, kteří do města zavítali roku 1926. Přitom právě římsko-ka-
tolická a československá (později husitská) církev spolu sváděly tuhý boj o věřící. 
Odklon od katolíků vedl celou řadu lidí buď do náruče nově založené husitské církve, 
nebo tito nespokojenci zůstávali bez vyznání. Rovněž není nedůležité zmínit, že 
na počátku dvacátých let se do svobodné vlasti vracely tisíce ruských legionářů, kteří 
během bojů na východní frontě první světové války velmi často přijímali pravoslaví. 
Ani zahraniční vojáci republiky však nezůstávali věrní svému novému náboženskému 
přesvědčení a v domácích poměrech buď opět přestupovali na jiná vyznání, nebo 
žili zcela bez začlenění do jakékoliv církve.

Naopak obdivuhodně málo prostoru je věnováno dopadům celosvětové hos-
podářské krize třicátých let. Údaj, že k roku 1931 se ve městě nacházelo kolem sta 
nezaměstnaných, je pouze suchým konstatováním. Skutečnost, že řada podniků 
i živnostníků omezovala provoz nebo krachovala a tisíce lidí bez práce demonstro-
valy na ulicích, jaksi zachycena není. A to nemluvíme o tom, že k rozhánění těchto 
pochodů bylo státní mocí nezřídka používáno ostré střelivo, které v řadě případů 
nacházelo cíl v tělech protestujících.

Přes tyto a další problémy mladé republiky musíme ale v porovnání se soused-
ními státy vidět relativně vyšší míru stability především na počátku dvacátých let. 
Nezanedbatelnou roli hraje i demokratický charakter Československa, který si stát 
udržel po celou dobu své dvacetileté existence. Především v porovnání s ostatními 
zeměmi střední Evropy, kde se mezi světovými válkami dostali k moci autoritativní 
a fašistické vlády, se demokracie Čechů a Slováků jevila jako unikát. A je známou 
skutečností, že všichni nedemokratičtí sousedé první republiky stáli i u jejího konce 
v roce 1938.

1920
22. srpna - Konány první vojenské odvody branců v  Československé republice. 
Odbývaly se ve dnech 22. – 26. srpna na radnici v Přibyslavi, poprvé bez četnické 
asistence. Branci ze Šenfeldu, Velké Losenice a Borové přišli ověnčeni s hudbami 
za veselé, důstojné nálady; opilých a výtržností jako za rakouské vlády viděti nebylo, 
každý si byl vědom vážnosti a  důstojnosti dne, kdy poprvé v  našem svobodném 
státě nastupuje k odvodu.
září - Polní krádeže šířily se povážlivou měrou hlavně v Keřkově a Hesově, k čemuž 
valnou měrou přispívalo podmínečné odsouzení dopadených viníků.

1921
Dne 25. října 1921 byla vyhlášena částečná mobilisace proti Maďarsku a nastoupení 
branců na den 27. října.
V celém zdejším obvodě dělo se narukování v plném pořádku a klidu.
[…] Občané začali se obávat drahoty a dělali všemožné nákupy potravin i různého 
zboží, které se začalo z obchodu míjet a ceny stoupat. Demobilisace uvedla zase 
vše do pravidelných kolejí.

1922
Výnosem min. vnitra ze dne 10. 12. 1921 byla k  žádosti obce Šenfeldu v  jejímž 
katastru jest historické místo Žižkovy smrti, povolena změna jména na Žižkovo Pole.
1923
Rozkazem Zemského četnického velitelství pro Čechy v Praze ze dne 22. 3. 1923 
byla zdejší stanice zesílena o 1 muže, ze 3 na 4 četníky.

(Zdroj: Archiv bezpečnostních složek Brno-Kanice, Památník četnické stanice Při-
byslav)

(pokračování v příštím čísle, pozn. redakce) Petr Tvrdý

Paměti přibyslavských četníků – IV. díl
Léta 1920 – 1933 Idylické časy první republiky?
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Dlouho jsem váhala, zda tento příspěvek napsat, nicméně jsem se rozhodla, že 
vám svůj příběh sdělím. Souhlasím s p. Ledvinkou, že šikana byla, je a bude. Soucítím 
s vámi, p. Ledvinko, zažil jste si jistě nepěkné chvíle, na které nikdy nezapomenete. Můj 
příběh je trošku jiný, ale poznamenal mě na celý život.

V roce 1984 jsem chodila do osmé třídy ZŠ Přibyslav. Učitelé i pan ředitel byli podle 
mě velice profesionální, až na jednoho – mého třídního učitele. Tehdy se rozhodovalo, 
na jakou školu dál půjdeme. Já si vybrala střední zemědělskou školu s maturitou – pro-
tože mě vždycky zajímala zvířata a můj dědeček s babičkou měli malé hospodářství 
v Dlouhé Vsi.  Tehdy muselo být na školu doporučení třídního učitele. Já však toto 
doporučení od  svého učitele nedostala, navíc jsem byla panem učitelem psychicky 
terorizována, a  to i  před ostatními žáky, jak jsem neschopná a  hloupá, že bych ty 
přijímačky neudělala.

