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Slavnostní mše v Dolní Jablonné

Divadelní představení souboru Furiant

Den otevřených dveří SDH Přibyslav

 Prohlídka obce - Česká Jablonná 9. května 2016 Schůze občanů - Poříčí 3. května 2016

Setkání s osadními výbory
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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

Tisková konference města
Ve středu 4. května 2016 se konala pravidelná tisková konference města Přibyslav. 

Jejím hostem byla paní Jaroslava Hájková, manažerka MAS (místní akční skupiny) 
Havlíčkův kraj, o. p. s.

Přítomní byli seznámeni s obecně prospěšnou společností, která dnes sdružuje 
64 obcí v severní části Kraje Vysočina. Na rozloze 710,4 km2 žije 59 256 obyvatel. 
Cílem společnosti je příprava a realizace projektů, které se zaměřují na různé oblasti 
v rámci Havlíčkova kraje. K dotačním programům patří operační program rozvoje 
venkova, životní prostředí, zaměstnanost a  integrovaný regionální operační pro-
gram. Zahájení projektů brzdí zdlouhavý proces na Ministerstvu pro místní rozvoj 
při schvalování strategií jednotlivých MAS, které jsou zásadními dokumenty pro 
připravované projekty. K aktivitám MAS patří také kulturní a vlastivědná činnost.

Tisková konference pokračovala představením investičních akcí v Přibyslavi, které 
se již postupně začínají realizovat. Nejdále je dopravní hřiště v Ronovské ulici, kde už 
dodavatelská stavební fi rma zahájila práce. Novináři byli také seznámeni s vývojem 
událostí v obci Keřkov, kde spol. COOP ukončuje činnost v místní prodejně. Město 
Přibyslav zahájilo jednání o odkoupení části budovy a  je připraveno prostor pro-
najmout jinému subjektu, který by prodejnu provozoval. V závěru konference byly 
prezentovány informace ze zastupitelstva města.

Návštěvy v obcích 
Společně s panem starostou jsme  navštívili již téměř všechny integrované obce, 

kde ve spolupráci s osadními výbory jednáme s místními občany, kteří mají zájem 
o dění ve své obci i v celém městě. Je pozoruhodné, že v mnohých obcích vznikají 
různé nápady, co by se dalo zlepšit a místní se často iniciativně zapojují a nabízejí 
spolupráci. Společnými tématy bývají opravy komunikací, odkanalizování, umístění 
kontejnerů, svoz odpadů, údržba zeleně, rychle projíždějící vozidla a bezpečnost 
chodců. 

Osadním výborům a  jejich členům stávajícím i  bývalým děkuji za  jejich aktivní 
přístup a spolupráci. Prosím o trpělivost s řešením požadavků, které dlouhodobě 

Zastupitelstvo města Přibyslav svým usnesením č. 22/2016 rozhodlo udělit Cenu 
města Přibyslav za  rok 2015 panu Františku Prchalovi. Tato cena bude předána 
na fotbalovém utkání Přibyslav A – Moravské Budějovice A v neděli      5. června 2016.

Myslím, že bylo v minulosti dobrou tradicí ocenit cenou města osobnosti, které 
zasvětili celý život práci či koníčku, jež dělali opravdu s  láskou a  dobře. Tím byli 
prospěšní nám všem.

A myslím, že udělením ceny panu Františku Prchalovi získává toto ocenění ještě 
další nový rozměr, který by mu v budoucnu měl bezesporu náležet.

Pan František Prchal získal se svými svěřenci v  ročníku 2014/2015 Krajského 
přeboru dorostu (C1A) titul krajských přeborníků. Přibyslav zvítězila v  šestnácti 
z  dvaadvaceti zápasů, dvakrát remizovala a  čtyřikrát prohrála. Z  tohoto vítězství 
v krajském přeboru se radovala poprvé v historii.

Myslím, že cena pro pana Františka Prchala není jen odměnou za jeho dlouholetou 
práci, ale je odměnou právě za  tento konkrétní úspěch. A měla by být odměnou 
i pro jeho svěřence, spolupracovníky a všechny, kteří se na dění v přibyslavském 
fotbale podílí.

Bylo by špatné, kdybychom cenu města 
degradovali pouze na  poděkování za  zá-
sluhy. Byl bych rád, aby v budoucnu byla 
povzbuzením nejen pro ty zasloužilé, ale 
i pro ty, kteří tvrdě pracují, a podařilo se 
jim dosáhnout mimořádného výsledku. 
Aby byla vyjádřením toho, že si vážíme 
sebe navzájem. Byl bych rád, kdyby se 
občané, spolky a další instituce nebáli při 
hodnocení roku 2016 nominovat své favo-
rity pro cenu města za tento rok. A dovoluji 
si Vás i o toto požádat.

Cena města Přibyslav by měla být přede-
vším příležitostí říct prosté, lidské „děkuji“.

Cena města Přibyslav Investiční akce 2016
Příprava investičních akcí v roce 2016 vyvrcholila a nyní se nacházíme ve stádiu 

uzavírání jednotlivých smluv a rozjezdu investic.
Nejdále je v tomto směru investice „Dopravní hřiště“, která má být dokončena 

do  konce července. Maminky s  malými cyklisty se budou muset v  letošním roce 
obejít bez tohoto prostoru. Výsledek této stavby by měl být vhodný jak k dennímu 
využívání, tak by měl splňovat parametry dopravního hřiště pro výuku školy. Do-
tačně se na něm podílí společnost ČEZ a věříme, že budeme úspěšní i se žádostí 
na Kraji Vysočina.

V době, kdy píši tento příspěvek, probíhá podpisování smluv s několika dodavateli 
na  akci „Stavební práce Přibyslav 2016“, jež zahrnuje dokončení lokality Bram-
borárna II, p ropojka Nerudova a Seifertova a TI K Hesovu, chodník Utín a opravy 
v Dolní Jablonné.  V lokalitách s novou zástavbou dojde ke kontaktování vlastníků 
nově postavených nemovitostí z organizačních důvodů.

Zároveň bylo dokončeno výběrové řízení na rekonstrukci družiny na ZUŠ a odi-
zolování školní jídelny. Tuto zakázku vyhrála společnost EMH stavební CZ s.r.o. 

a k podpisu smlouvy dojde ihned po skon-
čení odvolací lhůty. Zde budeme v  září 
řešit náhradní možnosti stravování, neboť 
v rámci této akce dojde k obnovení hydro-
izolací školní jídelny. 

Byla uzavřena dohoda s vlastníky parcel 
v Dolní Jablonné, kde by mělo dojít v prů-
běhu srpna a září k jejich zasíťování.

Přeji Vám příjemný závěr školního roku 
a  těm, kteří odjíždí na  dovolenou hned 
v  prvních dnech července i  slunné dny 
plné odpočinku.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Květnové ohlédnutí
přesahují možnosti rozpočtu města, a věřím, že se postupně podaří realizovat ty 
nejdůležitější. Místní části celému městu přidávají na kráse a je velmi důležité, aby 
v nich lidé mohli spokojeně žít a zůstávali zde. Povinností města a představitelů sa-
mosprávy je zajišťovat pokud možno co nejlepší podmínky k naplňování tohoto cíle.

Motorky by neměly narušovat vycházkové zóny
Nezkazil vám někdy procházku přírodou jezdec na terénní motorce nebo čtyř-

kolce? Sám jsem tuto situaci na neštěstí zažil již několikrát. Taková „sportovní jízda“ 
může někdy znamenat nezákonnost, která by vyplývala například z újmy způsobené 
hlukem nebo poškozování cizího majetku – rýhami v  zemi. Chci jenom požádat 
dotyčné terénní motorkáře, aby nejezdili po pěšinách lesoparku pod farou, kde se 
chystá nová výsadba a zkrášlení této zóny. Děkuji.

Michael Omes
místostarosta města

 Prohlídka obce v Ronově nad Sázavou 10. 5. 2016
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V  loňském roce jsme zakoupili SW na  přípravu podkladů a  zápisů k  zasedání 
zastupitelstva a schůzí rady města od fi rmy HDmedia. Jelikož jsme s tímto SW spo-
kojeni, navštívili jsme začátkem měsíce května s  panem starostou Městský úřad 
v Tišnově, abychom si vyzkoušeli také hlasovací zařízení od fi rmy HDmedia, o jehož 
koupi naše město uvažuje. 

Naše město obdrželo dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podpo-
ru sociální práce. V případě souhlasu rady města bychom přijali na MÚ sociálního 
pracovníka.

Město Přibyslav bude v  letošním roce provádět optimalizaci odběru elektrické 
energie a zemního plynu, spočívající v revizi distribučních sazeb a jističů. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor výstavby a životního prostředí
Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ)

Dne 27. 4. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Přibyslav Plán společných zařízení 
v k. ú. Hřiště. Společná zařízení jsou souhrnně označována jako polyfunkční kostra 
KoPÚ. Jedná se zejména o opatření ke zpřístupnění pozemků (cestní síť), protierozní 
opatření pro ochranu ZPF (ochranná zatravnění, doporučené osevní postupy), 
vodohospodářská opatření (průlehy, ochranná zatravnění), opatření k  ochraně 
a tvorbě ŽP (úprava prvků ÚSES, interakční prvky). Jednání sborů zástupců většinou 
trvala do večerních hodin a byla mnohdy bouřlivá. Děkujeme vlastníkům pozemků 
za vstřícný a věcný přístup, který vedl ke konečné shodě a schválení Plánu společ-
ných zařízení.

V současné době již probíhají také komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Česká 
Jablonná. V měsíci květnu proběhlo zjišťování (šetření) průběhu hranic pozemků. 

Zhotovitelem komplexních pozemkových úprav v  obou výše uvedených kata-
strech je Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR, s. r. o. se sídlem v Hradci Králové.

KoPÚ probíhají také v  sousední obci Olešenka, obvod pozemkové úpravy byl 
rozšířen o část sousedního katastrálního území Ronov nad Sázavou z důvodu pro-
pojení obou katastrů.

Ing. Martin Firla 
vedoucí OVŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 14. veřejném zasedání dne 27. dubna 2016 
schválilo rozpočtové opatření č. 3 k  rozpočtu města na  rok 2016. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 74 690 742,79 Kč a výdaje 
84 028 614,32 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 3 došlo ke zvýšení příjmů o 1 656 657,37 Kč 
a to především z důvodu úhrady záloh na infrastrukturu vlastníky pozemků v Dolní 
Jablonné ve výši 750 000 Kč, dotace Kraje Vysočina (příspěvek na vyrovnávací plat-
bu pečovatelské služby) ve výši 438 000 Kč a dotací ze státního rozpočtu ve výši 
389 500 Kč (na veřejně prospěšné práce a k zabezpečení akceschopnosti JPO II). 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 3 jsou výdaje na stavební 
úpravy ZUŠ ve  výši 12  200  000 Kč, propojku ulic Nerudova – Seifertova ve  výši 
5 041 603 Kč, dokončení infrastruktury Pod Bramborárnou ve výši 3 611 410,90 Kč, 
infrastrukturu v Dolní Jablonné ve výši 2 200 000 a opravy komunikací v Dolní Jab-
lonné ve výši 2 029 580 Kč. 

Kapitálová rezerva je po RO3 ve výši 11 260 104,83 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2016 je následující:
Daňové příjmy činí 22  851  356,61 Kč, t. j. 38,27 % rozpočtovaných daňových 

příjmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 1 193 317,31 Kč, kapitálové příjmy 35 336 Kč 
a přijaté transfery 2 279 177,64 Kč. Příjmy celkem ve výši 26 359 187,56 Kč tvoří 
35,29 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 12 498 390,66 Kč, což je 14,87 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 30. 4. 2016 činí 12 227 069,56 Kč, kapitálové výdaje 
pak 271 321,10 Kč. 

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na rok 2016 po změně č. 1 vý-

nosy ve výši 22 389 622 Kč a náklady ve výši 13 989 200 Kč. 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  30. 4. 2016 Kč 5  415  893,26, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 452  396,90 Kč, Kč, skládka 
2 040 067,98 Kč, SZMP 390 629,58 Kč, správa majetku -7 733,20 Kč, kabelová te-
levize 712 317,91 Kč, všeobecná správa -767,11 Kč a pronájmy 1 828 981,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

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

byslav, tak v přilehlých obcích. Tyto práce na základě vyhlášeného výběrového řízení 
zajišťuje pro tento rok pan Roman Kasal z Dobré a pan Jiří Němec z Ostrova nad 
Oslavou. Odborná fi rma zároveň provedla osázení betonových květináčů květinami 
v centru města. Loňského roku docházelo k odcizení a k ničení těchto květin. Touto 
cestou bych chtěla upozornit, že prostory, kde je umístěna zeleň, jsou monitorovány. 
Zeleň rovněž udržují i  naši pracovníci místního hospodářství a  Sportovní zaříze-
ní města Přibyslav. V  obcích údržbu zeleně zajišťují sbory dobrovolných hasičů. 
Pro údržbu města a obcí využíváme pracovníků veřejně prospěšných prací od Úřa-
du práce Havlíčkův Brod. Společně s  pracovníky místního hospodářství provedli 
vyčištění uličních vpustí v naší správě. V součinnosti se společností VAK Havlíčkův 
Brod a.s. bylo provedeno vyčištění kanalizačních šachet u domu s pečovatelskou 
službou č. p. 239 a 240, dále v ulici Ronovská, Malinského a Rašínova. Jako každý rok 
proběhla deratizace sklepních prostor v bytových domech ve správě města Přibyslav 
a deratizace v obcích (návnady do kanalizačních šachet), ze strany společnosti VAK 
proběhla deratizace kanalizačních šachet v  jejich vlastnictví. Deratizace ze strany 
města a spol. VAK bude provedena ještě jednou, a to na podzim tohoto roku. 

Na základě požadavku našeho odboru byl proveden společností Lesní družstvo 
obcí Přibyslav postřik zeleně ve městě, v obcích a na cyklostezce.

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

Byly odstraněny poruchy veřejného osvětlení, závady se vyskytly v obci Keřkov 
a ve městě Přibyslav. Firma Toman Havlíčkův Brod provedla na naši žádost opravu 
kanalizace za budovou domu s pečovatelskou službou (propadající se úsek kanali-
zace) a v ulici Rašínova (propadlý kanál). 

V oblasti bytového hospodářství – byl předán byt v DPS č.p. 251. Pokračují rekon-
strukce bytu v DPS čp. 254 a v Ronově čp. 25. Proběhla kontrola v oblasti BOZP 
a kontrola komínů bytových a nebytových domů.

Od  1. 7. 2016 se uvolní nebytový prostor bývalého kadeřnictví na  Bechyňově 
náměstí čp. 46.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci květnu jsme byly nuceny z důvodu nemoci v několika případech zrušit 

odpolední směnu a práci této pečovatelky přesunout na směnu ranní. V těchto pří-
padech je zrušena odpolední směna a je nahrazena pohotovostí, kdy daná pečova-
telka má u sebe do 19.00 hodin služební mobilní telefon a v případě potřeby zajišťuje 
potřebnou péči i osobní pochůzkou.

V  měsíci květnu proběhla ve  středisku pečovatelské služby kontrola z  Krajské 
hygienické stanice Vysočina. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Dále pak proběhl ve spolupráci města Přibyslav a Klubu seniorů Pohoda pozná-
vací zájezd do ZOO Dvůr Králové a účastníci navštívili také Obří akvárium sladko-
vodních ryb v Hradci Králové. Tímto bych chtěla poděkovat všem organizátorům 
celé akce za zprostředkování pěkného výletu.

Dne 17. května proběhlo ve středisku pečovatelské služby školení požární ochrany 
a odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky.

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

V sobotu 28. května proběhla od 9.00 hodin ve společenské místnosti s třediska 
pečovatelské služby ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS
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Podle § 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je vlastník budovy povinen na svůj 
náklad označit budovu popisným číslem, určeným obecním úřadem. Barvu a pro-
vedení čísel určuje obecní úřad. 

Popisná čísla jsou důležitým orientačním prvkem nejen pro doručování zásilek, 
ale hlavně pro rychlou orientaci složek integrovaného záchranného systému (hasiči, 
záchranná služba, policie). 

Pokynem starosty města č. 2/2005 bylo určeno toto provedení popisných čísel 
ve městě Přibyslav: 

materiál bombírovaný smaltovaný plech, tl. 1 mm
rozměr (š x v) 15 x 10 cm
barva podkladu bílá
barva čísla červená
barva rámečku červená

Vlastníkům novostaveb přidělí popisné číslo před kolaudací budovy obecní úřad. 
Tabulku s  popisným číslem si po  jeho přidělení vlastníci novostaveb i  stávajících 
budov mohou zakoupit na matrice MÚ Přibyslav. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

V minulém čísle občasníku jsem děkoval občanům města za udržování pořádku 
v okolí přistavených kontejnerů na zeleň a na dřevo. Tentokrát bych se chtěl zaměřit 
na opakující se nepořádek v okolí sběrných nádob na sklo.

Nejdříve je třeba se zmínit o  tom, že nádoby na sklo se vyvážejí nepravidelně, 
většinou až po naplnění několika zvonů nebo kontejnerů. V tomto roce byly roz-
místěny zvony na třídění skla na dalších pět míst v Přibyslavi a momentálně je jich 
dostatečné množství. Přesto někteří z nás pravidelně ukládají prázdné láhve mimo 
nádoby k tomu určené, jako tomu bylo naposledy v ulici Příkopy. Shodou okolností 
právě v ulici Příkopy jsou již dnes umístěna dvě hnízda na tříděný odpad.

