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Májový koncert na zámku 28. 5. 2016

1000 mil československých 18. 6. 2016

Blahopřání do Mooku

Dne 25. 6. oslavil svoje 75. narozeniny čestný občan Přibyslavi a náš dlou-
holetý přítel pan Piet Martens. Piet Martens stál u základů spolupráce mezi 
městy Mook en Middelaar a  Přibyslav. Především jeho zásluhou bylo navá-
záno mnoho kontaktů mezi občany a  organizacemi obou měst a  vzájemná 
spolupráce se dále úspěšně rozvíjí také díky Nadaci pro Přibyslav, jejímž byl 
zakládajícím členem. 

P. Martens má i v Přibyslavi mnoho přátel, kteří si ho oblíbili pro jeho upřím-
nost, srdečnost a otevřenost.

Milý Piete, přejeme Ti do dalších let hodně zdraví, energie a dobré nálady 
a těšíme se zase v Přibyslavi na shledanou!

Za město Přibyslav: Martin Kamarád, starosta
Za zahraniční komisi: Anna Šnýdlová, předsedkyně

P. H. Martens

Noc kostelů 10. 6. 2016 Foto Michael Omes

Foto Václav Čepl

Foto Zdeněk Tomíšek 
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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

Konec května a  červen je období každoročně bo-
haté na  události. Díky práci rozsáhlého počtu dob-
rovolníků, z  jejichž nadšení a  nápadů každá z  akcí 
vzniká, jsme mohli být my všichni účastníky bohatého 
společenského programu. Byly to například: Májový 
koncert, Houpačka, Běh naděje a Bezpečné prázdniny, 
výstavy v Janáček galerii, 1000 mil československých, 
udělení Ceny města, Noc kostelů, či fi remní rodinný 
den v ACO Industries k.s. a dětský den Cukrárny Fon-
tána, jež obohatily konec jara.  

 Předání Ceny města Přibyslav
 Předání Ceny města Přibyslav Františku Prchalovi 

z rukou starosty města Martina Kamaráda dne 5. 6. 2016

Tisková konference města
Ve  středu 8. června 2016 se konala pravidelná 

tisková konference města Přibyslav. Hostem tiskové 
konference byl P. Mgr. Pavel Sandtner, administrátor 
přibyslavské farnosti, který přítomné informoval o ak-
tivitách farnosti. Posláním farnosti je péče o duchovní 
potřeby lidí ( jednotlivců i skupin) v daném místě nebo 
oblasti. K  pravidelným akcím určeným široké veřej-
nosti patří Noc kostelů, Přibyslavské nocturno, dětský 
karneval aj. Farnost se zabývá také obnovou památek. 
Od loňského roku je zpracovaný rozsáhlý a fi nančně 
náročný projekt na opravu pláště kostela, jehož rea-
lizace bude probíhat v etapách rozložených do něko-
lika let. V letošním roce bude zahájena tzv. chemická 
sanace zdiva. Restaurují se i  části interiéru kostela, 
aktuálně křtitelnice a některé obrazy. Důležitým zdro-
jem fi nancování obnovy památek jsou kromě rozpočtu 
farnosti a darů farníků dotace získané z Ministerstva 
kultury ČR  a z Kraje Vysočina. Významným partnerem 
pro farnost je město Přibyslav, které kromě fi nanční 
podpory poskytuje i administrativní pomoc. Podporu 
farnost získává i od místní fi rmy ACO Industries, která 
sponzoruje například vydávání farního listu.

Tisková konference pokračovala informací o přípra-
vách zahájení provozu městského koupaliště a  o  ak-
tuálním stavu realizací investičních akcí v  Přibyslavi. 
V závěru konference byly prezentovány informace ze 
zastupitelstva a rady města.

 Slavnostní žehnánní praporu SDH Dlouhá Ves 
při oslavách 760 let od založení obce 4. 6. 2016

 Schůze s osadním výborem v Dobré 24. 5. 2016

V Přibyslavi se nenudíme

Červnové ohlédnutí

V letošním roce proběhne jubilejní 25. ročník Mlé-
kárenského dne. Můžeme se těšit na  rekordní počet 
vystavovatelů. Novinkou bude rozmístění jednotlivých 
vystavovatelů  ve více prostorech tak, aby bylo pro ná-
vštěvníky snazší ochutnávku navštívit. V doprovodném 
programu vystoupí mimo jiné kapely Vltava a Nezmaři. 