Dokonce i  můj tatínek byl za  panem učitelem s  žádostí, ať mě nechá ty zkoušky 
dělat, a zda je udělám, ať nechá na mně. Musím dodat, že můj tatínek byl původním 
povoláním horník, ale tehdy pracoval jako personální pracovník v  Lesním závodě 
Přibyslav a také byl komunista – já se za to nestydím, protože vím, že tatínek nikdy 
nikomu vědomě neublížil a i na vojně sloužil u tzv. pétépáků v dole. Dělal i uranové 
vrty. To jsem ale odbočila.

Nakonec jsem dělala přijímačky na  úplně odlišné škole, kde doporučení učitele 
nechtěli, a já je udělala bez větších problémů. Další můj příběh je už jiná kapitola.

Co jsem tím vším chtěla říct?
Chtěla jsem tímto příspěvkem říct, že šikana se děje, ať žijeme v jakémkoliv režimu, 

vše je o lidech. Můj životní příběh mi ale také dal to, že neposuzuji lidi podle toho, 
u které strany jsou nebo zda jsou věřící či nikoliv, ale posuzuji lidi, jací jsou a jak se 
chovají k ostatním a věřte, že vím, o čem mluvím.

Má rodina má zkušenosti jak z druhé světové války, tak s poválečným odsunem. Ne-
cítím křivdu jako někteří spoluobčané – byla taková doba. Život jde dál a my se musíme 
naučit si pomáhat a šikanu v jakékoliv podobě netrpět a nebýt lhostejní k ostatním.

Musím dodat, že tato zkušenost z dětství spolu se zkušenostmi mých předků  byla 
pro mě tou nejlepší školou pro život.

Na závěr mi dovolte malou vzpomínku na mého tatínka p. Václava Höfera, který 
v dubnu před 26 roky zemřel, ve věku 57 let. Hodně mě toho naučil, nikdy nezneužil 
svého postavení a vše si vydobyl tvrdou prací. Moje maminka mě také podržela v těž-
kých chvílích mého života. Byli to ti nejlepší rodiče na světě.

Jana Höferová

Reakce na článek p. Ledvinky ml. „Šikana 
byla, je a bude“.

V posledním Přibyslavském občasníku jsme si mohli přečíst dva článečky od na-
šich občanů. Jsou natištěny pěkně vedle sebe, ale jsou velice rozdílné (Co znamenají 
slova …?, a Poděkování zastupitelstvu…). Samozřejmě, každý pisatel píše o něčem 
jiném, ale přesto je v tom společný prvek – spokojenost a nespokojenost. V článku 
od p. Jany Höferové vidíme, jak je nespokojená se zastupitelstvem města, protože 
zřejmě nevyhovělo jejím požadavkům, které se týkají vyhlášky o psech. Jak víme, má 
se psy velice špatnou zkušenost, což psala dříve. Psi se opravdu nesmí nechat venku 
volně pobíhat, ale ruku na srdce, neutekl nikdy nikomu pes? Pokud není uvázán 
u boudy (což si myslím, že je skoro týrání) tak například, když se někde hárá fenka, 
žádný plot není dost vysoký, aby se přes něj nedostal, žádný terén dost pevný, aby 
ho pes nepodhrabal. Máme zkušenost jak s fenkou, tak se psem. V případě fenky 
– byla v době hárání zavřená, ale psi přišli snad i z vedlejší vesnice a z pevných 
dřevěných vrat lítaly třísky. Pes se nám zase za  jinou „slečnou“ podhrabal, dole 
rozkousal plaňky u plotu, jen aby se dostal ven. Dostal se! V žádném případě nás to 
netěšilo, hubovali jsme na psy, ale vyhlášku jsme do toho netahali. Za něco prostě 
nemůžete. Hnusné je, když člověk, vedoucí psa na vodítku, vidí a ještě čeká, až pes 
udělá svoji potřebu klidně na chodníku a jde od toho dál. Sama jsem to viděla v Při-
byslavi. Vyhláška nevyhláška – záleží na lidech!!! A co s tím zmůže zastupitelstvo?!

V  druhém článku pan Mgr.  Jiří Němec (předseda Osadního  výboru Dvorek 
a Uhry) děkuje zastupitelům města a Radě města Přibyslav za jejich přístup k in-
tegrovaným obcím. Tady jmenovitě za Dvorek a Uhry. Všechno je to určitě potřeba 
a  chvályhodné, že jsou v  plánu dokonce tyto investice do  integrovaných obcí 
brány jako priority. Možná, že už na to tyhle vesničky dlouho čekaly. Každý si může 
v PO přečíst, do čeho se bude v té které obci investovat. Takže z článku dýchá 
spokojenost a chvála od občanů Dvorka a Uher na zastupitele města Přibyslavi. 
Je to hezké, ale Přibyslav má více integrovaných obcí a o některých nebyla ani 
zmínka. Ani na začátku roku. Je jasné, že asi proto, že zde nejsou závažné a tudíž 
prioritní požadavky. Ale nejsou? Možná, že by lidi zajímalo, o  co bylo žádáno 
na MÚ pro tu kterou obec v minulých letech a co se udělalo či neudělalo. Fakt by 
to bylo zajímavé!