Jak má tedy občan postupovat, pokud zjistí, že nejbližší nádoba na sběr skla je již 
plná? Jednou z možností je odnést sklo k některému ze sousedních hnízd. Druhou 
možností je zavolat na  náš odbor, že nádoba je již plná. Na  základě upozornění 
objednáme odvoz a  po  vyprázdnění nádoby můžeme občanovi zavolat. Několik 
prázdných sklenic určitě počká a  neměl by být problém odnést je o  několik dnů 
později. Určitě je to lepší, než ohrožovat sebe a své domácí mazlíčky rozbitým sklem 
na ulicích.

Připomínám, že do  nádob na  sklo nepatří zrcadla, porcelán, keramika, varné 
sklo, autoskla, zářivky, výbojky, monitory televizorů  a počítačů. Vždy dávejte sklo 
do kontejneru správné barvy, je to nutné pro jeho kvalitní využití. Například veškeré 
tabulové sklo z oken a dveří patří do zeleného kontejneru či zvonu na barevné sklo. 

Ing. Martin Firla, 
vedoucí OVŽP

Nepořádek kolem zvonů na sklo

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Pondělí 6. 6. 20. 6.
2 Bezručova Úterý 7. 6. 21. 6.
3 Hesovská Středa 8. 6. 22. 6.
4 Pecháčkova I Čtvrtek 9. 6. 23. 6.
5 Zahrádky u ACA Pátek 10. 6. 24. 6.
6 Cihlářská Pondělí 30. 5. 13. 6. 27. 6. 
7 Jiráskova Úterý 31. 5. 14. 6. 28. 6. 
8 Vyšehrad Středa 1. 6. 15. 6. 29. 6. 
9 Prokopova Čtvrtek 2. 6. 16. 6. 30. 6. 

10 Na Vyhlídce Pátek 3. 6. 17. 6. 1. 7.
11 Tržiště Pondělí 6. 6. 20. 6.
12 Pecháčkova II Úterý 7. 6. 21. 6.
13 Nezvalova Středa 8. 6. 22. 6.
14 Bezpalcova Čtvrtek 9. 6. 23. 6.
15 Zahrádky Amerika Pátek 10. 6. 24. 6.
16 Seifertova Pondělí 30. 5. 13. 6. 27. 6. 
17 Česká Úterý 31. 5. 14. 6. 28. 6. 
18 U Barevny Středa 1. 6. 15. 6. 29. 6. 
19 Zahradní Čtvrtek 2. 6. 16. 6. 30. 6. 
20 Zahrádky u Letiště Pátek 3. 6. 17. 6. 1. 7.

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

Prosíme občany o obezřetnost při umísťování bioodpadu do kontejneru z důvodu 
silničního provozu. Dále žádáme občany, aby stanoviště udržovali v čistotě a případ-
né odpady, roztroušené kolem kontejnerů, si po sobě uklidili.

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 10. 6. - 12. 6. 20. 6. - 23. 6. 1. 7. - 3. 7. 11. 7. - 14. 7. 
Keřkov 3. 6. - 5. 6. 13. 6. - 16. 6. 24. 6. - 26. 6. 4. 7. - 7. 7. 
Dobrá 6. 6. - 9. 6. 17. 6. - 19. 6. 27. 6. - 30. 6. 8. 7. - 10. 7. 
Česká Jablonná 10. 6. - 12. 6. 20. 6. - 23. 6. 1. 7. - 3. 7. 11. 7. - 14. 7. 
Uhry 10. 6. - 12. 6. 24. 6. - 26. 6. 8. 7  - 10. 7. 

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 kontej-
nerů bude jejich případné další rozmístění upraveno. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Označování budov popisnými čísly Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v měsíci červnu
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 27.  04. 2016

 19/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 27. 4. 2016.
Termín: 27. 04. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

20/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na  vědomí rezignaci na  funkci před-
sedkyně a členky Osadního výboru Poříčí paní Zdeňky Koucké a paní Petry 
Chourové ke dni 1. 5. 2016. Za odvedenou práci v Osadním výboru Poříčí 
jim děkujeme.
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

21/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav volí předsedou Osadního výboru Poříčí pana 
Jiřího Němce.
Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Osadního výboru Poříčí pana Jiřího 
Dundáčka.
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

22/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje udělit Cenu města Přibyslav panu 
Františku Prchalovi za dlouhodobou práci trenéra fotbalové mládeže.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

23/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky Stavební práce “Přibyslav 2016” část zakázky A  uchazeče: 
COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, cena díla je 
1.677.339 Kč bez DPH; část zakázky B uchazeče: STRABAG a. s., Tovární 3, 
620 00 Brno, IČO 60838744; cena díla je 2.984.637,11 Kč bez DPH; část za-
kázky D uchazeče: Porr a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, 
IČO 43005560, cena díla je 851.594,70 Kč bez DPH z důvodu, že nabídky 
těchto uchazečů byly hodnotící komisí vyhodnoceny jako nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smluv o dílo mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybranými uchazeči. 
Zastupitelstvo města Přibyslav zrušuje část zakázky C, kde nebyla přijata žádná 
nabídka.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

24/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o sdružení fi nančních pro-
středků na výstavbu akce „Infrastruktura pro 4 RD Dolní Jablonná“ - vodovod 
a komunikace bez konečných povrchů a dále na  technický dozor investora 
a koordinátora stavby (pokud bude muset být stanoven) mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo nám. 1, Přibyslav, IČO 00268097 a těmito vlastníky pozemků 
pro výstavbu rodinných domů: [osobní údaj odstraněn] 
Termín: 30. 05. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

25/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Plán společných zařízení v k. ú. Hřiště 
a požaduje případné změny v území vyplývající z Plánu společných zařízení 
zapracovat do Změny č. 2 územního plánu Přibyslav.
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

26/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje nebo směny části po-
zemku parc. č. 572/1  o výměře cca 780 m2 v k. ú. Hřiště a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

27/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. 
č. 1061/3 o výměře 336 m2, odděleného geometrickým plánem č. 659-4/2016 
od pozemku parc. č. 1061/1 v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

28/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s prodloužením termínu požadova-
ného zahájení užívání stavby rodinného domu o dva roky, tj. do 24. 6. 2018 
u smluv kupních, jejichž předmětem byl prodej pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů v  lokalitě Pod bramborárnou II a souhlasí s uzavřením dodatků 
ke smlouvám kupním, u nichž nebylo započato s užíváním stavby rodinného 
domu na převáděné nemovité věci (ve smlouvách kupních označeny jako parc. 
č. 981/94, 981/97, 981/104, 981/109).
Termín: 24. 06. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

29/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 
10.000,- Kč Nemocnici Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, 
IČO 00179540 na pořízení nového ultrazvukového přístroje.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 5 zdržel se

30/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113, o poskytnutí daru specifi kovaného 
v příloze č. 1 darovací smlouvy.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

31/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje bez výhrad účetní závěrku účetní 
jednotky město Přibyslav za účetní období roku 2015 v rozsahu povinných 
podkladů.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

32/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje bez výhrad závěrečný účet města Při-
byslav za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2015.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

33/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č.  3/2016 
k rozpočtu města Přibyslav na rok 2016 a změnu č. 1/2016 fi nančního plánu 
hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2016.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 2 proti, 1 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 11.  05. 2016

 77/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné 
zakázky “Stavební úpravy družiny na ZUŠ Přibyslav” společnost EMH Stavební 
CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24,180 00 Praha 8, IČO 01972197, cena díla je 
8.200.577,33 Kč bez DPH z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodno-
tící komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

78/2016 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 111/2016 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností STAVOKOMP SERVICE s. r. o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíč-
kův Brod, IČO 25274368.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

79/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje stanovit závazný ukazatel pro Základní školu 
Přibyslav v nákladech na energie ve výši 1.948.000 Kč, jež nemohou být po-
užity na jiný účel.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

80/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele stavby workoutového 
hřiště fi rmu COLMEX s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

81/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení pro investiční akci 
“Propojení místní komunikace Nerudova - Seifertova, Přibyslav a  Výstavba 
rodinných domů v lokalitě K Hesovu - Přibyslav”. 
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Ing. Ludmila Benešová 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

82/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě zhodnocení předložených 
nabídek, jako dodavatele servisní činnosti televizních kabelových rozvodů 
a internetu provozovaných městem Přibyslav fi rmu Bc. Jiří Večeřa, Nerudova 
622, 582 22 Přibyslav, IČO 75352858. Cena díla je 24.800 Kč, dodavatel není 
plátce DPH.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se
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83/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 307 
v domě s pečovatelskou službou v Přibyslavi, v ulici Tržiště 251, uzavřené dne 
25. 7. 2002 s paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 
ke dni 15. 5. 2016.
Termín: 15. 05. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

84/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 309 
v domě s pečovatelskou službou v Přibyslavi, Tržiště 251, uzavřené dne 1. 11. 
2013 s paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) dohodou 
ke dni 31. 5. 2016.
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

85/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 307 v Domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 manželům (z  důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny) Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na 30 Kč 
za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 16. 5. 2016 na dobu neurčitou. 
Termín: 15. 05. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

86/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 309 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na 30 Kč za 1 m2 
měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2016 na dobu neurčitou. 
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

87/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č.  2 ke  smlouvě o  výpůjčce mezi 
městem Přibyslav a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, p. o., 
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava, IČ 47366630, která užívá nebytové prostory 
v domě Přibyslav, Bechyňovo náměstí 15.
Termín: 01. 06. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

88/2016 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 254/2014 RM ze dne 3. 12. 2014.
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

89/2016 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/1 o vý-
měře 8 m2 v k. ú. Přibyslav paní Šárce Dankové, Dvorek 397, 582 22 Přibyslav, 
IČO 65370112. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou, a to od 13. 5. 2016 do 30. 9. 2016.
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

90/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Dodatku č.  1 ke  smlouvě o  dílo 
č. 1100413 ze dne 31. 12. 2013 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ÚNS - Laboratorní služby, 
s. r. o., Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora, IČO 25655531. 
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Tonar Přemysl
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

91/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotné-
ho a drobného nehmotného majetku.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Bártová Marie
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

92/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti č. EP-12-2001979/VB/2, Přibyslav, město, ul. Malinského, knn  
k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 951/4, 951/8 a 964/5 v k. 
ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV 
- Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu zřídit, provozo-
vat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, provádět její úpravy 
za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně 
jejího odstranění, v rozsahu dle geometrického plánu číslo 1415-327/2014. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 1.000 Kč včetně 
DPH v zákonné výši. 
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

93/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parc. č. st. 58 
a parc. č. 45/1 o výměře cca 95 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce 
vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

94/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 421/5 
o výměře cca 142 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

95/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s výpůjčkou přibyslavského náměstí fi rmě Cuk-
rárna FONTÁNA s. r. o., Bechyňovo nám. 36, 582 22 Přibyslav, IČO 26008301 
dne 29. 5. 2016 v době od 12 do 18 hod. za účelem pořádání dětského dne.
Termín: 29. 05. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

96/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s výpůjčkou přibyslavské cyklostezky dne 29. 5. 
2016 Sportovnímu klubu Sportcentrum K2, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíč-
kův Brod, IČO 26646099 za účelem uspořádání veřejného závodu na koleč-
kových bruslích v rámci Havlíčkobrodského víceboje.
Termín: 29. 05. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

97/2016 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 o vý-
měře 10 m2 v k. ú. Přibyslav panu Radimu Švecovi, Bechyňovo náměstí 10, 
582 22 Přibyslav, IČO 44497792. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 13. 5. 2016 do 30. 9. 2016.
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

98/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 392/2 o vý-
měře 48 m2, parc. č. 392/3 o výměře 188 m2 a parc. č. 392/4 o výměře 997 m2 
v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit na  úřední desce po  dobu 
15 dnů.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

99/2016 Rada města Přibyslav schvaluje Ceník za motorové mechanizační prostřed-
ky Odpadového hospodářství Ronov nad Sázavou, ceník za uložení odpadu 
na Deponii zemin a pneumatik a změnu ceníku za uložení odpadů na sběrném 
dvoře. Platnost ceníku od 12. 5. 2016.
Termín: 12. 05. 2016
Zajistí: Tonar Přemysl
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

100/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Sportovním 
zařízením města Přibyslav, s.r.o., Česká 34, 582 22 Přibyslav, IČO 27513068.
Termín: 31. 05. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

101/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje o uložení odpadu ze stanového tábora or-
ganizace Spolek Křesťanský dorost v Horních Počernicích, Ve Žlíbku 168/8, 
193 00 Praha 20, IČO 68379153, na skládku Ronov nad Sázavou za celkovou 
částku 1 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

102/2016 Rada města Přibyslav schvaluje prodej 6 m3 smrkové kulatiny Sdružení dobro-
volných hasičů Přibyslav za jednotkovou cenu 1 Kč bez DPH.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

103/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s rezervací bazénu v Přibyslavi pro Svaz posti-
žených civilizačními chorobami v období červen až srpen 2016 každý čtvrtek 
od 19:00 do 20:00 hod. a stanovuje cenu vstupného na 10 Kč včetně DPH 
za osobu a hodinu.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

104/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přibyslav 
o hlavních prázdninách v době od 4. 7. do 29. 7. 2016 a s uzavřením Mateřské 
školy Přibyslav o hlavních prázdninách v době od 1. 8. do 31. 8. 2016.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

105/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IV-12-2014399/VB/1, Hřiště, p. Linhart, par. 131/10, KNN k tíži pozemků 
ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 552/5, 552/6 a 132/2 v k. ú. Hřiště mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 
405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční sou-
stavy.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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Rodinné dovolené spojené s  cestováním do  zahraničí znamenají 
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při ces-
tování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských 
států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat 
na vlastní občanský průkaz? 

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější 
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hra-

nice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že 
i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské 
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče 
to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená 
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu 
platnosti má stanovenou na 5 let. 

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlou-
hodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos 
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat 
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vyces-
tovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a  na  Island. Cena za  vydání občanského 
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. 

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů 
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zá-

konný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není 
nutné přikládat fotografi i; úředník pořídí fotografi i dítěte přímo na úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rod-
ný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo rodného listu. 

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí 
zpoplatněn poplatkem ve  výši 2  000 Kč. Bližší informace k  vyřizování osobních 
dokladů lze nalézt na  webu Ministerstva vnitra na  adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.

Informací není nikdy dost 
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem 

informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, po-
bytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé 
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti ces-
tovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí 
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. 

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u za-
stupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na  webu Ministerstva 
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – 
informace na cesty“. 

Mgr. Jana Vildumetzová 
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

2016 NÁLEZ DATUM MÍSTO
1. 1 ks klíč od auta + 6 ks klíčů 17. 2. 2016 u Zverimexu u Huberta
2. malý náhubek pro psa 9. 3. 2016 u cukrárny Fontána
3. 1 ks klíč Euro Locks 14. 3. 2016 u autobusové zastávky
4. dálkový otevírač na vrata Lomax 29. 3. 2016 v ulici Ludmilova
5. klíč od auta Kia 7. 4. 2016 před školkou v Přibyslavi 
6. fi nanční hotovost 11. 4. 2016 u kostela
7. 2 ks klíčů 11. 5. 2016 necháno na podatelně MěÚ

Celkový přehled ztrát a nálezů na www.pribyslav.cz

Ztráty a nálezy 2016

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 

Dopravní omezení v době 
přibyslavské pouti

V souvislosti s konáním tradiční přibyslavské pouti
ve dnech 25. 6. - 26. 6. 2016 dojde v centru našeho města 

k omezení dopravního provozu.

Od středy 22. 6. od 12:00 hod. do pondělí 27. 6. do 10:00 hod. 
bude uzavřen prostor Bechyňova náměstí před radnicí, část ulice Havlíčkova
 po křižovatku Havlíčkova - Příkopy a prostor autobusového nádraží, jehož 

stanoviště budou přesunuta do prostoru před bývalou restaurací „Na Růžku“.
Od pátku 24. 6. od 12:00 hod. do pondělí 27. 6. do 10:00 hod. 

bude uzavřena silnice I/19 Žďár nad Sázavou - Havl. Brod v úseku od zámku 
po křižovatku Tyršova x Hesovská. Objížďky budou po dobu uzavírek vedeny 

ulicemi Česká, Příkopy, Pecháčkova, Tržiště a Gen. Luži 
a budou označeny dopravními značkami.

Pouťové atrakce budou umísťovány v prostoru Bechyňova náměstí
od pondělí 20. 6. 2016 od 18:00 hod. tak, 

aby až do provedení uzavírky nebránily
provozu na komunikaci II/350. Doufáme, že výše navržená opatření přijmete

s pochopením a v hojném počtu navštívíte letošní přibyslavskou pouť.

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Anketa zastupitelů
Milí čtenáři, o prázdninách nebudeme anketu sestavovat, a tak je vhodná chvíle 

na to, abyste nám sdělili svůj názor – jak se vám naše nová rubrika líbí, jakou otázku 
( jaké otázky) byste v  ní uvítali v  příštích číslech, případně jakou novou rubriku 
byste v PO ještě rádi viděli. Pište nám na kteroukoliv z uvedených adres: obcasnik@
pribyslav.cz, omesm@pribyslav.cz, snydlovaa@pribyslav.cz 

Téma na červen:
Blíží se doba dovolených, prázdnin, pobytu v přírodě, koupání…
Zeptali jsme se:
Chodíte na přibyslavské koupaliště? Jak jste s ním spokojeni?