Dalším oživením léta v Přibyslavi budou již tradiční 
cyklistické závody, jež v  letošním roce doplní dopro-
vodný program v podobě reprodukované hudby, bi-
ketrialového vystoupení Marka Pochtiola a vystoupení 
M – aerobic clubu Přibyslav. Novinkou letošního léta 
bude promítání letního kina.

Děkuji tímto všem, kteří se na  organizaci nejen 
těchto, ale i  mnoha dalších kulturních, sportovních, 
či zábavných akcí podílejí. Jejich práce i nadšení jsou 
neocenitelné a  pomáhají utvářet vlídnou atmosféru 
našeho městečka. 

Přeji nám všem slunné letní dny, těm, kteří se vydají 
na dovolenou, příjemné dny plné odpočinku a šťastný 
návrat domů, právě do  té vlídné atmosféry našeho 
městečka.

Martin Kamarád
 starosta města

Valná hromada Místní akční skupiny 
MAS Havlíčkův kraj o. p. s.

Dne 14. 6. 2016 se v Kulturním domě v Herálci ko-
nala valná hromada Havlíčkova kraje. Město Přibyslav 
je zastoupeno ve správní radě místostarostou města 
a v zakladatelích společnosti paní ředitelkou KZM Při-
byslav. Na programu byly předneseny zprávy orgánů 
MAS (místní akční skupiny). Byla schválena výroční 
zpráva za rok 2015. V informacích zaznělo, že na pod-
zim letošního roku budou připraveny první výzvy 
na nové projekty pro získání dotací, které v minulém 
období byly i pro naše město velmi přínosné. Výroční 
zprávy a ostatní dokumenty jsou k dispozici u místosta-
rosty a na webových stránkách www.havlickuvkraj.cz.

Dlouhá Ves slavila 760 let od první 
písemné zmínky

Na pozvání starostky obce Dlouhá Ves paní Ludmily 
Němcové jsem se dne 4. 6. 2016 zúčastnil oslav za měs-
to Přibyslav. Nejstarší historii Přibyslavi a Dlouhé Vsi 
spojuje období těžby stříbra a listiny Smila z Lichten-
burka, jemuž obě obce vděčí za vydání listin a zejména 
zmínku o obcích. Longa Villa - Dlouhá Ves je uvedena 
v listině z roku 1256 a Přibyslav v jiné z roku 1257.

Oslavy byly spojeny s poutí a setkáním rodáků. Pro-
gram byl pestrý a bohatý. Obec vydala fotografi ckou 
publikaci a stolní kalendář na rok 2017. V ofi ciální části 
byl požehnán prapor SDH Dlouhá Ves. V programu 

bylo pamatováno i na děti, které měly pouťové atrakce 
zdarma. Občanům obce Dlouhá Ves přejeme k jubileu 
spokojenost a mnoho úspěchů do dalšího období.

Vážení čtenáři,
přeji vám příjemné období dovolených, dětem krás-

né prázdniny plné sluníčka a bezstarostných dní.

Michael Omes
místostarosta města
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Dne 11. 6. 2016 proběhla v Přibyslavi na benzinové stanici veřejná sbírka, jejíž 
výtěžek ve výši 5.487 Kč byl určen Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Sbírku 
prováděla organizace JUNÁK – český skaut. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky provádí v Při-
byslavi od listopadu loňského roku veřejnou sbírku v prodejně COOP. Do 9. května 
2016 bylo vybráno celkem 6.080 Kč, které budou použity na podporu nevidomých 
a slabozrakých v České republice. Všem dárcům patří dík za poskytnuté příspěvky 
do obou sbírek. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 5. 2016 po rozpočtovém opatření č. 3 
ve výši 74 690 742,79 Kč a výdaje ve výši 84 028 614,32 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 5. 2016 je následující:
Daňové příjmy činí 27 368 729,73 Kč, tj. 45,84 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 1 797 452,48 Kč, kapitálové příjmy 249 950 Kč 
a přijaté transfery 2 563 243,64 Kč. Příjmy celkem ve výši 31 979 375,85 Kč tvoří 
42,82 % schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k  tomuto datu činí 15  417  107,06 Kč, kapitálové výdaje pak 
273 946,10 Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 15 691 053,16 Kč, což je 18,67 % schvá-
lených výdajů na letošní rok.
Finanční plán

Finanční plán hospodářské činnosti po změně č. 1 předpokládá na rok 2016 vý-
nosy ve výši 22 389 622 Kč a náklady ve výši 13 989 200 Kč. 

Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  31. 5. 2016 Kč 6  350  831,88, 
podle jednotlivých organizací je následující: lesy 618  256,96 Kč, Kč, skládka 
2  708  475,37 Kč, SZMP 390  629,58 Kč, správa majetku -31  508,45 Kč, kabelová 
televize 832 676,48 Kč, všeobecná správa -826,26 Kč a pronájmy 1 833 128,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby a životního prostředí
Aktuální informace o změnách územního plánu

V současné době probíhá zpracování dvou změn územního plánu města Přibyslav. 
Změna č. 1 je těsně před dokončením. Na posledním zasedání zastupitelstvo města 
rozhodlo o námitkách podaných k návrhu této změny a závěrečným krokem bude 
konečné schválení změny, ke kterému pravděpodobně dojde na příštím zasedání 
zastupitelstva 31. 8. 2016.

Po  schválení zadání Změny č. 2 ÚP Přibyslav byla vyhlášena veřejná zakázka 
na zpracování návrhu této změny a uzavřena smlouva s Ing. Arch. Alešem Lánou, 
který předložil nejvýhodnější nabídku.

Tímto krokem byla ukončena možnost podávat další žádosti na změny územního 
plánu, které by mohly být zařazeny do změny č. 2. To neznamená, že nemohou být 
podávány další žádosti, ale ty už budou zahrnuty do případné změny č. 3 územního 
plánu. Běžným postupem, který se předpokládá i v Přibyslavi, je nejdříve shromáždit 
více žádostí a teprve pak rozhodnout o pořízení další změny územního plánu. 

Ing. Martin Firla,
vedoucí OVŽP

Odbor správy a údržby
Během měsíce června proběhlo sečení veřejných ploch, stříkání dlažby a chod-

níků proti plevelům, čištění vpustí na místních komunikacích a další drobné úpra-
vy veřejného prostranství. Firma provedla osázení zeleně v  lokalitě kolem kostela 
a v parčíku v ulici Jana Otty. V lokalitě kolem kostela, na stráňi pod farou a na svahu 
nad obcí Dobrá proběhlo pročištění dřevin – suché popadané větve a suché stromy. 
Velký podíl na úklidu a čistotě města mají pracovníci přijatí na VPP od Úřadu práce 
Havlíčkův Brod. 

Během měsíce června bylo vyhlášeno výběrové řízení na vybudování parkoviště 
v ulici Tržiště a výběrové řízení na opravu místních komunikací v obci Dobrá, Keř-
kov a  Utín. Proběhla obnova dopravního značení na  komunikacích v  Přibyslavi. 
Práce byly provedeny KSUS Vysočina. Zároveň organizace provedla opravy výtluků 
na místních komunikacích v Přibyslavi, na propojce Uhry – Utín a Česká Jablonná 
– Brzkov. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny v současné době provádí údržbu 
zeleně v místních částech dle objednávky našeho odboru. 

Samozřejmě, jako každý rok touto dobou, jsou prováděny práce související s při-
byslavskou poutí, jako přesun květináčů, rozvoz odpadkových košů a kontejnerů, 
následně ranní sobotní, nedělní a pondělní úklid města. 

Bytové hospodářství – proběhly kontroly a čištění spalinových cest v městských by-
tových a nebytových domech. Byly shledány nedostatky, které budou následně řešeny. 
V ulici Příkopy, v bytovém domě č. p. 485, byl přidělen do užívání nebytový prostor.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Pečovatelská služba Přibyslav

Po celý měsíc červen probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážněj-
ších komplikací, které by měly vliv na kvalitu poskytovaných služeb. 

Vedle běžné činnosti probíhalo sestavování výkazů a statistiky pro Ministerstvo 
práce a sociálních věcí.

Dne 27. 5. se vedoucí pečovatelské služby zúčastnila odborné konference na téma 
„Sdílená péče o seniory v Kraji Vysočina“, která se konala ve spolupráci s Českou 
asociací pečovatelské služby na Krajském úřadu v Jihlavě. 

Dále se vedoucí pečovatelské služby zúčastnila dne 16. 6. školení „Vedení týmu 
– základy dobré týmové práce“, které se rovněž konalo na Krajském úřadu v Jihlavě 
a které bylo akreditováno Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V sobotu 18. června proběhla od 9.00 hodin ve společenské místnosti střediska 
pečovatelské služby ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. Další 
mše svaté jsou ve s tředisku pečovatelské služby plánovány až po letních prázdninách.