Vidíte – dva články vedle sebe a  v  každém jiný názor. Zkrátka opravdu není 
člověk ten, aby se zachoval lidem všem.

Marie Voralová, Keřkov

České přísloví praví:

„Není člověk ten, aby se zachoval lidem 
všem.“

Když letos, stejně jako každý rok, opět na  Zelený čtvrtek odletěly zvony do  Říma, mládež školou povinná 
i „drobota“ ze školky už měla připravené nástroje a domluvený čas. Vrzačky, klepačky a trakaře, děděné po rodi-
čích a prarodičích, se po roce zase dostaly ke slovu. Posilněné obědem se děti sešly ve třináct hodin u kapličky, 
pomodlily se a za doprovodu některých  maminek se vydaly cestičkami a pěšinkami po naší České Jablonné. Slyšet 
je bylo opravdu všude.

Další vrzání v podvečer, na Velký pátek ráno, v poledne a večer, na Bílou sobotu ráno. Skupina se postupně 
rozrůstala a při posledním vrzání v sobotní poledne čítala úctyhodných dvacet šest účastníků! Z okolí se totiž sjela 
k babičkám a dědečkům vnoučata, která místní osádku posilnila a připojilo se i několik dospělých.

Nevím přesně, od kdy se tato velikonoční tradice v naší vsi udržuje, rozhodně je to více než šedesát let bez 
přerušení.

Privilegium vézt dřevěné trakaře, které vydávaly opravdu pronikavý zvuk, měli většinou nejstarší kluci, postupně 
se toto právo předávalo mladším a tak je to i dnes. Vrzačky s klikou, zavěšené na řemenu přes rameno, malé vrzačky a klepačky doplňující skřípěním, rachotem a klapáním 

celou produkci. 
V sobotu večer by se již mohl rozeznít zvon na kapličce, ale my si jeho zvonění užíváme až na Hod Boží Veliko-

noční, k nedělnímu obědu. 
V pondělí ráno přichází ke slovu jiná, velmi populární a hlavně pro pány kluky oblíbená činnost, pomlázka. 

Barvená vajíčka, perníky a sladkosti připraveny, stuhy a mašle také, omlazovací procedura může začít…
Takové byly Velikonoce 2016. Vrzačky a ostatní nástroje byly uloženy na půdy, kde v klidu přečkají rok,  a když  

je nesežere červotoč, ozvou se příští Velikonoce zase.
napsala 

Marie Heilandová
foto 

Věra Hradová

Jaro v plném proudu, měsíc lásky a mnoha odstínů svěží zelené barvy je tu.
Dovolte mi ještě malé ohlédnutí za velikonočními svátky.
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Kraj Vysočina: Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a o změně dalších zákonů je v účinnosti od 20. února 2016.

Koncem února vešla v účinnost dlouho připravovaná novela zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně dalších zákonů. Připravovaná 
novela byla předložena Poslanecké sněmovně ČR v dubnu 2015 a po schvalovacím 
procesu byla postoupena v prosinci ke schválení Senátu ČR.  Zákonodárný proces 
završil svým podpisem prezident České republiky a novela zákona tak nabyla účin-
nosti k datu 20. února 2016. 

Změny obsažené v novele se týkají všech účastníků silničního provozu, a proto 
je nutné se s nimi seznámit. Ve sdělovacích prostředcích a tisku je stále zmiňováno 
téma viditelnosti chodců, ale změny se týkají i řidičů a cyklistů. 

Mezi nová ustanovení patří například i povinnost, kdy řidič nesmí:

 ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty.
Tímto je výslovně stanovena povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní 

komunikaci na přejezdu pro cyklisty. Jedná se o adekvátní doplnění povinností neo-
hrozit (popř. i neomezit) vztahujících se na chodce přecházejícího pozemní komu-
nikaci. I přes existenci obecné povinnosti neohrozit život, zdraví a majetek ve staré 
úpravě zákona bylo žádoucí zakotvit do  povinností řidiče specifi ckou povinnost 
neohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci. Úprava se vztahuje pouze 
na cyklistu, který se již nachází na přejezdu pro cyklisty, nikoliv na cyklistu, který se 
k němu blíží (hodlá ho užít)!

Do  povinností řidiče byly dále doplněny další specifi cké povinnosti týkající se 
stavu vozidla. Předcházející zákonná úprava stanovovala obecnou povinnost, která 
se týkala požadavků na výhled a rozhled řidiče. Jako konkretizace této povinnosti je 
nyní přímo v zákoně stanoveno, že řidič nesmí

 řídit vozidlo, na  němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují 
výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.