Ota Benc, za ODS:
Přibyslavské koupaliště nenavštěvuji, preferuji koupání v přírodních podmínkách. 

Navíc pochybuji, že by mě tam pustili s našimi pejsky, kteří se také velmi rádi koupou. 
Tedy koupaliště je pro mne zatím zapovězené prostředí, ale možná v budoucnu…. 
(kráceno)
Libor Jaroš, za KDU-ČSL:

Přibyslavské koupaliště vnímám spíše pro rodiny s dětmi, pro seniory. Měl by se 
tam udělat přírodní plot u  strany s  bytovkami pro přírodnější rozměr a  intimitu. 
Osobně pro tento relax využívám přírodnější prostory, pokud to kvalita vody dovolí.  
(kráceno)
Martin Kamarád, za ODS:

Sám bych na koupaliště asi nezavítal, ale jelikož tvoří naši rodinu ze 2/3 děti, je 
rozhodnuto. V létě střídáme koupaliště v Sázavě s tím v Přibyslavi. S  úrovní jsem 
spokojen a doufám, že ke komfortu přispěje i instalovaná závlaha trávníku. 
Marie Křesťanová, za NPP:

Koupaliště jsem navštívila asi pětkrát. Protože bych si ráda spíše zaplavala, než se 
jen cachtala, vyhovovalo by mi otevření koupaliště od 19. do 20. hodiny pouze pro 
plavce. Jinak se mi koupaliště líbí. 
Michael Omes, za KDU-ČSL:

Na přibyslavské koupaliště chodíme s dětmi a jsme spokojeni. Děti by určitě uví-
taly nějakou novou atrakci například v podobě houpačky nebo skluzavky na břehu 
pro chvíle, kdy nejsou ve vodě.
Anna Šnýdlová, za ODS:

Koupaliště nemohu hodnotit, protože osobně se raději koupu v přírodním prostře-
dí; jezdím do Sázavy nebo na Velké Dářko. Vyhovuje mi volná hladina rybníků, kde 
se dá nerušeně plavat. Volba koupaliště nebo rybníku je věcí osobních preferencí.
Jan Thomayer, za NPP:

Přibyslavské koupaliště navštěvuji rád. Jsem potěšen, že se tam nyní buduje za-
vlažování trávníku. Pouze bych doporučil nainstalovat více atrakcí pro děti v tomto 
areálu. Přeji všem příjemné koupání a co nejvíce „koupacích“ dní. 

redakce PO
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Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že fyzická kondice, tělesná zdatnost a celko-
vý zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje. Orientace na výkon 
pak rozděluje děti na “lepší a horší”, což vede k vyloučení pohybově méně nada-
ných či jinak znevýhodněných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolekti-
vu a negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah ke zdravému aktivnímu životnímu 
stylu, pohybu a sportu. Máte také pocit, že děti tráví mnoho času u počítače, 
nebo nemají zájem o sportování?
Přidejte se k nám….

Všeobecná pohybová příprava dětí od 4 do 9 let
Základní škola Přibyslav se od září 2016 zapojí do projektu „Děti na startu“. Pohy-
bová příprava dětí předškolního a mladšího školního věku, je zaměřená na rozvoj 
základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Děti se naučí 
hravou formou ovládat své tělo, skákat, běhat, padat, chytat a házet míč, ale i třeba 
udělat kotoul – základy pohybových her, atletiky, gymnastiky a míčových her. Tyto 
dovednosti pak mohou být základem pro jakoukoliv pohybovou aktivitu či sportovní 
činnost. Hlavně však děti získají pozitivní vztah k aktivnímu pohybu a sportu.
Hodiny budou probíhat v tělocvičně ZŠ Přibyslav 1x týdně 60 minut (září - čer-
ven). Bližší informace budou poskytnuty na informativní schůzce, která proběh-
ne 15. 6. 2016 v mateřské škole od 15.00 hod a v základní škole od 16.00 hod.

z a tým lektorů Jana Tušlová

DĚTI Z KROUŽKU OTAKÁREK     
Vás srdečně zvou  
na prohlídku školní zahrady  
v rámci  

Víkendu otevřených zahrad 
dne 11. a 12. června 2016 
 
program: 
Sobota 11. června 2016 -  prohlídka zahrady s průvodci z řad dětí, stanoviště s úkoly na 
téma Přírodní zahrady, prodej sušených bylinek z naší zahrady (13-17 h.) 
 

Po  roce a  půl proběhl na  základní škole opět projekt Free2Choose-Create za-
střešený nizozemským muzeem Anne Frank House z Amsterdamu. V České repub-
lice je garantem z.s. Asi-milovaní, který opět zajistil profesionální lektory a tak vše 
mohlo proběhnout dle představ s velmi zajímavým výsledkem. V rámci projektu se 
zapojení žáci seznámí s principy tvorby reportážního videa, tvorbou scénáře, prací 
kameramana, střihače, zvukaře a v neposlední řadě s rolí reportéra. Mnozí z vás 
měli možnost vidět žáky v akci, když se v průběhu čtvrtka 12. května snažili zajistit 
materiál pro své reportáže. V rámci příprav si vydefi novali dvě témata. Jedno téma se 
zabývalo otázkou, zda by mělo být ve školách zakázáno nosit hidžáb, druhé téma se 
věnovalo problematice tzv. pro-ana blogů (blogů, na kterých si vyměňují zkušenosti 
dívky, jež propadly mentální anorexii). A jak práce našich žáků dopadla? V průběhu 
měsíce června proběhne veřejná prezentace videoklipů s účastí odborníků v rám-
ci diskusního setkání (termín nebyl přesně stanoven před uzávěrkou o bčasníku). 
Informace o  čase a  místě prezentace budou včas zveřejněny formou upoutávky 
na webu školy a plakátů.

Petr Adam

Projekt Free2Choose-Create 
opět v Přibyslavi

Čas pádí jak zběsilý a  rozkvetlé stromy a  pole nám připomínají, že školní rok 
dospěl do své poslední etapy. V naší škole se vedle běžné výuky událo mnoho za-
jímavého.

*  Přesně na den 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara navštívili naši žáci a někteří 
jejich rodiče představení jedné z nejslavnějších dramatikových tragédií – Romeo 
a Julie v Divadle na Vinohradech. Bylo to v sobotu 23. dubna.

*  O den později připravila paní učitelka Zichová pro veřejnost Den Země na školní 
zahradě.

*  Dne 26. a  27. dubna bojovali naši mladí fotbalisté v  poháru Mc Donald Cup. 
Podrobnosti si můžete přečíst v dalším článku Přibyslavského občasníku. Žáci 4. 
a 5. tříd měli 27. 4. možnost seznámit se s provozem skládky ODAS.

*  V úterý 10. května vyrazili žáci 8. a 9. ročníků pod vedením paní učitelky Hospod-
kové a pana učitele Čapka na exkurzi do hlavního města našich jižních sous edů, 
do Vídně.

*  Téhož dne 10. 5. se žákům 4. a 5. tříd podařilo získat v okresním přeboru ve vybí-
jené krásné 5. místo z patnácti družstev.

*  Následující den jste mohli potkávat ve městě skupinky našich nejstarších žáků, 
kteří v rámci Českého dne proti rakovině prodávali žluté kytičky. Díky všem, kdož 
přispěli třeba i drobným obnosem. Téhož dne soutěžili mladí zdravotníci z krouž-
ku ČČK v Havlíčkově Brodě a žáci sedmých tříd se setkali s paní Heilandovou 
na besedě o životě nevidomých lidí.

*  Na čtvrtek 12. 5. odpoledne zorganizovala paní učitelka Jana Kamarádová pro 
mladší žáky a  jejich rodiče zájezd do  pražského divadla Minor na  představení 
Klapzubova jedenáctka, které všechny okouzlilo.

*  V pondělí 16. května navštívili žáci devátých tříd elektrárny v Dukovanech a v Da-
lešicích.

*  V úterý 17. května absolvovali čtvrťáci v Dolní Krupé ekologický program „To have 
green fi ngers“. Výuka probíhala v angličtině, děti se dozvěděly spoustu nového 
a vracely se nadšené.

*  Vybraní borci z prvního stupně si vyběhali 18. 5. nádherné třetí místo z jedenác-
ti nejlepších týmů v krajském kole štafetového běhu, kam postoupili z 2. místa 
v předchozím kole okresním.

*  Ve čtvrtek 19. 5. udělalo radost všem žákům prvního stupně i žáčkům mateřské 
školy pohádkové představení divadelního kroužku naší školní družiny. Následující 
den odpoledne je děti sehrály i pro veřejnost.

Skoro na závěr – poděkování
Třída 2. A s třídní učitelkou Janou Švecovou děkují paní Janě Březkové za pozvání 

do  jejího ateliéru. Děti si mohly v dílně vyrobit keramická srdíčka jako dárek pro 
maminky, což všechny potěšilo.

A na úplný závěr
Velká gratulace všem žákům 9. tříd, kteří vykonali v  dubnu přijímací zkoušky 

na střední školy. Nejenže byli všichni přijati, ale i v naprosté většině zaujali ve vý-
sledkových listinách nejpřednější místa. Ze srdce přejeme, ať je jejich další studium 
úspěšné!

Pavel Linka

Zprávy ze školy
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Fairtradová káva, čaj, voňavé mrkvové řezy z celozrnné mouky a fairtradového 
cukru, domácí rohlíky, marmeláda, pampeliškový med, mátový sirup, jablečný 
mošt a doma vypěstovaná zelenina - takové dobroty posnídalo jedenáct účastní-
ků happeningu, kteří se v sobotu dopoledne sešli na společném pikniku na školní 
zahradě. Dali tak najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny 
pěstuje. Piknik s  názvem Férová snídaně NaZemi proběhl v  našem městě už 
podruhé. Přibyslav se tak přidala k dalším 159 místům v České republice, kde 
se piknikový happening pořádal. Akce probíhá tradičně na Světový den pro fair 
trade, který připadá na druhou květnovou sobotu.

Na školní zahradě se snídalo v přírodní učebně, kde obvykle probíhá výuka pří-
rodopisu, matematiky, českého jazyka a  dalších předmětů, oblíbeném místě pro 
výuku žáků naší základní školy v jarních a podzimních měsících. Na zahradě se sešli 
zástupci všech generací.

Férová snídaně NaZemi je největší akcí na podporu fair trade v České republice. 
Zájem o akci neustále stoupá. Do prvního ročníku se před šesti lety zapojilo 41 míst, 
letos už to bylo čtyřikrát tolik. Akci zastřešuje neziskové organizace NaZemi. Spo-
lečnou snídaní dali účastníci najevo, že upřednostňují produkty, při jejichž výrobě 
nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská 
práce. Fair trade je způsob obchodu, který dává drobným pěstitelům, řemeslníkům 
i zaměstnancům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní 
prací za důstojných podmínek.

Z aktuálně zveřejněných výsledků prodeje fairtradových výrobků vyplývá, že nej-
prodávanějším produktem je káva. Té se dle organizace Fairtrade Česko a Sloven-
sko prodalo v loňském roce v ČR 173 tun. Následují výrobky s fairtradovým kakaem, 
kterých se loni u nás prodalo 46 tun.

Další informace naleznete na www.ferovasnidane.cz. 

Marie Zichová
ZŠ Přibyslav

Děkujeme všem přibyslavským občanům, kteří 
zakoupením symbolické kytičky měsíčku 
zahradního přispěli na léčbu a prevenci  

rakoviny prsu u mužů a žen. 

V letošním roce jsme vybrali od dárců celkem 
20 704 Kč.  

organizátoři sbírky a žáci ZŠ Přibyslav 

Na školní zahradě se piknikovalo na podporu 
fairtradových a lokálních pěstitelů

 

pořádá 

SBĚROVOU AKCI 
ve dnech 15. - 17. června 2016 

ve středu 15. 6. od 14 do 17 h 
ve čtvrtek 16. 6. od 7 do 7:30 h a od 13 do 17 h 
v pátek 17. 6. od 7 do 8 h 

 
Vybíráme 

 svázané noviny a časopisy 
 smíšený papír v krabicích nebo svázaný  
 kartony 
 hliník (staré hliníkové příbory, naběračky 
apod., víčka od jogurtů, alobal) 

 víčka kovová i plastová 

 

Sběr bude organizován před školou v ulici Česká. 

Výtěžek použijeme na úhradu školného, pomůcek 
a zdravotní péče adoptované Finy Camara a 
opravu výukových prvků na školní zahradě. 

Ve  dnech 4. 5. 2016 a  9. 5. 2016 se konal, tak jako každoročně, již 19. ročník 
McDonald’s Cupu. Je to soutěž pro děti – sportovce, fotbalisty z 1. stupně ZŠ ve 2 ka-
tegoriích (I. kat. 1.–3. třída a II. kategorie 4.–5. třída ZŠ). Okresní fi nále je pořádáno 
vždy v Havlíčkově Brodě na umělé trávě fotbalového stadionu Na Losích. Účast škol 
okresu bývá velmi slušná, letos to bylo v každé kategorii po 12 družstvech.

Několik posledních let začínají sklízet plody kvalitní práce trenérů a  tím i velmi 
dobré výkonnosti dětí – fotbalistů též žáci naší školy. Vrcholem byl pak právě letošní 
ročník, kdy žáci starší kategorie obsadili 2. místo až po napínavém fi nálovém penal-
tovém rozstřelu v utkání se ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod. 

Žáci mladší kategorie se ale ukázali v tom nejlepším světle. Turnajem prošli bez 
zaváhání a po výborných výkonech soutěž suverénně vyhráli. Ve fi nále přímo smetli 
v poměru 6:1 velikou ZŠ Smetanova Chotěboř. Tím si zajistili postup do krajského 
kola v  Jihlavě, který se konal 16. 5. 2016. Ze  6 nejlepších družstev okresů kraje 
Vysočina (2xJI, ZR, HB, TR, PE) obsadili výborné 5. místo.

Chci a  rád znovu zmiňuji výbornou práci trenérů přibyslavského fotbalu všech 
kategorií, jen namátkou zmíním pány Siberu Č., Prchala F., Vaverku J. st., Vaver-
ku J. ml., Krčála Z., Svobodu P., Havlíčka R., a s omluvou i všem dalším, které jsem 
nejmenoval. Děti nyní a do budoucna mladíci, později i dospělí s odstupem času 
ocení, kolik práce, obětavosti a umu jim jejich trenéři dali. A třeba z některých pak 
vyrostou nejenom hráči pro přibyslavský fotbal, ale možná i hráči do vyšších fotba-
lových soutěží. 

Při této příležitosti se ještě rád zmíním o práci s mládeží oddílu stolního tenisu 
TJ Sokol Přibyslav. Před několika lety se znovu obnovila jeho činnost. Tato již při-
náší první pěkné výsledky a někteří hráči nejmladší kategorie se začínají prosazovat 
i v rámci Kraje Vysočina (např. Kamarád P., Wasserbauer D., Hájek D., Stehno A., 
Vaverka A. aj.)

Poděkování patří trenérům, opět namátkou pánové: Kamarád Martin, Stehno 
Vladislav, Benc Ota ml. aj. Jejich úsilí je  hodné uznání. Rád jsem zmínil záslužnou 
činnost trenérů výše jmenovaných oddílů a zároveň i úspěchy našich dětí. Pro všech-
ny je to odměna, kterou si za svoji práci zaslouží. Děkuji jim.

Pavel Hitzger 
učitel ZŠ Přibyslav

ÚSPĚCHY PRÁCE S MLÁDEŽÍ



Str. 11MŠ / ZUŠČERVEN 2016

Co musíte vědět o dění ve školce aneb 
už jdeme do finále

První jarní paprsky vykouzlily úsměv a dobrou náladu na tvářích nás všech v ma-
teřské škole. Nástup jara jsme si společně vychutnali s kolekcí Nezbedných pohá-
dek, jejichž promítání pro nás bylo připraveno v místním kulturním domě. Prohlou-
bit naše estetické cítění přišly v dubnu opět maminky a činorodé ochotnice z KVC 
Harmonie s představením „Jak koťátko zapomnělo mňoukat“, které se náramně 
vydařilo a všem, které tuto pohádku nastudovaly, tímto děkujeme za hezký zážitek. 
Z jiného „ranku“  byly zajímavé společné výlety starších i mladších dětí – např. do zá-
bavního centra Robinson nebo do kultivovaného prostředí havlíčkobrodské gale-
rie, kde si naši svěřenci mohli už podruhé dosyta vychutnat doprovodný program 
k výstavě ilustrací skvělé české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Na závěr si odtud 
odvezly kromě pocitu příjemně stráveného dopoledne i  vlastnoručně vyrobenou 
knižní koláž. Neotřelým setkáním bylo vystoupení bubeníků z afrických zemí, kteří 
nám přiblížili nejen svojí hudbou život na černém kontinentě. 

Tradiční akcí v  rámci upevňování vztahů k  veřejnosti je Den otevřených dveří 
neboli „Školka nanečisto“. Dubnové odpoledne mohli příchozí rodiče a jejich děti 
využít k prohlídce prostor MŠ, přítomné paní učitelky jim byly plně k dispozici pro 
jejich dotazy, náměty i společné hraní a tvoření. V návaznosti na to se konal zápis 
do mateřské školy, při kterém jsme přivítaly malým dárkem poměrně velké množství 
budoucích školáčků.