Od 1. července posílí naši pečovatelskou službu slečna Jaroslava Vomelová, která 
zde bude pracovat na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací. Už se na ni velice těšíme, neboť léto bývá ve znamení 
výběru dovolených a my tak budeme moci zajistit plynulý chod Pečovatelské služby 
Přibyslav i během letních prázdnin.

V  měsíci červenci proběhne již tradiční sbírka věcí pro Diakonii Broumov a  to 
ve dnech 14. – 16. července, bližší informace naleznete na samostatném letáku.

Pohodové léto bez vážnějších zdravotních komplikací Vám přejí všichni zaměst-
nanci Pečovatelské služby Přibyslav. 

Martina Veselá DiS. 
vedoucí PS

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1
2
3
4
5

Ronovská
Bezručova
Hesovská
Pecháčkova I
Zahrádky u ACA

Pondělí 
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

4. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.

18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.

1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.

6
7
8
9

10

Cihlářská
Jiráskova
Vyšehrad
Prokopova
Na Vyhlídce

Pondělí 
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.

25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.

11
12
13
14
15

Tržiště
Pecháčkova II
Nezvalova
Bezpalcova
Zahrádky Amerika

Pondělí 
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

4. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.

18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.

1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.

16
17
18
19
20

Seifertova
Česká
U Barevny
Zahradní
Zahrádky u Letiště

Pondělí 
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.

25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.

Stabilní stanoviště
A Niklfeldova
B Gen. Luži

C Příkopy
D Ronovská

E Nerudova
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.

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

V ostatních místních částech a osadách bude kontejner na bioodpad umístěn dle 
následujícího časového rozpisu. Dle naplněnosti bude případné další rozmístění 
upraveno.

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 1. 7. - 3. 7. 11. 7. - 14. 7. 22. 7. - 24. 7. 1. 8. - 4. 8. 
Keřkov 4. 7. - 7. 7. 15. 7. - 17. 7. 25. 7. - 28. 7.  
Dobrá 8. 7. - 10. 7. 18. 7. - 21. 7. 29. 7. - 31. 7.  
Česká Jablonná 1. 7. - 3. 7. 11. 7. - 14. 7. 22. 7. - 24. 7. 1. 8. - 4. 8. 
Uhry 8. 7. - 10. 7. 22. 7. - 24. 7. 5. 8  - 7. 8.  

Ing. Martin Firla, Jana Krejčová, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červenci 2016
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Rada města neschválila usnesení:
Rada města Přibyslav rozhoduje přijmout s účinností od 1. 8. 2016 úředníka 
na funkci sociální pracovník na 50 % pracovního úvazku na dobu neurčitou.
Usnesení bylo přijato 1 hlasy, 0 proti, 4 zdržel se

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 01.  06. 2016
 106/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s výpůjčkou prostoru před radnicí na přibyslav-

ském náměstí Veteran Car Clubu Praha, Záběhlická 125, 106  00 Praha 10 
za účelem konání průjezdní kontroly a občerstvení pro účastníky závodu his-
torických vozidel 1 000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH dne 18. 6. 2016 v době 
od 11:00 do 14:30 hod. 
Termín: 18. 06. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

107/2016 Rada města Přibyslav souhlasí se zapojením Mateřské školy Přibyslav do ope-
račního programu: „PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ, ŠABLONY PRO 
MŠ A ZŠ“, který vyhlašuje MŠMT.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

108/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti č.  IV-12-2011806/VB/1, Dobrá u Přibyslavi, (z důvodu ochra-
ny osobních dat byly údaje odstraněny) p. č. 335/37, kNN  k  tíži pozemku 
ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 335/52 v k. ú. Dobrá mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405  02 Děčín, 
IČO 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
součást distribuční soustavy, provádět její úpravy za účelem obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, v rozsahu 
dle geometrického plánu číslo 333-476/2014. Jednorázová náhrada za zřízení 
věcného břemene je ve výši 1.000 Kč včetně DPH v zákonné výši. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

109/2016 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 421/5 o vý-
měře 142 m2 v k. ú. Přibyslav (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) 582 22 Přibyslav. Cena pronájmu je 284 Kč/rok. Nájemní smlou-
va bude uzavřena s účinností od 10. 6. 2016 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

110/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1826 
o výměře 4 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 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