Jedná se zejména o nečistoty, námrazu nebo sníh na předním a bočních sklech 
vozidla a na zpětných zrcátcích. 

Dále byla doplněna konkretizace obecné zásady neohrožování ostatních účastní-
ků silničního provozu prostřednictvím požadavku na odstranění potenciálně nebez-
pečných kusů ledu z vozidla před jeho použitím. Nejedná se přitom o tenkou vrstvu 
ledu popř. námrazu na  vozidle, ale o  silnější vrstvu ledu, která by při odpadnutí 
mohla ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Na  rozdíl od  sněhové vrstvy, 
která se na vozidle či nákladu může utvořit poměrně snadno a rychle, bývá takováto 
vrstva ledu zpravidla důsledkem dlouhodobějšího působení povětrnostních podmí-
nek. Ustanovení zákona je pak formulováno takto:

 řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při 
uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Při neočištění vozidla před jízdou a jeho užití v provozu bude toto jednání kvali-
fi kováno jako přestupek, za který může být řidiči uložena bloková pokuta do výše 
2 000 korun.

Změny se dotkly i  povinných dokladů, které musí mít řidič při řízení vozidla 
u sebe. Z ustanovení tohoto paragrafu byla vyjmuta povinnost mít u sebe doklad 
prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 

zvláštního právního předpisu. Tímto však řidič vozidla 
není zbaven povinnosti tento doklad vozit! Zákonodárci 
pouze odstranili duplicitu této povinnosti, která byla zakot-
vena ve dvou zákonech a to v zákoně 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.

Nově doplněná povinnost platí pro řidiče, kteří mají vydaný průkaz profesní způ-
sobilosti a vykonávají činnost, při které je tato způsobilost nutná.

Tito řidiči musí mít u sebe:

  průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným 
členským státem nebo Švýcarskou konfederací, to neplatí, mají-li záznam 
o profesní způsobilosti v řidičském průkazu

Přehled dokladů, které musí mít řidič motorového vozidla u sebe:
 řidičský průkaz, 
 osvědčení o registraci vozidla
  průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným 

členským státem nebo Švýcarskou konfederací, to neplatí, má-li záznam 
o profesní způsobilosti v řidičském průkazu, 
  doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče, kteří podléhají povin-

ným zdravotním prohlídkám a
  doklad prokazující pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou provo-

zem vozidla podle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla.

Všechny tyto doklady je pak řidič povinen předložit na výzvu policisty, vojen-
ského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji 
ke kontrole. V tomto ustanovení také nastala změna oproti předchozí právní úpravě, 
podle které se například celníkovi a strážníkovi obecní policie ve stejnokrojích před-
kládali pouze některé z uvedených dokladů.

Novela zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích přinesla 
i další důležité změny jako je například možnost zadržení osvědčení o registraci vozi-
dla. Dle současné právní úpravy pokud policista zjistí při kontrole technického stavu 
vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečnou 
závadu, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provo-
zu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí je oprávněn zadržet osvědčení 
o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu.

Od data své účinnosti v roce 2000 doznal zákon o provozu na pozemních komu-
nikacích mnoho změn a každý účastník provozu na pozemních komunikacích by se 
měl seznámit s aktuálním zněním jeho ustanovení. V právu totiž stále platí latinské 
přísloví „Ignorantia iuris non excusat“ čili „Neznalost zákona neomlouvá“. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

por. Mgr. Tomáš Procházka
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz

Pozor na změny v zákoně o provozu 
na pozemních komunikacích

Foto: archiv redakce PO
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MUŽI Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh CELKOVĚ
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Lehrl Tomáš 97,70 2 90,00 2 100,00 1 287,70 1
Háněl st. Tomáš 82,76 7 85,00 3 64,88 15 232,64 2
Vábek Jaroslav 100,00 1 40,00 15 81,23 7 221,23 3

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh CELKOVĚ
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Hánělová Žaneta 100,00 1 82,35 8 99,53 2 281,88 1
Loužecká Kristýna 86,59 3 100,00 1 87,38 4 273,97 2
Bukáčková Renata 91,46 2 58,82 11 100,00 1 250,28 3

DVOJICE Kuželky
Míčový 
víceboj

Přesp.běh Body celkem POŘADÍ

Hanělovi 182,76 167,35 164,41 514,52 1
Plachta, Vosmeková 163,04 142,35 154,34 459,73 2
Prchal, Bukáčková 155,83 118,82 172,30 446,95 3

Kompletní výsledky Přibyslavského dvanáctiboje naleznete na www.szpribyslav.cz

Výsledková listina - MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body pořadí
Lehrl Tomáš 19:11.0 100,00 1
Havlíček Radek 19:46.0 97,05 2
Dubský Roman 20:15.0 94,73 3