To, že probouzející se jaro a zvířata spolu v našem podání úzce souvisí, dokládá 
řada dalších „výjezdů“ za  zážitky, např. za  divočáky a  dravci na  Staré Ransko, 
za nově narozenými mláďaty na farmu rodiny Havlíčkovy nebo za všemi oblíbenými 
malými i velkými dravci milého pana Hořáka ze Záchranné stanice Ikaros. Na kon-
ci měsíce nemohl chybět každoroční Čarodějnický rej se spoustou her, soutěží 
a sladkou odměnou na závěr. Za zajištění pěkného programu chceme poděkovat 
pracovnicím zdejšího KZM Přibyslav.

Májové dny se nesly ve znamení návštěvy květinářství paní Havlíčkové v Při-
byslavi, kde jsme společně obdivovali překrásné květiny i vazby z nich. Dále nemohla 
chybět hudební vystoupení a příjemná posezení s tvůrčími dílnami pro maminky 

ke Dni matek, na která se děti pod vedením svých učitelek pečlivě připravovaly, 
stejně jako na vystoupení pro seniory a bývalé zaměstnance MŠ. K dobré náladě 
přispěla ochutnávka vlastnoručně vyrobeného cukroví i pestrobarevné dárky, vyro-
bené za pomoci typické dětské fantazie. Ke vzájemnému přiblížení mateřské školy 
a rodinného prostředí slouží průběžné čtení pohádek pro děti jejich rodiči i prarodiči 
nebo třeba šipkovaná, které se setkávají s kladným ohlasem na obou stranách. 

Možnost navštívit a užít si pravý, nefalšovaný mlýn se nepoštěstí každý den. Ně-
které děti ale mohly využít možnosti přenést se do starých časů na Brdičkově mlýně 
u Hamrů nad Sázavou. Souznění s přírodou si mohly vyzkoušet na vlastní kůži a stát 
se tak na chvíli našimi tichými společníky – stromy - v průběhu programu Žijí tu 
s námi v Ekocentru v Horní Krupé u Havlíčkova Brodu.

Do konce školního roku se budeme těšit na další lekce plavání, spaní v MŠ pro 
předškoláky, loučení na zámku, veselou oslavu Dne dětí, Hrátky s Tomem a další 
akce. Všechny děti také čeká překvapení, které si pro ně už několik týdnů připravují 
některé paní učitelky, ale to je vše, co můžeme prozradit.

Naše putování světem pohádek i skutečnosti se pomalu blíží ke svému závěru, ale 
nás žádná lítost nepřepadá, protože po návratu z  letních prázdnin nás opět čeká 
lákavá cesta za skvělými zážitky.

Mgr. Jitka Nováková
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Školní rok 2015/2016 byl úspěšný nejen z hlediska uměleckého, ale dařilo se nám 
plánovat i do budoucna. Ve spolupráci s vedením města získává jasnějších obrysů 
naše mnohaletá vize ohledně nových kvalitních prostor pobočky ZUŠ v Přibyslavi. 
Byla provedena generální oprava dalšího klavírního křídla, které bude společně 
s dalšími třemi nástroji, systematicky připravovanými v minulých letech, určeno pro 
nové pracoviště. Rozvíjela se spolupráce s Městským úřadem v Přibyslavi, Kulturním 
zařízením města Přibyslav, MS ČČK Přibyslav, farním úřadem, mateřskou školou 
i dalšími institucemi. 

Vydařila se příprava a realizace četných kulturních akcí či koncertů a na význam-
nějších událostech našeho města se podíleli žáci i  učitelé přibyslavské pobočky 
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Rád bych čtenářům připomenul koncert v rámci 
Mlékárenských dnů v Přibyslavi, dále říjnový zájezd žáků a učitelů do partnerského 
města Sliač na Slovensku s hudebním dárkem pro místní základní uměleckou školu 
oslavující v proslulém lázeňském městě v roce 2015 padesátileté výročí od svého 
založení. Netradiční koncert byl vytvořen ze zajímavých hudebních kombinací, které 
mohla naše pobočka nabídnout, jeho „generálku“ vyslechli kulturní příznivci z okolí 
Přibyslavi ve čtvrtek 8. října 2015 v sále KD. V prosinci se uskutečnilo tradiční Hudeb-
ní intermezzo v Přibyslavi - tentokrát „V tanečním rytmu“. K výrazným uměleckým 
úspěchům patří také ocenění na národní úrovni počátkem května 2016 v Plzni, kdy 
se do ústředního kola soutěže ve hře na akordeon „probojovali“ dva žáci ze třídy 
MgA. Jitky Baštové, vedoucí pobočky, a předvedli v početně obsazených kategoriích 
(20 soutěžících) kvalitní výkony. Filip Lacina v I. kategorii získal v celostátním kole 
3. místo a Miroslav Kružík, jenž v předešlém roce přestoupil z klávesového na knof-
líčkový typ akordeonu, ve  II. kategorii 2. místo. Mladým hudebníkům k  úspěchu 
gratuluji a děkuji za reprezentaci naší školy. K pravidelným plánovaným koncertům 
žáků pobočky ZUŠ se v závěru roku přidávají také třídní koncerty některých oborů, 
čtvrtek 19. května - Klavírní koncert žáků ze třídy sl. uč. Adély Sochorové; pondělí 6. 
června v sále KD od 17.00 hodin - Třídní koncert žáků Jitky Baštové a Šárky Baštové 
(akordeon a klavír).

Ještě před vydáním vysvědčení bych rád pozval rodiče, žáky a přátele školy na Zá-
věrečný koncert pobočky ZUŠ ve čtvrtek 16. června 2016 od 17.00 hodin v sále 
k ulturního domu. Tento koncert bude posledním v letošním školním roce, a proto 
připravujeme hudební průřez všemi obory, které naše ZUŠ v místě nabízí. Za pomoc 
při organizaci koncertů v sále KD patří velký dík Kulturnímu zařízení města Přibyslav, 
jmenovitě Petru Štefáčkovi. 

Na závěr bych chtěl popřát krásné letní prázdniny, načerpání sil a mnoho úspě-
chů v novém školním roce 2016/2017 celému týmu pobočky: Jitce Baštové, Šárce 
Baštové, Jitce Němcové, Luďku Novákovi, Michaele Štefáčkové a Ondřeji Štefáčkovi. 
Velký dík i přání patří také novým posilám klavírní třídy na pobočce Přibyslav: Adéle 
Sochorové a Vladimíře Fišarové. 

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

 Jitka Baštová s žáky Miroslavem Kružíkem a Filipem Lacinou

Ohlédnutí se za končícím školním 
rokem na pobočce Základní umělecké 
školy v Přibyslavi

16. ervna 2016
od 9:00 do 13:00

tv
rt

ek

sportovní za ízení m sta P ibyslav

Ocenění za celoživotní práci 
pro Český červený kříž

Dne 9. 5. 2016 jsme se připojili ke Světovému dni Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce slavnostním shromážděním v  Senátu ČR pod záštitou jeho předsedy 
M. Štěcha. 

Na shromáždění byli oceněni ti, kdo ČČK dlouhodobě pomáhají naplňovat jeho 
humanitární poslání. Za celoživotní práci pro Český červený kříž byly nominovány 
a oceněny za Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod paní Ludmila Omesová z Místní 
skupiny ČČK Přibyslav a paní Jarmila Teclová z Místní skupiny ČČK Suchá.

Paní Omesové gratulujeme a děkujeme za  její práci také my,  členové MS ČČK 
Přibyslav.

Ilona Loužecká

 Zleva paní Omesová, druhá v řadě paní Teclová (zdroj: ČČK)
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Vážení čtenáři,
i v květnu jsme s Červeným křížem zažili několik zajímavých akcí.

Dne 1. máje jsme se s Červenokřižáčky a červeným stánkem vydali na letiště, kde se jako tradičně konal Den 
otevřeného letiště pořádaný Aeroklubem Přibyslav. Pro návštěvníky jsme připravili monitoring zdraví, který u nás 
využilo úctyhodných téměř 90 zájemců! Připravili jsme také ukázky resuscitace a další první pomoci a dílničky pro 
děti. Děkujeme Aeroklubu Přibyslav za pozvání!

Dne 7. května 2016 jsme pomáhali na soutěži skautů na stanovišti první pomoci. Soutěž jsme si náramně užili, 
protože jsme nejen maskovali poranění a kontrolovali jejich správné ošetření, ale navíc jsme se mohli proměnit 
v piráty.

V pondělí 9. května 2016 od 17 hodin jsme ve spolupráci s přibyslavskou pobočkou ZUŠ připravili besídku 
ke dni maminek. Za příjemné odpoledne děkujeme našim Červenokřižáčkům, ale zejména žákům ZUŠ a jejich 
učitelům!

Ve  středu 11. května 2016 jsme se se Zdravotnickým kroužkem při školní družině ZŠ Přibyslav zúčastnili 
okresního kola Soutěže Mladých zdravotníků. Kromě pěti soutěžících v družstvu 2. stupně (Viktorie Loužecká, 
Terezie Loužecká, Monika Pejzlová, Natálie Stehlíková a  Zuzana Uhlířová) s  námi také vyrazily 3 fi gurantky 
na pomoc organizátorům soutěže (Kateřina Vacková, Amálie Loužecká a Karolína Siberová). Naše holky obhájily 
svou nemedailovou pozici z loňského roku, víme tedy, že jsme se nezhoršily, ale že máme pořád co zlepšovat. 
(Děkujeme OS ČČK Havlíčkův Brod za skvělou přípravu soutěže, ale hlavně děkujeme holkám z kroužku, že se 
ve svém volném čase věnují tak záslužné činnosti, jíž první pomoc bezesporu je!

V květnu jsme také pro místní skupinu zakoupili novou tiskárnu s milým sponzorským příspěvkem od Tomáše 
Tecla z Orange&green, za což Tomášovi moc děkujeme.

Několik akcí nás čeká ještě po uzávěrce občasníku, o nich tedy zase příště.

Na červen připravujeme:

Ve čtvrtek 16. června 2016 chystáme pro ZŠ a MŠ akci Bezpečné prázdniny ve spolupráci se SZMP. 
Součástí akce bude také Běh naděje, který se každoročně koná na podporu výzkumu rakoviny. Pokud 
chcete také přispět a běhu se zúčastnit, přijďte mezi 9. až 13. hodinou na ovál sportovního zařízení!

V sobotu 18. června 2016 proběhne rodinný den ACO Industries k. s., kterého se zúčastníme s naším 
červeným zdravotním stánkem a s aktivitami pro děti.

A v pátek 24. června 2016 od 15 do 16 hodin chystáme náš pravidelný monitoring v domě Pečovatelské 
služby. Bude to před prázdninami poslední monitoring a na další se sejdeme zase až v září.

Přejeme vám pěkný konec jara a začátek léta!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Doubková

www.cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Významné dny v měsíci 
červnu:
 1. 6. Mezinárodní den dětí 
 2. 6. Mezinárodní den čistého ovzduší 
 4. 6. Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese 
 5. 6. Mezinárodní den ptačího zpěvu 
  Den rozvoje a vzdělání dospělých 
  Světový den životního prostředí
 8. 6. Mezinárodní den oceánů 
 10. 6. Připomínka vyhlazení obce Lidice
 12. 6. Světový den proti dětské práci 
 14. 6. Světový den dárců krve 
 15. 6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby 
 16. 6. Den afrického dítěte
  Evropský den židovské kultury 
 17. 6. Světový den sdělovacích prostředků 
   Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha 
 19. 6. Den otců
 20. 6. Světový den uprchlíků 
 21. 6. Evropský den hudby
  Den hrdosti 
  Mezinárodní den trpaslíků 
  Den květů
 23. 6. Den OSN pro veřejné služby
  Světový den házené 
  Mezinárodní olympijský den
 24. 6. Světový den osteoporózy
 26. 6. Mezinárodní den podpory obětem násilí
   Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonné-

mu obchodování s nimi
 27. 6. Den politických vězňů
  Den památky obětí komunistického režimu
  Světový den rybářství
  Světový den diabetiků
  Světový den sdělovacích prostředků
 30. 6. Den armády

 Soutěž Mladých zdravotníků

 1. máj na letišti

 Skautská soutěž
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čtvrtek 2. 6.  Po mši svaté biblická hodina na faře

sobota 4. 6.  Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

neděle 5. 6. 11:00 h. Pouť v České Jablonné

sobota 8. 6. 9:00 h. Mše svatá v DPS 
 10:00 h. Ministrantská schůzka 
 od 19:00 h. Adorace; Diecézní setkání seniorů a jejich přátel (HK)

pátek 10. 6. od 18:30 h.  Noc kostelů (bližší informace na samostatných 
plakátech)

pátek, sobota 10. 6., 11. 6. Příprava na 1. svaté přijímání na faře

neděle 12. 6. 9:30 h. První svaté přijímání dětí
 15:00 h.  Pobožnost na poděkování za přijatá dobrodiní ve škol-

ním roce a farní odpoledne pro děti na faře, 
 15:30 h. Divadlo - Kolotoč pohádek -  Vítězslav Marčík, ml.

čtvrtek 16. 6.  Po mši svaté biblická hodina na faře

sobota 25. 6. 17:00 h.  Tradiční pouťové vystoupení v podání dudáckého sou-
boru Krajino, krajino - horácké písně a tance (nejen) 
pro dudy, vstupné dobrovolné

neděle 26. 6.   Přibyslavská pouť - sbírka na obnovu křtitelnice, biblic-
ká hodina

Mgr. P. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Přehled akcí 
Římskokatolické farnosti Přibyslav 
v měsíci červnu 2016 

Pomalu se přiblížila doba prázdnin, dovolených a  odpočinku. Ani my, členové 
svazu invalidů, nechceme trávit tento čas jen posedáváním ve stínu na lavičce.

Jako každoročně, tak i letos jsme žádali Radu města Přibyslav o souhlas s využívá-
ním bazénu na přibyslavském koupališti pro naše členy. Rada města Přibyslav náš 
požadavek odsouhlasila a to na období června až srpna 2016, vždy každý čtvrtek 
od 19.00 do 20.00 hod. Takže milovníci letního koupání – naši „koupací“ sezónu 
zahájíme ve čtvrtek 30. června v 19.00 hodin slavnostním otevřením bazénu. Ovšem 
v případě, že bude příznivé počasí. 

Rádi bychom v měsíci červenci uspořádali tradiční Benátskou noc. Tu plánujeme 
na čtvrtek 28. 7. 2016 a ukončení sezóny pak na 1. září. Teď už vše záleží jenom 
na tom, jak nám bude počasí nakloněno. Sledujte naši vývěsku, kde najdete vždy 
aktuální informace. 

Klidné prožití přibyslavské pouti, dětem pěkné vysvědčení i  krásné prázdniny 
a nám ostatním hodně odpočinku a po hody v letních měsících přeje jménem celého 
výboru SPCCH ČR ZO Přibyslav

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

K létu patří sluníčko a koupání
Svaz invalidů informuje

Putování do Dvorka

 

FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 
V PŘIBYSLAVI 

 

ZAHÁJENÍ V 18.30 h. MŠÍ SVATOU 
 

 NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM:  
20.00 h.  O PŘIBYSLAVI 

- přednáška PhDr. Ladislava Macka, ředitele Moravského zemského archivu v Brně,   
   s mediálními i varhanními vstupy  

 

21.00 h.  VYSTOUPENÍ PŘIBYSLAVSKÉ SCHOLY 
 - zpěvem vás potěší děti a mládež zdejší farnosti 

 

22.00 h.  O PROFESORU Th.Dr. JANU FILIPOVI, přibyslavském rodáku a knězi   
- přednáška Mgr. Tomáše Jajtnera 

 
FARNÍ KOSTEL a GOTICKÁ VĚŽ budou otevřeny do 24.00 h. 
Zaposlouchat se můžete do zvuku varhan, naleznete zde také ticho k meditaci, 

z výšky se vám naskytne zajímavý pohled na noční město i blízké okolí.  
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Ve středu 18. 5. se uskutečnil jarní zájezd do ZOO ve Dvoře Králové a do Obřího 
akvária v Hradci Králové.

Počasí nám přálo, sešli jsme se v hojném počtu 52 lidí, autobus po malém zdržení 
také přijel, a  tak jsme mohli vyrazit za poznáváním krás naší republiky. Tentokrát 
směrem do Podkrkonoší.

Troufám si říci, že zájezd se vydařil, nicméně je to jen můj názor a někteří by se 
mnou nemuseli souhlasit, ale dovolím si ho zde takto prezentovat. Jen by bylo dobré 
mít na vše více času, protože na prohlédnutí zoologické zahrady bychom potřebo-
vali půl dne a stále by bylo na co se dívat a co objevovat. Nicméně půl dne jsme 
neměli a po návštěvě zooparku, kde někteří využili „safaribusu“ a někteří zvolili raději 

pěší procházku, jsme zamířili do  hradeckého Obřího akvária. Zde jsme si mohli 
prohlédnout na 40 druhů a 300 exemplářů amazonských sladkovodních ryb. Škoda 
jen mírně rozladěné a nepříjemné paní průvodkyně. Ovšem, pokud pomineme tuto 
malou nedokonalost, troufám si říci, že návštěva stojí opravdu za to. 

Největším neúspěchem pro mě je, že ač jsem přivezl více jak 100 fotek, bohužel 
žádná s  lidmi se mi nepovedla, za  což se omlouvám, ale můžete si prohlédnout 
hezkého slona, želvu a rybičky.

Bc. Karel Březina
účastník zájezdu

Zájezd členů a přátel klubu Pohoda

Tradičním rituálem odemykání řeky Sázavy začala v  neděli 24.  dubna vodním 
skautům v Přibyslavi sezóna. Jak bývá zvykem, každoroční slavnost začala už v so-
botu Konferencí posázavských vodníků. 

Odemykání řeky Sázavy je tradiční akce pro vodní skauty, ale i pro širokou veřej-
nost. Akci připravuje druhý a devátý oddíl vodních skautů střediska Goliath Přibyslav 
vždy třetí nebo čtvrtý víkend v měsíci dubnu. „Připomínáme si tak oslavy Dne Země 
22. dubna a také svátek sv. Jiří 24. dubna. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra se 
zlem, je patronem skautů již více než 100 let“, objasnila na úvod jedna z vedoucích 
vodních skautů Renata Tvrdíková. 

Nebyli by to vodní skauti, kdyby se celá akce nesla v  jiném než vodním duchu. 
Početná družina vodníků a vodních víl si na Ostrůvku v Poříčí přichystala pro děti 
mnoho stanovišť, většinou s vodní tématikou, kde návštěvníci získávali za zdolání 
nelehkých úkolů mušličky. Ty pak mohli vyměnit za  lákavé dárečky jako pečené 
perníčky, keramické drobnosti, nálepky, pexesa a mnoho dalšího.

V neděli akce pokračovala Vodáckou rallye, kdy se sjíždí úsek Sázavy. „Většinou 
jezdíme úsek Přibyslav - Havlíčkův Brod, záleží na stavu vody. Samozřejmě míváme 
doprovodný tým, který skautům připraví polní oběd a vozí též náhradní suché oble-
čení pro případ koupele. Voda je ještě studená a sluníčko, i když už občas vykoukne, 
dostatečně nezahřeje. Prochladnutí může mít fatální následky“, dodala k organizaci 
vodního víkendu R.Tvrdíková. 

Odemykání řeky je symbolický akt, při kterém vodáci přicházejí řeku přivítat a po-
prosit ji, jeho veličenstvo Čochtana, Dědka Sázavu či jiné patrony, o  shovívavost 
s plavícími se vodáky. Odemykání řek demonstruje jejich vodácký význam a odráží 
aktivitu místních oddílů. Jde ale především o důvod, aby se ve větším počtu setkali 
a hlavně si po dlouhé zimě užili ten pocit „na vodě“. 

Vodní skauti v Přibyslavi nezahálí ani v zimním období. Schází se jednou za týden 
ve své klubovně, kde se konají výtvarné dílny a hrají nejrůznější hry, jednou měsíčně 
pořádají celovíkendový pobyt na základně i s nocováním, jezdí na výlety na skaut-
skou chatu do Nížkova u Přibyslavi, chodí na túry do přírody, sázejí stromy. V létě 
pořádají  vodácké tábory, spojené například se sjezdem řeky Sázavy. Stát se jejich 
členem může kdokoli i v průběhu roku. Stačí mít rád vodu a chuť užít si spoustu 
legrace.

Zuzana Špačková

Konference posázavských vodníků 
a odemykání řeky Sázavy
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S přicházejícím teplým počasím pokračuje tradiční problém, který je spojen s roje-
ním bodavého hmyzu. Lidé nejčastěji volají na tísňové linky se žádostí o pomoc při 
odstranění roje včel, sršňů a vos. Avšak zdaleka ne všechny případy je vhodné ozna-
movat na tísňové linky. Dovolte mi tedy, abych vám přiblížil práci hasičů na likvidaci 
rojů, úlů a hnízd. 

Hasiči vyjíždí výhradně k  případům ohrožení lidí, což jsou roje u  zastávek vlaků 
a autobusů, v parcích s větším pohybem osob, roje u činžovních domů, škol, dětských 
hřišť, nemocnic, letních dětských táborů apod. V praxi zohledňujeme i jednotlivé pří-
pady ohrožení seniorů, dětí nebo těhotných žen. Samostatnou skupinu tvoří lidé alergičtí na bodnutí. 

Všechna oznámení na tísňovou linku 112 nebo 150 vyhodnocuje operátor linky, který rozhoduje i o tom, zda 
hasiče na místo vyšle nebo oznamovateli doporučí kontaktovat specializovanou fi rmu. Některá oznámení jsou 
totiž čím dál častěji řešena hasiči i přesto, že se nejedná o bezprostřední ohrožení člověka. 

Hasiči města Přibyslav jsou k těmto zásahům pravidelně školeni a vybaveni. V letních měsících jednotka vyjíždí 
k likvidaci hmyzu i několikrát denně, avšak ne vždy je zásah jednotky nutný, nebo efektivní. Likvidace rojů a hlav-
ně úlů a hnízd se totiž nejlépe provádí až ve večerních hodinách, kdy je hmyz již soustředěn v úlu nebo hnízdě 
a likvidace je tak efektivní a nedochází k opakovanému rojení nebo výskytu.

V minulých letech a i v tomto roce vám rádi  pomůžeme s řešením těchto problémů, avšak chtěl bych občany 
požádat, aby na tísňové linky oznamovali pouze případy, které je bezprostředně ohrožují na zdraví. V ostat-
ních případech, prosím, kontaktujte přímo zástupce jednotky na níže uvedených kontaktech, který s vámi 
situaci probere, posoudí a dohodne termín likvidace. Musím dodat, že v 90 % případů řešíme tyto situace ještě 
tentýž den od oznámení.

Často se totiž stává, že občané na tísňovou linku nahlásí například, že objevili sršní hnízdo na půdě svojí kolny. 
Tato oznámení přicházejí třeba i v pravé poledne za plného slunce. Pokud operační důstojník tísňové linky vyšle 
jednotku z Přibyslavi, tak v tu chvíli odchází ze svých zaměstnání minimálně 4 členové jednotky a mají za úkol 
do pěti minut vyjet k nahlášenému případu. Po příjezdu na místo pak často zjistí, že hmyz nikoho bezprostředně 
neohrožuje a  likvidace je vlastně neefektivní, protože v okolí hnízda se nachází pouze několik sršních jedinců. 
Po likvidaci hnízda je tak stále velká pravděpodobnost, že ostatní jedinci, kteří se v době likvidace na místě nena-
cházeli, hnízdo opět na stejném místě vybudují a celá situace se tak za několik dní opakuje.

Veřejnost má malé povědomí o tom, jak to vypadá, když hasiči vyjedou na likvidaci bodavého hmyzu. K záchytu 
hasiči používají buď speciální odchytové nádoby a sítě, nebo využívají speciální vysavače a chemické postřiky. 
V praxi to totiž skutečně znamená LIKVIDACI roje. Řada občanů žije v mylném přesvědčení, že roje bodavého 
hmyzu (včely, sršně) chytáme a poté vypouštíme. Proto by si měl každý uvědomit, co znamená zavolat hasiče 
na rojící se včely.

JSDH Přibyslav – kontakty
Miroslav Fišar: Tel: +420 602 534 056
Ivo Šimanovský: Tel: +420 602 448 832
Jiří Votava: Tel: +420 603 472 504 Hasiči města Přibyslav
mailto: hasicipribyslav@gmail.com Jiří Votava

Práce hasičů na likvidaci bodavého hmyzu

Český svaz chovatelů ZO Přibyslav pořádá ve dnech

25. 6. - 26. 6. 2016
TRADIČNÍ POUŤOVOU VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ A NUTRIÍ

SPOJENOU S EXPOZICÍ ZVÍŘAT MLADÝCH CHOVATELŮ O POHÁR MĚSTA PŘIBYSLAVI
V  expozici nutrií budou vystavovat chovatelé z České republiky a ze Slovenska. Výstava bude pro veřejnost ote-

vřena v sobotu 25. 6. od 13.00 do 18.00 hod a v neděli 26. 6. od 8.00 do 17.00 hod. Výstavu nutrií doporučujeme 
navštívit v sobotu, v neděli budou vystavovat jen místní chovatelé. Výstava se koná v chovatelském areálu pod 
sokolským hřištěm, vedle skautské klubovny v Přibyslavi. Děti do 15 let mají vstup na výstavu zdarma.

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

Za výstavní výbor ZO ČSCH Přibyslav
Z. Dočekal

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Na dotaz jednoho ze zastupitelů na vliv provozu 
společnosti ACO Industries, k.s., na životní prostředí 
uvádíme:

Společnost splňuje nejen všechna legislativní naříze-
ní, ale jde dál, chce být dobrým sousedem a zelenou 
fi rmou, která po sobě nezanechává v naší krásné Vy-
sočině nesmazatelnou ekologickou stopu. 

Systematicky jsou prováděna taková opatření, kte-
rá omezují rizika ekologických škod nebo ohrožení 
zdraví zaměstnanců. Důkazem je i  těsná spolupráce 
se složkami integrovaného záchranného systému a ob-
lastním inspektorátem práce. Pro halu povrchových 
úprav existují 2 integrovaná povolení (IPPC – Integra-
ted Prevention Polute Control – podle Směrnice Rady 
96/61/ES z 24. 9. 1996): zvlášť pro Mořírnu a zvlášť 
pro Zinkovnu.
Povolení se týkají souhrnně těchto oblastí: 
a) ovzduší
b)  voda
c)  hluk, vibrace a neionizující záření
d)  odpady a obaly
e)  ochrana zdraví pracovníků
f)  hospodárné využívání surovin a energií
g)  předcházení haváriím
h)  řešení nestandardních situací.

Na  hale Mořírna je zároveň vypracován systém 
prevence závažných havárií (ochrana před závažnými 
důsledky úniku kyseliny fl uorovodíkové) – stanovený 
legislativou.

Na ostatní haly se vztahují obdobná nařízení legisla-
tivy ve všech jmenovaných oblastech: ovzduší, voda, 
hluk, vibrace a  neionizující záření, odpady, ochrana 
zdraví pracovníků.

Zde vlastníme složková rozhodnutí státních orgá-
nů – v  jednotlivých složkách ochrany životního pro-
středí (ovzduší, voda, odpady, obaly) a  pracovního 
prostředí. Všechny dotčené státní orgány provádí 
pravidelně kontroly. Při stavbách nových technologií 
spolupracujeme se všemi dotčenými státními orgány 
a  vypracováváme speciální studie (rozptylová studie 
s větrnou růžicí, vliv zařízení na životní prostředí, vliv 
hluku na nejbližší obydlené budovy atd.)

Z výše uvedených povolení vyplývá řada měření kva-
lity životního a pracovního prostředí. Konkrétně jsou 
pravidelně měřeny tyto údaje:
a)  emise – vypouštění znečištění do ovzduší
b)  rozbory vody vypouštěné do kanalizace
c)  rozbory odpadů
d)  měření hluku
e)  měření koncentrace chemických látek na pracovišti
f)  měření ostatních aspektů pracovního prostředí: 

prachu, vibrací, mikroklimatu, osvětlení, svalové 
zátěže,…

Všechna uvedená měření musí vykazovat hodnoty 
pod limity dané legislativou. Při překročení je zasta-
vena výroba a tato událost okamžitě konzultována se 
státními orgány a okamžitě jsou činěna opatření k ná-
vratu do původního stavu.

O  uvedených měřeních jsou pravidelně (zejména 
ročně) vypisována hlášení a  odesílána státním orgá-
nům.  Pravidelné kontroly probíhají v součinnosti s in-
stitucemi: ČIŽP, KÚ Kraje Vysočina, KHS, OIP, hasiči, 
VAK. Aktualizované informace o emisích jsou dostup-
né na webu Českého hydrometeorologického ústavu:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_
generator/plants/CZ063/735690101_CZ.html

Čerpáno z webových stránek spol. ACO Industries k. s.  
www.aco-industries.cz

 Michael Omes – místostarosta města

ACO chce být zelenou 
firmou
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Začátek léta v KZMP
Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, věřím, že až budete číst tento člá-

nek, počasí bude už konečně letní a budeme si užívat sluníčka. V době uzávěrky tohoto 
čísla to tak bohužel zatím moc nevypadá. Tradičně si trochu připomeneme, co se u nás 
dělo v květnu, a hlavně vás pozvu na akce konané v červnu. 

Snad mi prominete, že ještě zabrousím na konec dubna – v úterý 26. 4. jsem byla 
navštívit seniory z klubu Pohoda ve společenské místnosti DPS, kde se pravidelně schá-
zejí. Zkusili jsme si malý kvíz o významných českých osobnostech. Všichni měli správné 
odpovědi – příště budu muset asi trochu „přitvrdit“. Těším se na další setkání. A ve čtvrtek 
28. 4. jsme šly s kolegyněmi „potěšit“ děti do MŠ v přestrojení za čarodějnice. Děti byly 
statečné, nebály se a  společně jsme si trochu zasoutěžili. Malí školáčci si také opekli 
na zahradě buřty. Doufáme, že si tento den pěkně užili.

Na přelomu dubna a května a ještě první květnový víkend jste měli možnost navštívit 
divadelní představení místního ochotnického souboru Furiant s  názvem „… My vám 
píchnem ve všem!“. Věřím, že se vám tato milá duchařská komedie líbila a někteří z vás 
si ji třeba nenechají ujít ještě na podzim v  rámci Divadelní Přibyslavi. Děkujeme vám 
za návštěvu divadla!

První květnovou středu se v knihovně sešly maminky s dětmi z KVC Harmonie. Další 
setkání máme naplánované na středu 1. června v obvyklém čase.

V  pondělí 23. května odpoledne se konala tvořivá dílnička a  děti si vyrobily pěkný 
rámeček nejen na fotky a o týden později jsme si opět společně četli. Moc děkuju všem 
účastníkům, je to s vámi bezva! A nebojte, i v červnu budeme vyrábět, více informací níže.

Ve středu 25. května se za námi v knihovně stavily děti z oddělení Motýlci místní MŠ 
se svými učitelkami. Nyní si vyprávějí o  tom, že kniha je studnice moudrosti (což je 
bezesporu pravda), a tak se návštěva knihovny přímo nabízela. Děkujeme a těšíme se 
na další setkání.

První červnovou sobotu se bude v areálu farní zahrady konat tradiční hudební fes-
tival Houpačka aneb letní jazzové lelkování. Vstupné činí 140,-/70,- a děti mají vstup 
zdarma. Více informací na plakátku v tomto čísle. Určitě si nenechte tuto akci ujít, jste 
srdečně zváni.

Čeká nás také slavnostní pasování prvňáků na čtenáře! V pondělí 6. června a ve středu 
8. si půjdeme děti do školy poslechnout, jak pěkně umí číst. Přečtou nám jednoduchá 
říkadla a sestaví např. jednotlivá slova z písmenek. Věříme, že všichni budou moc šikovní, 
a tak je budeme moci ve čtvrtek 9. června dopoledne přivítat v kulturním domě na slav-
nostním pasování. Do kulturního domu jsou zváni i rodinní příslušníci dětí a podívat se 
přijdou také děti z MŠ. Kulturní program je zajištěn, věříme, že všichni budou spokojeni. 
A na malé nové čtenáře se budeme moc těšit v knihovně.

V sobotu 11. června se bude v přibyslavském kině promítat fi lm Pat a Mat ve fi lmu! 
Začátek v 17:00, vstupné 50 Kč. Přijďte, bude to legrace. 

V pondělí 20. června od 14:30 do 16:30 se můžete v knihovně těšit na tvořivou díl-
ničku! Společně budeme vyrábět obal na knihu, který doufám o prázdninách využijete 
právě na nějakou svou oblíbenou. V červenci a srpnu dílničky nebudou, proto se na vás 
budu moc těšit zase v září!

O týden později, v pondělí 27. června, přesně od 15:00 bude probíhat čtení s poro-
zuměním. I pro společné čtení platí to, co pro dílničky – o prázdninách se konat nebude. 
Přijďte proto určitě alespoň v červnu, protože pak se dlouho neuvidíme, tak aby nám 
nebylo smutno. ☺

Ve středu 22. června od 17:00 jste srdečně zváni na vernisáž výstavy „Řemeslníci 
a  živnostníci v  městě Přibyslavi“. Výstava bude k  vidění ve  výstavní síni Kurfürstova 
domu po celé léto. Výstavu si nenechte ujít, budete moci krásně zavzpomínat. 

Poslední červnový víkend se bude konat tradiční přibyslavská pouť a s  tím spojená 
výstava drobného zvířectva. Během pouti, 25. a 26. 6., bude přístupná také přibyslavská 
gotická věž v čase od 9:00 do 11:00 a odpoledne od 13:00 do 16:00.

Jak vidno, v červnu se máte opět na co těšit, věřím tedy, že každý si z nabídky akcí 
vybere tu svou a bude spokojen. 

Závěrem musím ještě zmínit sezónní otvírací dobu ICMM – od června jsme tu pro vás 
totiž i o víkendech – od 9:00 do 11:00 a odpoledne poté od 13:00 do 16:00.

Ale pozor – naopak knihovna bude v  červenci a  srpnu o  sobotách zavřená! Mimo 
soboty tu pro vás o prázdninách budeme ta k, jak jste zvyklí.

Z nových knih tu pro vás máme krásně ilustrované průvodce na cesty, něco o zahrad-
ničení, vaření (i pro vegany) a cvičení; pro nejmenší děti příběhy s prasátkem Peppou 
a pro ty starší fantasy Magisterium. Nezapomeňte si přijít vybrat nějaké čtivo na blížící 
se dovolené! Těšíme se na vás.