Výsledková listina - ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body pořadí
Bukáčková Renata 24:35.0 100,00 1
Hánělová Žaneta 24:42.0 99,53 2
Šubrtová Eliška 25:43.0 95,59 3

Výsledková listina - DVOJICE
Příjmení body pořadí
Šubrt Petr + Eliška 182,52 1
Prchal + Bukáčková 172,30 2
Háněloví 164,41 3

Kompletní výsledky Přibyslavského dvanáctiboje na-
leznete na www.szpribyslav.cz

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2016
PŘESPOLNÍ BĚH CELKOVÉ VÝSLEDKY PO TŘECH DISCIPLINÁCH

 

CYKLISTIKA  - 3. disciplína proběhla až po uzávěrce Přibyslavského občasníku, proto zde neuvádíme 
žádné nové výsledky.  Zveme Vás tedy alespoň na 4. disciplínu – BĚH DO VRCHU                                        
a zároveň 5. disciplínu – ATLETIKU. 

 

Těšíme se na Vás! 

Za pořadatele 
       Kristýna Loužecká 
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V sobotu 2. dubna se ve sportovní hale Přibyslav odehrál již 13. ročník volejbalové-
ho turnaje smíšených družstev. Do letošního ročníku se překvapivě přihlásilo pouze 
6 družstev. Ale i tak se o půl deváté halou rozléhaly hlasy volejbalových nadšenců.

Všichni hráči si navzájem poměřili své síly – hrálo se systém každý s každým na dva 
hrané sety do 20 bodů. Rozhodčího zajišťoval vždy hráč právě nehrajícího týmu.

Odehrála se mnohdy vyrovnaná utkání a o konečném pořadí musel rozhodnout 
až poměr míčů. 

Pro každého hráče byla připravena tradiční párečková polévka a mnoho cen, které 
nám darovaly: fi rma Savencia Fromage & Dairy (Pribina), Kraj Vysočina a město 
Přibyslav. Alespoň touto cestou bychom jim chtěli velice poděkovat.

A konečné pořadí?
1. Marná snaha – obhájci prvenství loňského ročníku 
2. Žďárská mašina
3. Fontána
4. Plácalisti
5. Starci
6. A co ?

V neděli 17. 4. 2016 se v přibyslavské sportovní hale uskutečnil 2. ročník smíšené-
ho volejbalového turnaje neregistrovaných hráčů. 

V osm hodin ráno se deset družstev rozlosovalo do dvou pětičlenných skupin. Zde 
se hrálo na dva hrané sety do dvaceti bodů. Podmínkou účasti na turnaji bylo, že 
v každém družstvu musí být minimálně dvě ženy a žádný účastník nesmí hrát žádnou 
soutěž řízenou volejbalovým svazem. Během celého dne byl ve sportovní hale k vi-
dění pěkný bojovný volejbal v duchu fair play. V některých herních výměnách nebylo 
na hřišti poznat, že nehrají profesionální hráči, ale amatéři, kteří se schází jednou 
týdně na tréninku. Po odehrání skupin se spočítaly výsledky jednotlivým družstvům 
a podle uhraných bodů se sehrály zápasy o umístění. V těchto zápasech se hrálo již 
systémem na dva vítězné sety. To znamená, že pokud je stav setů 1:1, rozhoduje třetí 
zkrácený set do patnácti bodů.

Všechna družstva byla na závěr za kvalitní výkon na turnaji odměněna, první tři 
obdržela od pořadatelů turnaje krásné poháry a diplomy. S cenami pro účastníky 
nám tradičně pomohly fi rmy Savencia Fromage & Dairy (Pribina), fi rma Cecho, Kraj 
Vysočina, město Přibyslav, Propelety Žďár nad Sázavou.  

Po celý volejbalový den bylo pro účastníky připraveno ve sportovní hale občerstvení.

Pořadí turnaje: 1. místo Šnexiom (Žďár n. S), 2. místo Starci (Havl. Brod), 3. místo 
A  co? (Přibyslav), 4. místo Gepardi z  Lučice, 5. místo PKS (Žďár n. S), 6. místo 
Pouze v případě nouze (Havl. Brod), 7. místo  Fontána (Přibyslav), 8. místo  Pondělí 
(Přibyslav),  9. místo Maleč, 10. místo Pribina (Přibyslav).

Minulý rok se naše přibyslavská družstva zúčastnila pěti neregistrovaných turnajů, 
ve kterých si u soupeřů získala velký herní respekt. Dokonce jsme se třikrát dostali 
na stupně nejvyšší. V Chotěboři na Růžovém Poháru jsme obsadili třetí místo, v Ou-
doleni druhé místo a Plovárna Cap v Havlíčkově Brodě jsme vyhráli. Letošní rok 
jsme zahájili vítězným březnovým turnajem v Malči. Zúčastnili jsme se obou turnajů 
v Přibyslavi, jak turnaje s možným startem registrovaných hráčů i turnaje neregis-
trovaných. Nyní jsme již předběžně přislíbili účast na čtyřech turnajích a uvažujeme 
o dalších třech. Prestižní pro nás bude turnaj v Dlouhé Vsi, kde jsme vždy skončili 
pod nejvyššími příčkami, kterým se přibližujeme každým tréninkem.

Aleš Holub

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

 Lucie Holubová, Simona Krátká, Jakub Němec

V neděli 3. dubna se uskutečnil šestkový volejbalový turnaj ve Štokách. Turnaje se 
celkem zúčastnilo 6 družstev – Havlíčkův Brod A, Havlíčkův Brod B, Štoky, Bezdě-
kov, Havlíčkův Brod chlapci a Přibyslav. Byl to náš první šestkový turnaj, takže jsme 
od něho moc neočekávali. A také to byl náš první turnaj v nových dresech, za které 
jsme moc rádi. 

V prvním zápase jsme moc úspěšní nebyli a prohráli jsme 2:0. Na další zápas jsme 
sebrali všechnu sílu a proti domácímu týmu jsme vyhráli 2:0. Díky této výhře jsme se 
dostali do boje o nejlepší místa celého turnaje. V utkání o postup do fi nále však zápas 
skončil remízou a soupeřky z Havlíčkova Brodu měly lepší skóre. Naděje na umístění 
mezi top turnaje se rozplynuly. V utkání o třetí místo jsme rozhodně o bramborovou 
medaili nestáli. Přestože i tento zápas skončil remízou, tentokrát lepší skóre hrálo 
v náš prospěch. Celkově jsme v turnaji obsadili krásné třetí místo. 

Na to, že to byl náš první šestkový turnaj, můžeme říct, že jsme odjížděli s dobrým 
pocitem.

Volejbalový turnaj - Štoky Volejbalový turnaj neregistrovaných 
hráčů

Přestože se letošní ročník odehrál spíše v „rodinném duchu“, podle výrazů na tvá-
řích věříme, že si všichni turnaj užili plnými doušky a těšíme se na další ročník.

Za oddíl volejbalu žen Marcela Kasalová
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                             JARO  2016 A-ČKO   JARO  2016 B-ČKO 

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

         1.5.2016 neděle doma 16:30 OKROUHLICE B 
8.5.2016 NEDĚLE Doma 16:30 ŽIROVNICE A 8.5.2016 neděle venku 14:00 JEŘIŠNO B 12:00 

15.5.2016 NEDĚLE Venku 16:30 HERÁLEC A 13:30 15.5.2016 neděle doma 16:30 ROZSOCHATEC B 
22.5.2016 NEDĚLE Doma 16:30 CHOTĚBOŘ A   22.5.2016 sobota venku 16:30 VESELÝ ŽĎÁR B 13:00 
29.5.2016 NEDĚLE Venku 16:30 SVĚTLÁ A 14:30   29.5.2016 neděle doma 16:30 GOLČŮV JENÍKOV B 

5.6.2016 NEDĚLE Doma 16:30 MOR.BUDĚJOVICE A   5.6.2016 neděle venku 16:30 KOŽLÍ B 14:30 
12.6.2016 NEDĚLE Venku 16:30 HUMPOLEC A 14:45   12.6.2016 neděle doma 16:30 ŠMOLOVY B 

  18.6.2015 sobota venku 16:30 DLOUHÁ VES B 15:00 
  

                                
JARO 2016 ŽÁCI   JARO 2016 DOROST 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 
  

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

1.5.2016 NEDĚLE venku 14:00 STARÁ ŘÍŠE   Ž 12:30   7.5.2016 SOBOTA venku 13:30 POLNÁ D 12:15 
8.5.2016 NEDĚLE doma 9:00 RADOSTÍN Ž 14.5.2016 SOBOTA doma 16:30 KAMENICE D 

15.5.2016 NEDĚLE venku 9:00 VELKÁ BÍTEŠ  Ž 7:30   21.5.2016 SOBOTA venku 16:30 NEDVĚDICE D 14:30 
22.5.2016 NEDĚLE doma 9:00 MOR.BUDĚJOVICE  Ž   28.5.2016 SOBOTA doma 16:30 PACOV D 
28.5.2016 SOBOTA venku 9:00 NÁMĚŠT Ž 7:30   4.6.2016 SOBOTA venku 10:00 MOR.BUDĚJOVICE D 8:00 

   11.6.2016 sobota doma 16:30 NÁMĚŠT D  

Zimní přestávka je pro všechny jezdce dlouhá, je to 
období trochu nezáživných tréninků v hale nebo i ven-
ku. To podle toho, jak vlídné je počasí. Marek Pochtiol, 
jezdec Trial klubu Žižkovo Pole, se na novou sezonu 
připravoval velmi poctivě. Příprava byla kvalitní díky 
jednomu ze sponzorů – fi rmě Amylon a.s. Havlíčkův 
Brod, která nám poskytla prostory, takže jsme mohli 
trénovat celou zimu pod střechou. 