Krásný začátek léta vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
Oblastní odbočka SONS, IČ-DIČ: 65399447/CZ65399447
Dobrovského č. 2915, 580 01Havlíčkův Brod, č.tel. 569437144

Děkujeme za podporu!
V  listopadu loňského roku jsme díky ochotě vedení fi rmy COOP  umístili 

do prodejny v Přibyslavi fi gurínu pejska, určeného pro celostátní sbírku ve pro-
spěch Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.  Děti z místní zá-
kladní školy nám formou ankety pomohly najít pro něho pěkné jméno a na Den 
nevidomých 13. 11. proběhl symbolický křest, Duff y má na  krku jmenovku 
a zvoneček pro štěstí, který mu darovala jeho kmotra, paní Edita Ouvínová.

Posláním psích kasiček je podporovat prospěšnou činnost SONS a peníze 
takto získané slouží mnoha potřebným aktivitám. 

Zvoneček pro štěstí opravdu funguje. Díky všem, kteří jakoukoli částkou při-
spěli, bylo dne 9. května z pokladničky vybráno ŠEST TISÍC KČ. Rozpečetění 
kasičky a spočítání proběhlo pod dohledem pana tajemníka Moštěka a dvou 
pracovníků SONS z Prahy.

Polovinu částky obdrží Středisko výcviku vodících psů a druhou dostane k dis-
pozici naše odbočka pro Havlíčkobrodsko.

Peníze použijeme na nákup drobných kompenzačních pomůcek, na kancelář-
ské potřeby, papír a barvu do tiskárny na vydávání našeho časopisu POHODA 
ve zvětšeném černotisku, aby ho mohli číst i slabozrací lidé. Pro případné zá-
jemce uvádím, že jedno číslo tohoto časopisu bude k dispozici v knihovně v Při-
byslavi a můžete si ho vypůjčit. Naleznete tam i čtvrtletník EMA, který vydává 
nakladatelství Zora také ve zvětšeném černotisku. Časopis je určen především 
ženám a naleznete v něm mnoho poutavých a zajímavých článků.

Vaše příspěvky do psích kasiček jsou důkazem solidarity, ochoty a nesobec-
kosti. Všem, kteří jste darovali jakýkoli obnos do pokladničky v Přibyslavi či jinde, 
opravdu upřímně a srdečně děkuji jménem svým i SONS a prosím, zachovejte 
nám svoji přízeň i nadále.

Ve dnech 27. - 29. května se v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě konalo celo-
republikové shromáždění SONS, jako vždy po čtyřech letech. Letos se pořáda-
jícím krajem stala Vysočina a naše odbočka měla na starosti část organizačních 
povinností. Akce se zúčastnilo přibližně 150 nevidomých či slabozrakých osob, 
jejich průvodců, členů vedení a  hostů. Protože bychom si přáli, aby na  náš 
region rádi vzpomínali, oslovili jsme několik fi rem s prosbou o poskytnutí pro-
pagačních předmětů a jejich výrobků. Pokud jde o Přibyslavsko, chci poděkovat 
za ochotu a vstřícnost těmto fi rmám a subjektům: 

ACO Industries k.s. 
Amylon, a.s. 
Centrum hasičského hnutí Čech, Moravy a Slezska Přibyslav
Město Přibyslav
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. 
(Pribina TPK)
SC METAL s.r.o.

SC METAL s.r.o.  

Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho úspěchů, pohody a zdraví všem 
dobrým lidem. Vážíme si vaší přízně a ochoty pomáhat. 

Za SONS Havlíčkův Brod 
Marie Heilandová
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 6 – červen 2016
Odpovědi:

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

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

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

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

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

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

Okénko 

do historie

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK Č. 6

OTÁZKY:

�. Poznáte tohoto muže?

�. Víte, čím byl?

�.  Myslíte si, že jste se s ním mohli setkat? 
Když ano, jaké na toto setkání máte vzpomínky.

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. 

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. 5
1.  Jedná se o pana Stanislava Hutaře (1895 – 1974) z Přibyslavi
2.  K jeho zálibám patřilo především fotografování. Kladl důraz 

na reportážní význam fotografi e.  Patřil k zakladatelům Klubu fotografů 
amatérů v Přibyslavi. Mimo fotografování byl aktivní i v Sokole 
a v Muzejním spolku - člen fotografi cké sekce.

3.  Odkazem dalším generacím je především jeho fotografi cký archiv. 
Škoda, že se z něj podařilo zachránit a zveřejnit tak málo. 

Výherci pátého kola soutěže: 
1.  Jaroslava Fialová, Brno – Nový Lískovec
2.  Marcela Smolková, Nové Město na Moravě
3.  Dagmar Dobrovolná, Chotěboř

Čarodějnický rej v MŠ
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HRACÍ
KOUTEK

Pranostiky rokem 

krok za krokem

Ahoj, milí malí luštitelé, mám tu pro vás zase 
pár hádanek, tak směle do toho ☺

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

Anna Šauerová

Jahodový koktejl
Co k  jeho přípravě potřebujeme? 1 l mléka, alespoň 

250 g čerstvých jahod (může jich být i víc) a moučkový 
cukr.

Nejprve v misce rozmačkáme jahody s cukrem. Cukru 
dáváme podle chuti. Vzniklou směs zalejeme mlékem. 
Vše dáme do mixéru a šleháme, až se nám utvoří pěna. 
Potom koktejl nalejte do sklenic, ozdobte brčkem. Pak už 
jen dobrou chuť a – NA ZDRAVÍ! Tak jak vám to šlo? Dnes to bylo jednoduché, že? 

Užívejte si sluníčka, ahoj.

2.  Seřaďte bublinky od největší po nejmenší 
a získáte tajenku  ☺

 

           R  Z I D 

 N N Á Y P 

1.  Doplňte básničku:
Kuřátko a obilí

Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo _ _ _ _ _ _ _ _
za zahradou mezi poli.
Pípá, pípá, nožky _ _ _ _.

Ve vysokém obilí
bude večer za _ _ _ _ _.
Povězte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do _ _ _?
„Jen se zeptej ječmene,
snad si na to _ _ _ _ _ _ _ _.“

Znáte básničku celou? Jak to nakonec dopadlo s kuřátkem? 

(František Hrubín: Kuřátko a obilí)

(Řešení: 1. kuřátko, bolí, chvíli, vsi, vzpomene. 2. Prázdniny)

Je tomu tak. Začátkem května se hrála poslední jarní repríza divadelní hry „My 
vám píchnem ve všem.“ Tentokrát se na letní měsíce opravdu všichni těšíme, protože 
letošní nastudování této divadelní hry nám dalo opravdu zabrat. Nejenže byla tato 
inscenace po všech stránkách technicky náročná, nepřály nám ani další okolnosti. 
Mnohý z nás si odbyl několikatýdenní chřipku, většina herců v práci směnuje, sem 
tam se objevil nějaký problém v rodině. Když vám řeknu, že jsme se před vystoupe-
ním úplně všichni sešli všehovšudy asi pětkrát, tak nepřeháním.  Víme, že kdyby nám 
byl čas víc příznivý, že se dalo na hře ledaco předělat nebo vylepšit. Těm, kteří nás 
podpořili svým potleskem a smíchem, moc děkujeme, protože tentokrát jsme si vů-
bec nevěřili, že divadlo dotáhneme až k premiéře.  Proto byla pro nás vaše pochvala 
o to sladší. (Podle toho taky vypadala i „děkovačka“, protože jsme do poslední chvíle 
mysleli, že se nebude za co děkovat.) Touto cestou velice děkujeme též všem našim 
sponzorům a  všem spolupracovníkům, kteří nám pomohli inscenaci nastudovat 

a dotáhnout do konce. A těm, kteří třeba odešli v polovině představení, tak těm se 
omlouváme a slibujeme, že se příště budeme víc snažit, aby i oni byli spokojeni. To 
už letos na podzim při divadelní přehlídce. Anebo mám nápad – přijďte mezi nás, 
přijďte rozšířit naše herecké řady. Rádi vás mezi sebou přivítáme.  Jménem všech di-
vadelníků vám všem přejeme krásné léto, pěkné prázdniny i dovolenou a při dalším 
divadelním představení na shledanou.

P. S. – Už se pomalu začíná pracovat na nové hře. Takže máte-li chuť si to na jevišti 
zkusit, anebo si znovu  zahrát nějakou roli, máte poslední možnost se nám ozvat, 
abyste si zahráli již v příští sezóně.

Anna Šauerová
režisérka DS Furiant

I herci se těší na léto

alespoňspoňa aalesalesspoaalesalesespoaalealealespalespalespalespalespalesalesalesplll

ČERVEN

Červen studený – sedlák krčí rameny.

Často-li v červnu hřímá, kalné léto potom bývá.

Medardova kápě – čtyřicet dní kape.

Na svatého Jana – otvírá se létu brána.

Proč se červen vlastně jmenuje červen? Snad proto, že se červenají třešně nebo 
jahody? Možná.  V červnu už mnohdy sluníčko pěkně hřeje. Dokonce se už i občas 
vykoupeme v rybníku nebo doma v bazénu. Den se prodlužuje, protože se blíží 21. 
červen a s ním i letní slunovrat. To je nejdelší den a nejkratší noc. Ale pozor na 8. 
června. To má svátek Medard, a když zrovna ten den prší, tak to mnohdy vydrží, 
podle staré pranostiky, čtyřicet dní. Brr. To není zrovna pěkná představa, strávit 
začátek léta pod deštníkem. Ale takový déšť, když netrvá dlouho, nám přece nemůže 
zkazit náladu. Pomalu se blíží totiž konec školního roku a s ním i vytoužené prázd-
niny.  A pak taky svátek sv. Jana Křtitele. To je přece u nás ve městě pouť. Kolotoče, 
houpačky, cukrová vata a mnoho dalších lákadel zaplní celé náměstí. Ovšem taky 
se věřilo, že se na Janův svátek otvírají poklady, rostliny mají kouzelnou moc. Byliny 
nasbírané v této noci prý měly obzvlášť silný účinek.  Kdo měl štěstí a našel rozkvetlé 
kapradí, mohl se prý stát neviditelným nebo porozumět řeči zvířat. Hoši pálili sva-
tojánské ohně, dívky pletly věnečky z devatera kvítí. Takový věneček se dal na noc 
pod polštář a ráno, když ho dívka hodila do vody, tak se jí na hladině ukázala tvář 
jejího budoucího manžela. Někde zase lidé plnili polštáře mateřídouškou a na něj 
na noc dávali obrázek svatého Jana. Ráno na tom místě děti nalezly sladkosti. To prý 
proto, že tudy šel sv. Jan a za to, že si mohl v noci odpočinout, nechal tady odměnu. 

Chceme vám popřát krásné vysvědčení, hodně jedniček. A  jestli vám to zrovna 
nevyšlo, tak si z  toho nic nedělejte. Pokud bude maminka nebo tatínek hubovat, 
nebojte se, ono je to brzy přejde. Až budou mít lepší náladu, tak schválně, ať vám 
taky ukáží nějaké to své vysvědčení. Protože červen je měsíc nejrůznějších svátků, 
přinášíme vám recept na jahodový koktejl. Když ho uděláte, tatínek s maminkou si 
 určitě rádi zamlsají a rozhodně je rychleji zlost přejde.
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Paměti přibyslavských četníků – IV. díl
Léta 1920 – 1933 Idylické časy první republiky?
1926
25. 4. - V  neděli dne 25. 4. 1926 as o  1/2. 14. hod. při veliké vichřici smetl 
vítr z věže zdejšího kostela makovici s křížem i  s hromosvodem. K úrazu při 
tom nepřišel nikdo. V makovici uložené památné listiny byly uschovány na faře 
a  při znovuzbudování makovice budou tam opět uloženy. […] Oprava věže 
provedena a dokončena stavitelem Václavem Fikarem z Přibyslavi dne 25. 9. 
1926 nákladem 24 000 Kč.
29. 8. - Konalo se zde biřmování římsko-katolickým biskupem Dr. Theol. Karlem 
Kašparem z Hradce Králové. Účast byla četná. K přivítání postavena na náměstí 
u vchodu do kostelní ulice slavobrána zdobená papežským zemským praporem 
a státní vlajkou. Z věže kostela vlála státní vlajka. Biskup Kašpar získal si zde 
svým taktním vystupováním přízeň i u bezvěrců a jiných náboženských stran.
19. 9. - V ten den světila československá církev v Přibyslavi husitský prapor. Ob-
řad provedl biskup Procházka z Hradce Králové při mši na sokolském cvičišti. 
Všech účastníků bylo as 300 a to z města a okolí. Odpoledne byl výlet k Žižkově 
mohyle, kde o době husitské promluvil biskup Procházka. Město bylo za tou 
příčinou četně okrášleno prapory. Zajímavé bylo, že ti samí obchodníci, kteří 
vítali několik dní předtím katolického biskupa Karla Kašpara z Hradce Králové, 
vítali zase okrášlením svých domů biskupa jiné církve. Tak tedy stoupenci stran 
pokrokových zapálili jednu svíčku Pánu Bohu a druhou čertu.

1928
14. 10. - V Přibyslavi byl odhalen pomník padlým vojínům ve světové válce. 
[…] V  základech pomníku jest urna s  prstí od  Zborova, kterou přivezl ruský 
legionář měšťan Emanuel. Také je tam vložena listina se jmény padlých rodáků 
a příslušníků města.

1930
V tomto roce zřízeno v Přibyslavi lesní družstvo a centrální úřad umístěn v zám-
ku. Pozemkový úřad přidělil družstvu 5817 ha lesní plochy.
Dne 31. prosince konalo se sčítání lidu. Ve městě napočteno 362 domů s 2 290 
obyvateli. Z  toho Čechů 2279, Němců 12, Židů 2, Slováků 1, Rusů 3. Podle 
vyznání bylo katolíků 1904, čsl. vyznání 197, evangelíků 29, pravoslavných 2 
a bez konfese 148.

1931
Započato se stavbou nouzového letiště u  obce Hřišť. V  Přibyslavi založen 
sportovní klub a utvořen spolek skautů a Junáka. […] Počet nezaměstnaných 
ve městě činil kolem 100 osob.
Dne 8. listopadu ubilo 5 trestanců a sice Josef Hájek, Herbert Anders, František 
Brabec, Fr. Koudelka a Leopold Laschke v cele věznice krajského soudu v Jihlavě 
naddozorce vězňů Josefa Baumaze a prchli. Při útěku dostali se Anders s Kou-
delkou do obvodu naší stanice. Dne 12. listopadu byli pomocí auta dostiženi  
šstrážm. Václavem Říhou ze zdejší stanice u obce Modlíkova u lesa Rejholce, 
a když na výzvu nezůstali stát a prchali do polí, použil šstrážm. Říha karabiny 
a Koudelku postřelil. Anders prchl.

1932
6. 8. - Dokončena stavba záložního letiště. Plocha měřící 187 500 m2 byla upra-
vena pro zahájení provozu. Správcem ustanoven Jindřich Votava a svěřen mu 
dozor na stanici.

1933
28. 9. - Konal se v Přibyslavi letecký den na pomocném letišti za obrovské účasti 
občanstva. Účastnil se letecký pluk 4 z Hradce Králové a provedl před poled-
nem nálet na město. Odpoledne byly pak předvedeny ukázky letecké akrobacie 
na letišti. Stanice byla pro ten den zesílena.

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

 Petr Tvrdý
Žádali jsme několikrát písemně pana J. Ledvinku ml. o podrobnější informace k výstavě 

P. Michala - Františka Pometla. Než se taková výstava začne připravovat, musíme vědět 
podmínky zapůjčení. Kdo díla z Prahy převeze a náklady na dopravu, rozměry jednotli-
vých obrazů, jejich tématiku , množství, pojištění nebo zda by autor vůbec díla zapůjčil. 
Zatím na odpověď čekáme marně. Takže chyba není na naší straně.

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Poznámka k článku v květnovém čísle Přibyslavského občasníku

Obrázky z náčrtníku a jiné skopičiny

V parku Gustava Mahlera 
zazní nádherné melodie
Český rozhlas Region bude vysílat živě 
z Henčova z tradičního Dne Policie ČR 2016 
JIHLAVA - Policie České republiky si v letošním roce připomíná 
25 let od svého vzniku. „Při této příležitosti připravujeme v průběhu 
roku pro veřejnost celou řadu zajímavých akcí, na nichž bychom chtěli prezentovat veřej-
nosti moderní techniku, výstroj a výzbroj našeho bezpečnostního sboru“, uvedl k chysta-
ným aktivitám ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina plk. Mgr. Radek Malíř.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina připravilo na červen pro veřejnost u příležitos-
ti oslav Dne Policie České republiky dvě prestižní akce.  Pro širokou veřejnost, ale zejmé-
na pro děti z mateřských, základních i středních škol, bude určen Den s Policií ČR 2016. 
Jedná se o tradiční akci, na které se podílejí také všechny ostatní složky integrovaného 
záchranného systému našeho kraje. Den s Policií ČR se bude konat v úterý 7. června 
od 9.00 do 13.00 hodin na letišti v Jihlavě – Henčově. 

Letošní akce bude v mnohém mimořádná – mediální partner - Český rozhlas Region 
- bude přímo z Henčova po celé dopoledne živě vysílat. Návštěvníci se mohou po celé 
dopoledne těšit na zajímavé a akční ukázky policejních zákroků, na představení moderní 
policejní techniky, výstroj a výzbroj moderního bezpečnostního sboru. Chybět nebudou 
ani ukázky činnosti profesionálních hasičů i zdravotníků, stejně jako stacionární ukázky 
dalších partnerů akce – BESIP týmu, Městské policie Jihlava, Vojenské policie Tábor nebo 
Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Pro návštěvníky připravujeme zdarma kyva-
dlovou dopravu z Masarykova náměstí na letiště i zpět. Záštitu nad akcí převzal hejtman 
Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. 