První zkouškou jsou již tradičně zimní závody v hale. 
Ten první se jel 22. 2. 2016 v Olomouci. Marek starto-
val v kategorii Minime (13-15 let) a potvrdil svým vítěz-
stvím, že zimní příprava byla kvalitní. Druhým zimním 
závodem byl 22. 3. 2016 závod v  Prusicích u  Prahy. 
Marek nedal svým soupeřům šanci a zvítězil. Stejného 
umístění dosáhl i odpoledne, kdy startoval v kategorii 
dospělých.

Nová sezóna v biketrialu zahajuje
Týden před jarními svátky odjel s českou reprezenta-

cí na týdenní soustředění do Chorvatska, kde už v teple 
dolaďoval svoji přípravu. 

Prvním letošním nehalovým závodem bylo Meziná-
rodní mistrovství Rakouska, které se konalo ve Vídni. 
V pěkném prostředí v centru Vídně, kdy jezdcům přálo 
i  počasí, se Márovi opět dařilo, a  i  když musel star-
tovat ve  vyšší kategorii, dovezl si pohár za  vítězství. 
Celý závod absolvoval za 0 trestných bodů, což se mu 
podařilo poprvé za jeho sportovní kariéru.

1. Pochtiol M. CZ 0 trestných bodů
2. Waclowczyk D. PL 5 trestných bodů
3. Kříž T. CZ 5 trestných bodů

Po  úspěšné loňské sezoně byl Marek nominován 
v anketě Sportovec Kraje Vysočina 2016 mezi tři nej-

úspěšnější juniory. Slavnostní vyhlášení se konalo 7. 
4. 2016 v Třebíči, za účasti hejtmana a dalších před-
stavitelů kraje.

Dne 9. 4. 2016 se jel v Praze první závod Českého 
poháru v trialu (pod patronací ČSC). Jedná se o závod 
dospělých, Marek startoval v kategorii Expert a i zde se 
mu podařilo zvítězit.

Po krátké přestávce vyplněné soustředěním v Olo-
mouci ho čeká 30. 4. 2016 start v  Youth Games 
-Cyklotrialové hry mládeže v Hamrech nad Sázavou. 
Tento závod je jedním z nominačních na Světové hry 
mládeže v  Německu. Dovolujeme si tímto pozvat 
všechny příznivce a fanoušky na tento závod. Přijďte 
nám fandit.

J. Pochtiol
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OSIVA a.s.  Havlíčkův Brod 
závod Přibyslav 

 
nabízí:   písek labský     (Kolín, Čeperka) 

  písek kopaný    (Božice) 
               drť                    (2/4, 4/8 a další) 

                         kačírek 
 

Ceny na vyžádání, 
doprava v Přibyslavi a blízkém okolí zdarma. 

tel. 603 803 907 

Hledám paní na výpomoc 
do domácnosti  s babičkou

od 8:00 h. do 13:00 h., obec Velká Losenice

tel.: 603 533 167

Uzávěrka příštího čísla 20. 5. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 6. 2016)
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Obec Věžnice Vás všechny zve na 

Obecní slavnosti  

oslava 660 let od první písemné zmínky o místní části 
Horní Věžnice 

 

Záštitu nad akcí převzal Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR 
Akci podpořil Kraj Vysočina 
 

Program: 
Sobota 21. května 2016 
10.30 hodin: slavnostní mše svatá, slouží Primas český kardinál Dominik Duka, 

zpěvem doprovází Schola od sv. Prokopa ze Žďáru nad Sázavou 

11.30 hodin dechová hudba Věnovanka 

13.30 hodin vystoupení místního spolku Babinec z.s. 

14.00 hodin písničkář Miroslav Paleček a zpívající právník Ivo Jahelka 

16.00 hodin Petr Bende a hosté – akustický koncert 

17.30 hodin kapela New Titan, poté následuje zábava  
 

Neděle 22. května 2016 
10.30 hodin slavnostní mše svatá, slouží P. Mons. Zdeněk Krček, zpěvem doprovází 

sbor rodin z Polné 

11.30 hodin dechová hudba Polenská třináctka 

14.15 hodin vystoupení místních mažoretek, mistryně států EU 

14.30 hodin Divadlo Víti Marčíka – pohádka „Šípková Růženka“ 

15.30 hodin dechová hudba Havlíčkobrodská dvanáctka 

 Děti si budou moci během nedělního odpoledne nechat 
namalovat obrázky na obličej.  
 

Program se bude odehrávat na návsi v horní části obce. 
Nejen děti se mohou těšit na pouťové atrakce, které budou 

zajištěny po oba dva dny. 
 

Společenskou akci zajišťuje obec Věžnice ve 
spolupráci s místními spolky.  