Druhou akcí určenou pro milovníky hudby bude promenádní koncert Hudby Hradní 
stráže a Policie České republiky, který se uskuteční v úterý 21. června od 14.30 hodin 
v Parku Gustava Mahlera v ulici Benešova v  Jihlavě. Záštitu nad koncertem převzal 
primátor statutárního města Jihlavy PaedDr.  Ing.  Rudolf Chloupek. Vstup na  koncert 
je zdarma. 

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky je velké hudební těleso, které déle než 
sedmdesát let vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu, a  to nejen 
doma, ale i v zahraničí. Svým vznikem v roce 1945 orchestr navázal na bohatou tradici 
vojenských, policejních i  četnických hudeb z  období první československé republiky. 
Šlo totiž o hudební tělesa, která byla vždy neoddělitelnou součástí naší hudební kultury 
a zároveň ukázkou hudební vyspělosti národa.

 
Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie České republiky patří zajištění 

hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě, především 
státních návštěv a nástupních audiencí velvyslanců. Orchestr je také významným kul-
turním reprezentantem Policie České republiky a zároveň plní veškeré služební úkoly 
vyplývající z tohoto postavení. V rámci koncertu v Jihlavě zazní nejen slavné světové me-
lodie z policejních a kriminálních fi lmů a seriálů, ale posluchači se mohou těšit na některé 
populární melodie od známých českých i světových autorů.

Mediálními partnery obou červnových akcí jsou Jihlavské listy a Český rozhlas Region. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení – tisková mluvčí

tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094

e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Uzávěrka příštího čísla 20. 6. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 7. 2016)
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Jak vypadá běžný provoz letiště Přibyslav, se rozhodly zjistit děti z mateřských škol 
Vláček a Pastelka ze Žďáru nad Sázavou. První květnové pondělí dorazilo na letiště bez-
mála sto padesát dětí.

Děti ze Žďáru znají přibyslavské letiště hlavně prostřednictvím dnů otevřených dveří, 
které členové Aeroklubu Přibyslav každoročně pořádají na prvního máje. Pro děti z mateř-
ských škol připravili letci prohlídku jejich zázemí, dopoledne bylo plné her s leteckou téma-
tikou. A pochopitelně přišlo také na létání, o které se postarali modeláři ze žďárského klubu 
Zephyr. Děti shlédly například létání s quadrokoptérou, házedlem kategorie F3K, větroněm 
kategorie F3B, akrobatickým modelem pro halové létání nebo létání s elektrovětroněm.

„Naší snahou je přilákat pozornost dětí k leteckému životu již od útlého věku, než nám 
jejich zájem přebere vysedávání u počítače nebo televizorů“, řekl předseda Aeroklubu 
Přibyslav Zdeněk Špaček.

Nad akcí vedl dozor vodník Čochtan, který děti na závěr odměnil za jejich sportovní 
dovednosti. Děti kromě drobného občerstvení dostaly krabici plnou perníků ve  tvaru 
letadel. Ty pro tuto akci napekli přibyslavští vodní skauti.

Text a foto: Zuzana Špačková

Žďárské děti měly z exkurze na letišti nezapomenutelný zážitek

První máj, lásky čas. Pro přibyslavské „aeroklubáky“ je první máj symbolem Dne 
otevřených dveří Aeroklubu Přibyslav. Letošní ročník šokoval pestrým programem, 
modeláři předvedli působivou show na téma „bitva u Verdunu“.

Pořadatelé návštěvníkům nabídli od  třinácté hodiny opravdu pestrý program, 
který byl koncipován tak, aby si každý mohl najít podle svého zájmu to, co ho nejvíce 
zajímá. Úvodního slova se zhostil předseda Aeroklubu Přibyslav Zdeněk Špaček, 
který celou akci zahájil. Jeho součástí bylo představení činnosti aeroklubu i partnerů, 
kteří se na nedělní akci podíleli. 

Samotný program zahájil výsadek parašutistů z letounu An-2 z Havlíčkova Brodu. 
Pak následovala dvě vystoupení šlapanovských mažoretek. Za doprovodu emotivní 
hudby a poutavého slova se odehrál na přibyslavském nebi letecký souboj skupiny 
prvoválečných letounů v  podání Great war fl ying circus. Následně se představili 
žďárští modeláři LMK Zephyr s házedly kategorie F3K, akrobatickými vrtulníky, 3D 
akrobatickými modely a rychlostními speciály na elektromotor. 

Letiště návštěvníkům nabídlo statické ukázky letadel bezmotorových, motorových, 
ultralehkých historických replik a dokonce i vírníků. A samozřejmě nemohla chybět 
soutěžně nejaktivnější součást Aeroklubu Přibyslav a to motorový paragliding. 

Mimo letecké techniky měli návštěvníci možnost shlédnout minivýstavu americ-

kých aut a motocyklů. V rámci programu dne otevřených dveří se prezentoval Kraj 
Vysočina, MS ČČK Přibyslav, nezisková organizace Kazimírka, Sdružení dobrovol-
ných hasičů Přibyslav, fi rma Veloservis, fi rma Paraelement, Autobazar Vysočina, 
BESIP a společnost ZDAR, která návštěvníky kyvadlově přepravovala v historickém 
autobuse z náměstí města  Přibyslav na letiště a zpět. 

V průběhu celého odpoledne mohli zájemci navštívit stánek zdravovědy, zkusit 
chůzi s opileckými brýlemi, nechyběly výtvarné dílny, omalovánky, vystřihovánky, 
projížďka na elektrokolech, malování na obličej, spousta sportovních soutěží pro 
děti, jízda na motocyklech nebo řádění v pěně. 

Vrcholným číslem nedělního odpoledne byla dynamická ukázka dvojice letounů 
JAS-39 Gripen v sevřené formaci z čáslavské letecké základny.

„I přesto, že bylo velmi hezké počasí, z důvodu silnějšího větru se diváci bohužel 
nedočkali létání na padácích okolo pylonů“, uvedl Zdeněk Špaček a dodal: „Velký 
počet návštěvníků však dokazuje, že lidé mají o tuto akci zaměřenou na děti nemalý 
zájem.“

Text a foto: Zuzana Špačková
Aeroklub Přibyslav

Přibyslavský první máj přilákal na letiště tisíce diváků 



kontakt: 
SZMP, s. r. o.

Česká 34

Přibyslav 582 22

vedoucí: 
Bc. Veronika Vošická Buráňová

email: sz@pribyslav.cz

telefon: 774 321 994

Kompletní informace 
na www.szpribyslav.cz

SZMP ČERVEN 2016Str. 22

Naplno se již rozeběhly přípravy koupaliště na novou sezónu 2016. 

Předpokládáme, že k otevření dojde zhruba v polovině června a dovoluji si odkazovat na stránky města Přiby-
slav, kde budeme pravidelně zveřejňovat informace.

Novinek na koupališti bude hned několik. I v letošním roce jsme se rozhodli zachovat pestřejší sortiment bufetu, 
nově se mohou návštěvníci těšit na míchané nealkoholické nápoje. Větší pohodlí návštěvníkům dopřejí lehátka, 
která si bude možné zapůjčit u  vstupu. Posledních několik týdnů jsme se kromě přípravy koupaliště věnovali 
zejména vybudování nového zavlažovacího systému, který by měl udržet i během léta větší kvalitu trávníku. Ceny 
pro letošní rok zůstávají stejné. Pro lidi, kteří si zakoupí permanentku, jsme připravili hodinu kondičního plavání 
za každého počasí. Tento návrh však bude předkládán Radě města Přibyslav až po uzávěrce občasníku.

K  novinkám došlo i ve sportovní hale. Finálně jsme dokončili občerstvení, které je skutečně reprezentativním 
místem pro odpočinek v hale. Od další sezóny dojde ke zpoplatnění občerstvení pro nájemce, ale v současné 
chvíli ještě není nový ceník schválený (sepisováno před uzávěrkou Rady města Přibyslav). Od další sezóny dojde 
ještě k dalším úpravám ceníku sportovní haly, aktuální informace budou včas uveřejněny na našich stránkách.

Bc. Veronika Vošická Buráňová

HLEDÁME
maminku na rodičovské dovolené 
nebo seniorku na příležitostnou 

výpomoc do pokladny koupaliště.

Více informací na čísle: 774 321 994.

Aktuality ze sportovní haly

I  v  letošním roce se konal tradiční běh do vrchu. 
Ve sváteční den se všichni závodníci setkali pod věží 
kostela v  Přibyslavi. V  letošním roce se z  důvodu 
termínového nesouladu neběžel zároveň klasický 
dvanáctiboj s  juniorským, ale i  tak byla účast velmi 
pěkná. Běh do vrchu je v tomto ročníku první disciplí-
nou, která na závěr odměňuje závodníky hodnotnými 
cenami. 

Poděkování za  podporu akce a  ceny patří městu 
Přibyslav, dále společnosti Amylon a samozřejmě ne-
chyběly mléčné výrobky z Hesova. 

Velice si této spolupráce vážíme. Výsledky nejlepších 
závodníků najdou čtenáři v tradiční tabulce. Na přání 
jsme i v letošním roce zařadili do Dvanáctiboje atletic-
ký víceboj, ten se bude konat ve stejný den, jako pouť 
v Přibyslavi.

Z tohoto důvodu se závodníci setkají netradičně až 
v 16:00 hodin a závod začne od 16:30. Další kolo Dva-
náctiboje se tedy bude konat 26. 6. 2016 na atletickém 
oválu u sportovní haly a srdečně vás zveme.

Veronika Vošická Buráňová

MUŽI Čas
1. Lehrl Tomáš  0:50
2. Havlíček Radek 0:51
3. Novák Marek 0:56

ŽENY Čas
1. Bukáčková Renata 1:10
2. Stehlíková Růžena 1:15
3. Hánělová Žaneta 1:16

Podrobné výsledky naleznete na www.szpribyslav.cz

Přibyslavský dvanáctiboj 2016

Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR – 3. a 4. disciplína

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Výsledný čas

(v min.) Body

1. Vrba Matouš 2011 1:49 100
2. Flekal Marek 2010 2:18 95
3. Ptáčková Sára 2011 3:10 90

DÍVKY MLADŠÍ 2004 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Výsledný čas

(v min.) Body

1. Vlčková Sára 2005 7:56 100
2. Ptáčková Petra 2007 8:14 95
3. Havlíčková Denisa 2009 8:28 90

DÍVKY STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Výsledný čas

(v min.) Body

1. Havlíčková Tereza 2003 6:23 100
2. Stehlíková Natálie 2002 6:41 95
3. Körberová Aneta 2001 6:50 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Výsledný čas

(v min.) Body

1. Körber Pavel 2005 6:59 100
2. Flekal Jakub 2006 7:28 95
3. Havlíček Radek 2006 7:29 90

CHLAPCI STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Výsledný čas

(v min.) Body

1. Havlíček Marek 2004 7:06 100

Výsledky disciplíny – běh do vrchu

CYKLISTIKA 24. 4. 2016
Na cyklistiku dorazilo 19 dětí, které i přes nepřízeň počasí (velmi chladné až mrazivé počasí, sněhové přeháňky) 
dosáhly při závodech na kolech skvělých výsledků:

Ve vybraných disciplínách soutěží mohou s dětmi také soutěžit jejich rodiče. 
RODINA = 1 dítě + 1 rodič. Přijďte si tedy s dětmi zasoutěžit!

Do kategorie rodina se započítávají následující disciplíny:

KATEGORIE RODINA
Datum Číslo Disciplína

12. 6. 2016 6 orientační běh
31. 7. 2016 7 plavání
25. 9. 2016 9 kroket, golf, petanque
6. 11. 2016 11 vrhačský trojboj

11. 12. 2016 12 šipky



Str. 23SportČERVEN 2016

BYSLAVSKÝ
DVANÁCTIBOJ
JUNIOR

6. DISCIPLÍNA 4. ROČNÍKU: 

ORIENTAČNÍ BĚH 

KDY: neděle 12. 6. 2016 

PREZENCE: 9:00 – 9:25 

START: 9:30 

KDE: Přibyslav, sraz v parku pod zámkem 

S SEBOU: sportovní oblečení a obuv 

STARTOVNÉ: 10 Kč 

INFO: 732 401 836 nebo na webu a Facebooku 

 

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Výsledný čas

(min.) Body

1. Vrba Matouš 2011 0:33,00 100
2. Flekal Marek 2010 0:36,00 95
2. Sedmík Matyáš 2011 0:36,00 95

DÍVKY MLADŠÍ 2004 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Výsledný čas

(min.) Body

1. Pospíchalová Eva 2006 0:28,88 100
2. Vlčková Sára 2005 0:31,61 95
3. Peňázová Kristýna 2006 0:32,29 90

DÍVKY STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Výsledný čas

(min.) Body

1. Körberová Aneta 2001 0:24,34 100
2. Havlíčková Tereza 2003 0:26,97 95
3. Stehlíková Natálie 2002 0:27,13 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Výsledný čas

(min.) Body

1. Havlíček Radek 2006 0:31,75 100
2. Körber Pavel 2005 0:32,00 95
3. Flekal Jakub 2006 0:36,27 90

CHLAPCI STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Výsledný čas

(min.) Body

1. Havlíček Marek 2004 0:36,51 100

RODINA
Pořadí Příjmení Body

1. Havlíčkova I 200
2. Hánělova 187
3. Stehlíkova 185

BĚH DO VRCHU 15. 5. 2016
Počasí bylo mnohem příznivější než při cyklistických závodech, a  tak 36 malých 
závodníků a 16 rodičů absolvovalo běh do vrchu:

Podrobné výsledky jednotlivých disciplín, celkové po-
řadí všech závodníků a spoustu fotek najdete na na-
šem webu a Facebooku.

29. 5. ještě proběhla 5. disciplína -  atletika. O  ní se 
dočtete v příštím čísle.

Těšíme se na  vás při další disciplíně, kterou bude 
ORIENTAČNÍ BĚH dne 12. 6. 2016!
Disciplína orientační běh se započítává do kategorie 
RODINA.

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401 836
Facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

www.cckpribyslav.cz
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SK Přibyslav - oddíl fotbalu 
pořádá v sobotu 4. června 2016 od 13:30 hodin 

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN  
plný her a soutěží o ceny 

na 

přibyslavském fotbalovém hřišti 

Akce je určena pro děti každého věku. 

 Rodiče malých sportovců si také přijdou na své. 

Stolní tenis v Přibyslavi v končící sezoně  2015/2016

Rozpis fotbalových utkání
                             JARO  2016 A-ČKO 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

5. 6. 2016 NEDĚLE Doma 16:30 MOR. BUDĚJOVICE A 
12. 6. 2016 NEDĚLE Venku 16:30 HUMPOLEC A 14:45 

 A 

JARO  2016 B-ČKO 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

5. 6. 2016 neděle venku 16:30 KOŽLÍ B 14:30 
12. 6. 2016 neděle doma 16:30 ŠMOLOVY B 
18. 6. 2015 sobota venku 16:30 DLOUHÁ VES B 15:00 

JARO 2016 DOROST 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

       
4. 6. 2016 SOBOTA venku 10:00 MOR. BUDĚJOVICE D 8:00 

 11. 6. 2016 sobota doma 16:30 NÁMĚŠT    D  

Obě stolně tenisová družstva mužů TJ Sokol Přibyslav v  letošní sezoně bojova-
la v  nových soutěžích. Družstvo A  týmu sestoupilo z  krajské soutěže do  nejvyšší 
soutěže okresní RS 1, a naopak, B družstvo postoupilo v loňské sezoně z nejnižší 
soutěže do RS 2. Vzhledem k tomu, že muselo dojít k novému uspořádání družstev, 
jelikož za A družstvo už nenastupovali jeho dlouholeté opory Jiří Smejkal a Luboš 
Tachovský, bylo cílem obou týmů udržení se v těchto soutěžích. 

Družstvo TJ Sokol Přibyslav A (Slota Z., Stehno V., Pertl J., Kamarád M.) skončilo 
na  šestém místě z  jedenáctičlenné tabulky. Jeho oporami byli především Zdeněk 
Slota (úspěšnost vyhraných zápasů 78,13%) a  Josef Pertl (72,46%). Zdatně jim 
sekundoval Vladislav Stehno (63,24%) a tým doplňovali Martin Kamarád, Ota Benc 
a další hráči B družstva.

Družstvo TJ Sokol Přibyslav B (Dolák V., Hoff er T., Thomayer J., Benc O., Bednář 
M., Melichar Z.) skončilo na osmém místě soutěže z deseti účastníků. Tahounem 
družstva byl tradičně Vladimír Dolák s úspěšností 87,5%, jemuž se nejvíce přiblížil 
Ota Benc s úspěšností 43,33 %. Ostatní hráči se jim v tabulce úspěšnosti buď dívali 
na záda, nebo neodehráli více než  50% zápasů nutných k zařazení do žebříčku.

V mládežnických kategoriích za TJ Sokol Přibyslav pravidelně nastupovali v dlou-
hodobé krajské soutěži Poháru Vysočiny v kategorii nejmladšího žactva Jakub Flekal, 
Prokop Kamarád, Pavel Körber, Adam Stehno, Lukáš Stehno, David Sobotka, Adam 
Vaverka a Daniel Wasserbauer a za mladší žáky Aleš Pospíchal. 