 
Po oba dva dny je zajištěno bohaté občerstvení.  
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květen 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. května2016 Burza knih – sleva až se 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2016 Jak šel čas/výstava Kulturní dům SUPŠ Jihlava-Helenín, KZMP
– od 1. května 2016 Lovci perel – čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2016 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Mě Ú Přibyslav
– od 1. května 2016 Přijímání přihlášek na zájezd do Jihlavy Radnice města SPCCH ČR ZO Přibyslav
– od 1. května 2016 Výstava – Natalia Akovantseva Janáček galerie Janáček Art Přibyslav
– 1. května 2016 od 13.00 h. Den otevřených dveří na letišti Přibyslavské letiště Aeroklub Přibyslav
– 1. května 2016 v 16.30 h. Fotbal - Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 1. května 2016 v 18.00 h. První májová pobožnost Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 2. května 2016 Zahájení turistické sezóny v ICMM Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 4. května 2016 v 10.00 h. Pojízdná prodejna v Keřkově Před bývalou prodejnou Mě Ú Přibyslav
– 4. května 2016 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 6. května 2016 v 19.00 h. …My vám píchnem ve všem/divadlo Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 7. května 2016 v 9.00 h. Den otevřených dveří u hasičů Hasičská zbrojnice SDH Přibyslav
– 7. května 2016 v 18.00 h. …My vám píchnem ve všem/divadlo Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 8. května 2016 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 8. května 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj – běh do vrchu Vyšehradská ul. SZM Přibyslav
– 8. května 2016 v 16.00 h. Slavnostní mše svatá v Dolní Jablonné Kaple Dolní Jablonná Obec D. J.,ŘKF Přibyslav
– 8. května 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 10. května 2016 v 16.00 h. Koncert ZUŠ Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 12. května 2016 ve 14.00 h. Zpíváme si pro radost (pro členy SPCCH) Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 12. května 2016 v 17.00 h. Přednáška – Média a extrémismus Sál základní školy ZŠ Přibyslav
– 13. května 2016 Jak šel čas/ukončení výstavy Kulturní dům SUPŠ Jihlava-Helenín, KZMP
– 14. května 2016 v 10.00 h. Fair Trade – snídaně Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 14. května 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 15. května 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – běh do vrchu St. špitál, Vyšehradská ul. ZŠ, MS ČČK Přibyslav
– 15. května 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 18. května 2016 v 7.30 h. Zájezd KS Pohoda (pro přihlášené) Odjezd od Radnice KS Pohoda, město Přibyslav
– 19. května 2016 v 8.00 h. Pohádka dětí pro děti/divadlo Kulturní dům ŠD a ŠK, KZM Přibyslav
– 19. května 2016 v 16.00 h. Koncert ZUŠ Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 20. května 2016 v 17.00 h. Pohádka dětí pro děti i rodiče/divadlo Kulturní dům ŠD a ŠK, KZM Přibyslav
– 20. května 2016 v 19.30 h. Povídání a promítání o cestě do Ekvádoru Zasedací sál radnice ŘKF a město Přibyslav 
– 21. května 2016 v 9.30 h. Májové p utování do Dvorka (sraz u farního kostela) Osada Dvorek – Uhry ŘKF Přibyslav
– 21. května 2016 v 10.30 h. Obecní slavnosti – Věžnice/viz plakát Obec Věžnice Obec Věžnice
– 21. května 2016 ve 20.00 h. Taneční zábava Olešenka – RICHTIG + ROCKLE Zábavní areál Olešenka SDH Olešenka
– 22. května 2016 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 22. května 2016 v 10.30 h. Obecní slavnosti – Věžnice/viz plakát Obec Věžnice Obec Věžnice
– 22. května 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 22. května 2016 v 18.00 h. 6. veganská večeře Školní zahrada MS ČČK Přibyslav
– 23. května 2016 od 14.30 h. Dílničky pro šikovné ručičky Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. května 2016 v 16.00 h. Koncert ZUŠ Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 27. května 2016 od 15.00 h. Talentové přijímací zkoušky Budova ZUŠ Přibyslav ZUŠ Přibyslav
– 27. května 2016 od 15.00 h. Pravidelný monitoring Sál DPS MS ČČK Přibyslav
– 28. května 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 28. května 2016 v 17.00 h. Májový hudební podvečer na zámku Přibyslavský zámek KZM, CHH Přibyslav
– 29. května 2016 v 9.00 h. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) farní kostel a město ŘKF Přibyslav
– 29. května 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – atletika Sportovní areál Česká ul. ZŠ, MS ČČK Přibyslav
– 29. května 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 29. května 2016 Kácení máje Olešenka Zábavní areál Olešenka SDH Olešenka
– 29. května 2016 ve 13.00 h. Cesta za duhou – dětské odpoledne Bechyňovo náměstí Fontána, KZM Přibyslav
– 30. května 2016 v 15.00 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 4. června 2016 Houpačka – letní jazzové lelkování Farní zahrada FK, KZM Přibyslav

PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC ČERVEN
* Houpačka – letní jazzové lelkování

* Pat a Mat ve fi lmu
* Výstava – Řemeslníci a živnostníci v městě Přibyslavi 

* Přibyslavská pouť
* Tradiční výstava drobného zvířectva