V dlouhodobé soutěži oddílů v rámci všech mládežnických oddílů Kraje Vysočina 
obsadil náš oddíl skvělé šesté místo z  jednadvaceti účastníků se ziskem 1496,27 
bodů a  nechal za  sebou  města, jako je Světlá nad Sázavou, Pelhřimov či Velké 
Meziříčí. Tento výsledek je obdivuhodný v tom, že se v této soutěži hodnotí všechny 
mládežnické kategorie od nejmladších žáků až po dorost, kdy náš oddíl reprezentují 
pouze zástupci ročníků 2004 – 2007, tedy převážně té nejmladší kategorie. Lví podíl 
měl na tomto výsledku Prokop Kamarád, který pravidelně nastupoval v soutěži nej-
mladšího i mladšího žactva a po dvakrát nastoupil úspěšně i v soutěži starších žáků. 
Za celou sezónu nasbíral 662,24 bodů.

Třemi nejúspěšnějšími hráči našeho oddílu individuálního žebříčku byli mezi nej-
mladšími žáky Prokop Kamarád (3. místo), Daniel Wasserbauer (10. místo) a Adam 
Vaverka (14. místo). Této krajské soutěži suverénně kraloval Jakub Hitzger z havlíč-
kobrodského Ostrova, který zároveň zahájí příští sezónu jako trojka republikového 
žebříčku nejmladších žáků. Z jedenácté pozice mu bude za Vysočinu krýt záda na za-
čátku sezóny 2016/2017 i náš Prokop Kamarád. Toho čeká po uzávěrce občasníku 
ještě jeho první turnaj s mezinárodní účastí Prague Open, čímž bude soutěžní stolně 
tenisová sezóna v Přibyslavi defi nitivně uzavřena.

Děkujeme všem našim podporovatelům, jimiž jsou ACO, Savencia-Fromage & 
Dairy – TPK Pribina i hráčům za předvedené výkony a těšíme se na další sezónu 
2016/2017. 

Všechny výsledky letošní sezony naleznete na http://stis.ping-pong.cz/htm.

Vladislav Stehno, předseda oddílu
Martin Kamarád, vedoucí A mužstva
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V SOBOTU 30. dubna 2016 se v přibyslavské soko-
lovně, opět po roce, konal župní přebor v gymnastice 
a  šplhu. I  letos se zúčastnily 4 tělocvičné jednoty - 
Havlíčkův Brod, Nová Ves, Lipnice a domácí Přibyslav, 
do soutěže bylo přihlášeno 46 dětí, z toho z Přibyslavi 
bylo 37 cvičících, od malých předškoláků až po 14–15 
leté cvičenky a cvičence. Už i tento počet domácích zá-
vodníků dokazuje, že Přibyslav je jednou z největších 
jednot župy Havlíčkovy a  v  odboru všestrannosti již 
po několik let drží první příčku.

Závody zahájila župní náčelnice Hana Horáková, 
následně byli předškoláci, žáci a  žákyně rozděleni 
podle ročníku narození do 5 kategorií a museli zacvi-
čit na nářadí: předškoláci na lavičce, vyskočit na švéd-
skou bednu a prostná na koberci, žákyně měly přeskok 
přes kozu, cvičení na hrazdě, na lavičce nebo kladině 
a  prostná, chlapci to samé, pouze lavičku a  kladinu 
vyměnili za  kruhy. A  po  gymnastice všichni museli 
předvést, jak rychle umějí vyšplhat na tyči.

Byla opravdu radost sledovat, jak se všichni snažili, 
cvičili s nadšením, sem tam se také něco nepovedlo, 
i nějaká ta slzička ukápla, ale každý cvičil, jak nejlépe 
uměl.  

Naše jednota zvládla župní přebor dobře, ve všech 
kategoriích jsme obsadili přední umístění a  tak si 
opravdické medaile domů odnesli:

Předškoláci: Kostelníková Alžběta, Kamarád Štěpán, 
Fišerová Zuzana, Kasalová Monika a Štefáčková Anež-
ka.

Žákyně: Havlíčková Denisa, Peňázová Kristýna, Šrám-
ková Klára, Havlíčková Tereza, Pleskačová Julie, Kör-
berová  Aneta, Šedová Anna a Bartošová Diana.

Žáci: Beneš Jan, Fuchs Samuel, Krejčiřík Ludvík, Kör-
ber Pavel, Čejka Tomáš, Pospíchal Aleš, Hamerník 
Vojtěch a Augustin Václav.

A jako bonus dostaly všechny děti za pěkné cvičení 
i perníkové medaile, které napekly sestry cvičitelky.

Na závěr náčelnice Havlíčkovy župy poděkovala naší 
jednotě za  vzornou organizaci přeboru, cvičitelkám 
a cvičitelům za to, že děti v takovém počtu připravili 
na cvičení, všem, co se starali o malé pohoštění pro 
děti   i pro dospělé a  něco dobrého navíc upekli a také 
dětem, že přišly závodit a hlavně, že pravidelně cvičí 
a chodí  do Sokola.  Před 12 hod. náčelnice župy zá-
vody ukončila s konstatováním, že zase za rok do Při-
byslavi velice rádi všichni přijedou. A nám, cvičitelům 
a  cvičitelkám naší jednoty, nezbývá než doufat, že 
i v příštím cvičebním roce si děti najdou cestu do so-
kolovny, budou chodit rády cvičit a že u nich nezvítězí  
notebooky a hry na počítači.

A protože naše jednota pořádá v Přibyslavi i župní 
přebor v  atletice v  sobotu 4. června 2016 od  9.00 
hod. na sportovišti u haly, zveme rodiče a příznivce So-
kola, aby se přišli podívat a tím podpořili naše mladé 
sokolské „ atlety“.

za TJ Sokol
Eva Šmídová

V sobotu 30. dubna 2016 se uskutečnil již 6. turnaj šestkového HAVLBALLU, který se konal tentokrát v při-
byslavské sportovní hale. Turnaje se zúčastnila pouze tři družstva – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – chlapci, TJ Sokol 
Bezděkov a ZŠ Přibyslav. Hrálo se systémem každý s každým  - dvoukolově. Celkem se tedy odehrálo šest zápasů.  
Všechny zápasy byly velice vyrovnané, pět z nich skončilo 2 : 1, pouze jediný zápas 3 : 0. Po celou dobu turnaje 
bylo zajištěno občerstvení. Velké poděkování patří všem organizátorům, trenérům a Aleši Holubovi, který odřídil 
všechna utkání.

Celkové pořadí turnaje:
1. ZŠ Přibyslav
2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod chlapci
3. TJ Sokol Bezděkov

28. května 2016 čeká naše mladé volejbalisty fi nále šestkového volejbalu, které se bude konat v Lipnici nad Sáza-
vou. Musíme touto cestou všechny pochválit, protože udělali opravdu velký kus práce, je vidět, že volejbal je baví. 

Průběžné pořadí 6 HAVLBALL 2015/2016 po 6. turnaji:
1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod B 21 bodů odehráno 5 turnajů
2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 20 bodů odehráno 5 turnajů
3. TJ Sokol Bezděkov 10 bodů odehráno 5 turnajů
4. TJ Jiskra Havlíčkův Brod chlapci 9 bodů odehráno 5 turnajů
5. ZŠ Přibyslav 8 bodů  odehrané 3 turnaje
6. TJ Sokol Štoky 4 body odehrané 3 turnaje 

Petra Holubová

Župní přebor župy 
Havlíčkovy v gymnastice 
a šplhu

Volejbalový turnaj v Přibyslavi – 6 HAVLBALL
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KKERAMICKÁ DÍLNA 
Jana Březková 

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

nabízí: 

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

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

                                                 -kurzy keramiky 

  

Tel.: 608041810 
keramickadilna-jana@seznam.cz 

Provozní doba: 

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

www.keramickadilna-jana.nabizi.cz 

Hledám paní na výpomoc 
do domácnosti  s babičkou

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

tel.: 603 533 167

Pohřební služba 

Miroslav Lang 
Certifikovaná firma kvality 

 

Kompletní služby v pohřebnictví, ekonomické, sociální, 
alternativní pohřby a pohřby společnosti přátel žehu. 

 

Po telefonické domluvě možnost vyřízení veškerých 
náležitostí u Vás doma nebo Vás zdarma převezeme 

k vyřízení do naší kanceláře. 

 

 

 

 

Provozovny: 

Bechyňovo náměstí 53, Přibyslav 

Kosmákova 3, Jihlava 

 

Stálá služba:  604 190 200 

      604 190 400 

Ceník inzerce Přibyslavského občasníku naleznete 
na www.pribyslav.cz
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Po zavřeno 13.00 – 17.00
Út 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
St zavřeno 13.00 – 17.00
Čt                           zavřeno
Pá 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
So  9.00 – 11.00
Ne                            zavřeno
tel.: 569 484 257
e-mail: kzmpribyslav@email.cz

Městská knihovna Přibyslav

(každoročně od 1. 9. do 30. 6.)

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

Informační centrum
Městské muzeum Přibyslav

(každoročně od 1. 6. do 31. 8.)



Pozvánky na akce ČERVEN 2016Str. 28

 

  www.motylekzp.cz 
ŽIŽKOVO POLE 83, 582 22 – přízemí v budově zemědělského družstva 
www.facebook.com/rcmotylekzp.cz 
 
V DEN KONÁNÍ AKCÍ JE HERNA PRO DĚTI OTEVŘENA OD 15 HODIN, ÚČAST NA PROGRAMU NENÍ NUTNÁ. 
V případě zájmu o návštěvu herny v jiné dny nás prosím kontaktujte na tel. 606 300 327 nebo 733 341 059. 
 

POZVÁNKA na ČERVEN 
2016 : 

  
 So   4. 6.  15:00  Keramika s paní Březkovou 
     Další možnost vlastní tvorby 
             Cena materiálu dle velikosti a množství výrobků 
 
 
 Út 7. 6.  16:30  Recitál pro děti – s Pavlem Lutnerem  
     Zpívání a hraní s dětmi a pro děti 
     Vstupné: 50 Kč matka+dítě, mládež 20 Kč 
 
 
 Út 14. 6.  16:00  Tvoření s Motýlkem – háčkování s Marcelou Siebenburgerovou 
     Ukázka háčkování zvířátek i jednodušších věcí pro děti 
     Vlastní háčky a klubíčka vlny s sebou! 
 
 
 Ne  19. 6.  15:00  Tvoření se Zdislavou Sobotkovou – Korálky pro Aničku 
     Výroba ozdob z korálků – výrobky podpoříte dobrou věc 
             Výtěžek bude věnován na rehabilitaci Aničky Sobotkové 
 
 

Út 21. 6. 16:30  KYTKA – Kytaroví kamarádi   
     Kytarový kroužek pro malé i velké kytaristy 
     Vstupné: 50 Kč-student hry na kytaru, ostatní 20 Kč 
 
    
 Út 28. 6.  16:00  Tvoření s Motýlkem – zahrádky 
     Výroba z kamínků, písku atd. 
              
     

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



Str. 29KZMPČERVEN 2016



KZMP ČERVEN 2016Str. 30



Str. 31KZMPČERVEN 2016



KZMP ČERVEN 2016Str. 32

Přibyslavský občasník – periodický tisk územního samosprávného celku – 06/2016, číslo 306. Vydává město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Redakční rada PO: Michael Omes (předseda RR), Zdeňka Valnerová, Emílie Veselá, 
Mgr. Anna Šnýdlová a Mgr. Bc. Anna Doubková. Evidenční číslo MK ČR E 16788. Odpovědnost za vydavatele má Rada města Přibyslav. Fotografie: z archívů přispěvatelů. Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem 
vydavatele a redakční rady. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla – 20. 6. 2016 do 12.00 hodin. Adresa redakce: KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, 
e-mail: obcasnik@pribyslav.cz. Sazba a tisk GRAFIES a.s. Hlinsko podle grafického návrhu V. Judy, náklad 1670 výtisků

červen 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. června 2016 Burza knih – sleva až se 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2016 Lovci perel – čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2016 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu MÚ Přibyslav
– od 1. června 2016 Výstava – Natalia Akovantseva Janáček galerie Janáček Art Přibyslav
– od 1. června 2016 ICMM – otevřeno i o víkendu – viz pracovní doba Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. června 2016 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 3. června 2016 v 17.00 h. Taneční akademie Kulturní dům ŠD a ŠK, KZM Přibyslav
– 4. června 2016 v 9.00 h. Župní atletické přebory Atletický ovál Česká ul. TJ Sokol, SZM Přibyslav
– 4. června 2016 ve 13.15 h. Oslava 760. výročí založení obce Dlouhá Ves Dlouhá Ves OÚ Dlouhá Ves
– 4. června 2016 ve 14.43 h. Houpačka – letní jazzové lelkování Farní zahrada KZM Přibyslav
– 4. června 2016 od 15.00 h. Otevřena městská gotická věž Přibyslavská věž KZM Přibyslav
– 4. června 2016 v 15.00 h. Keramika s paní Březkovou Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 4. června 2016 Gallen, hasičská soutěž Areál Olešenka SDH Olešenka
– 5. června 2016 v 16.30 h. Slavnostní předání ceny města za rok 2015 Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 5. června 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 6. června 2016 v 17.00 h. Třídní koncert Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 7. června 2016 v 16.30 h. Recitál pro děti – s Pavlem Lutnerem Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 8. června 2016 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Společenský sál DPS PS, ŘKF Přibyslav
– 9. června 2016 v 9.00 h. Pasování prvňáčků na čtenáře Kulturní dům KZM Přibyslav
– 10. června 2016 Noc kostelů – viz plakátek Farní kostel a věž ŘKF Přibyslav
– 11. června 2016 ve 13. 00 h. Víkend otevřených zahrad Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 11. června 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 11. června 2016 v 17.00 h. Pat a Mat ve fi lmu/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. června 2016 Ukončení výstavy – Natalia Akovantseva Janáček galerie Janáček Art Přibyslav
– 12. června 2016 První sv. přijímání a zábavné odpoledne Farní kostel a fara ŘKF Přibyslav
– 12. června 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – orientační běh park pod zámkem MS ČČK Přibyslav, ZŠ Přibyslav
– 12. června 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 14. června 2016 v 16.00 h. Tvoření s Motýlkem – háčkování s M. Siebenburgerovou Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 15. června – 17. června 2016 Sběrová akce – viz plakátek Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 15. června 2016 v 15.00 h. Děti na startu – informativní schůzka Budova MŠ Bezručova MŠ Přibyslav
– 15. června 2016 v 16.00 h. Děti na startu – informativní schůzka Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 16. června 2016 v 9.00 h. Běh naděje a Bezpečné prázdniny Atletický ovál Česká ul. MS ČČK, SZM Přibyslav
– 16. června 2016 v 17.00 h. Závěrečný koncert žáků Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 18. června 2016 Rodinný den fi . ACO Industries k. s. Areál fi . ACO ACO Industries k. s. Přibyslav
– 18. června 2016 od 13.30 h. 1000 mil Československých – průjezd městem Město Přibyslav VCC Praha
– 18. června 2016 v 17.45 h. Země je kulatá/divadlo HD – viz plak HD Jihlava HD Jihlava
– 19 června 2016 v 15. 00 h. Tvoření se Z. Sobotkovou – Korálky pro Aničku Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 20. června 2016 od 14.30 h. Dílničky pro šikovné ručičky Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. června 2016 v 16.30 h. Kytka – kytaroví kamarádi Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 22. června 2016 Zahájení uzavírky – přibyslavská pouť Bechyňovo náměstí MÚ Přibyslav
– 22. června 2016 Přeložení zastávek autobusů k prodejně zmrzliny Silnice na Šlapanov MÚ Přibyslav
– 22. června 2016 v 17.00 h. Řemeslníci a živnostníci v městě Přibyslavi/vernisáž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 24. června 2016 Uzavřen průjezd městem Silnice I/19 MÚ Přibyslav
– 24. června 2016 v 15.00 h. Pravidelný monitoring Sál DPS MS ČČK Přibyslav
– 25. června 2016 od 9.00 h. Městská gotická věž – otevřena – viz plakát Přibyslavská věž KZM Přibyslav
– 25. června 2016 od 13.00 h. Tradiční výstava chovatelů Areál pod sokolovnou ČSCH Přibyslav
– 25. června 2016 v 17.00 h. Tradiční hudební pouťové vystoupení- Krajino, krajino… Farní stodola ŘKF Přibyslav
– 26. června 2016 Tradiční přibyslavská pouť Město Přibyslav MÚ Přibyslav
– 26. června 2016 od 9.00 h. Městská gotická věž – otevřena – viz plakát Přibyslavská věž KZM Přibyslav
– 26. června 2016 od 8.00 h. Tradiční výstava chovatelů Areál pod sokolovnou ČSCH Přibyslav
– 26. června 2016 v 16.00 h. Dvanáctiboj – atletický víceboj Atletický ovál Česká ul. SZM Přibyslav
– 27. června 2016 v 10.00 h. Ukončení uzavírky Město Přibyslav MÚ Přibyslav
– 27. června 2016 v 15.00 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 28. června 2016 v 16.00 h. Tvoření s Motýlkem – zahrádky Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 30. června 2016 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy svazu invalidů Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav

PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC ČERVENEC
* Koncert v restauraci Veronika Přibyslav

* Svatoanenská pouť v Pohledu