111/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti č. IV-12-2012607/VB/1, Přibyslav, (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), par. č. 115/1, knn  k tíži pozemků ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 173/2 a 1647/1 v k. ú. Přibyslav mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 
24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást 
distribuční soustavy, provádět její úpravy za účelem obnovy, výměny, moder-
nizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, v rozsahu dle 
geometrického plánu číslo 1572-250/2015. Jednorázová náhrada za zřízení 
věcného břemene je ve výši 2.280 Kč + DPH v zákonné výši. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

112/2016 Rada města schvaluje ceník koupaliště platný od 2. 6. 2016.
Termín: 02. 06. 2016
Zajistí: Bc. Vošická Buráňová Veronika
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

113/2016 Rada města schvaluje ceník sportovní haly platný od 2. 6. 2016.
Termín: 02. 06. 2016
Zajistí: Bc. Vošická Buráňová Veronika
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

114/2016 Rada města schvaluje soubor vnitřních předpisů Sportovního zařízení města 
Přibyslav s.r.o s účinností ode dne 2. 6. 2016. 
Termín: 02. 06. 2016
Zajistí: Bc. Vošická Buráňová Veronika
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

115/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s chovem domácího zvířete (psa), v bytě č. 2 
v bytovém domě Bechyňovo náměstí 40, Přibyslav za podmínek stanovaných 
nájemní smlouvou.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

116/2016 Rada města Přibyslav schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 1 v domě Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 15 fi rmě ACO Industries k. s., IČO 48119458 se sídlem 
Havlíčkova 260, Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na  40  Kč za  1 
m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. 
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2016 na dobu neurčitou. 
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

117/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v suterénu bytového domu na adrese Příkopy 485, Přibyslav s panem (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 582 22 Přibyslav. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou od 2. 6. 2016 do 31. 5. 2017.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

118/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení pro investiční akci 
„Parkoviště v ul. Tržiště Přibyslav“.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

119/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení pro veřejnou zakázku 
„Oprava komunikací v místních částech Dobrá, Keřkov a Utín“.  
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

120/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat pro investiční akci „Propojení místní 
komunikace Nerudova - Seifertova, Přibyslav a  Výstavba rodinných domů 
v lokalitě K Hesovu - Přibyslav“ nabídku od Lubomíra Dvořáka, Mírová 3336, 
580  01 Havlíčkův Brod, IČO 10466452, nabídka v  částce 3.099.792,30  Kč 
včetně DPH a zároveň schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na tuto investici. 
Termín: 31. 12. 2016 Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

121/2016 Rada města Přibyslav schvaluje program 15. zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav dne 15. 6. 2016.
Termín: 02. 06. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

122/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 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 Havlíčkův Brod, IČO 25274368.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 15.  06. 2016

 34/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 15. 6. 2016.
Termín: 15. 06. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

35/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí rezignaci na funkci předsedy 
a člena Osadního výboru Dvorek a Uhry pana Mgr.  Jiřího Němce a za  jeho 
práci v osadním výboru mu děkuje.
Termín: 16. 06. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

36/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle § 172 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodlo o námitkách podaných k návr-
hu Změny č. 1 ÚP Přibyslav:
Námitka č. 1 - Vlastimil Jakeš, Česká Bělá 264, 582 61 Česká Bělá: námitce 
se vyhovuje. Námitka č. 2 - SC Metal s.r.o., U Nádraží 383, 582 22 Přibyslav: 
námitce se nevyhovuje.
Termín: 31. 07. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

37/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje návrh nového uspořádání pozemků 
(soupis nových pozemků pro LV 10001) v rámci řízení o komplexní pozem-
kové úpravě v k. ú. Hřiště.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

38/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 485/36 o vý-
měře 347 m2 v k. ú. Dobrá od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvida-
ci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha, IČO 00016918 za kupní cenu 
17.350 Kč. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 30. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

(pokračování na str. 6)
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39/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené „Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Přibyslav“.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

40/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav ve výši 1.914.000 Kč 
SZMP s. r. o., Česká 34, 582 22 Přibyslav, IČO 27513068.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

41/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr zrušení společnosti Sportovní 
zařízení města Přibyslav s.  r. o., se sídlem Česká 34, 582 22 Přibyslav, IČO 
27  513  068, zapsanou v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23470, ke dni 31. 12. 2016 s likvidací.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Martin Kamarád
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 7 zdržel se

42/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav volí likvidátorem společnosti Sportovní zařízení 
města Přibyslav s. r. o., se sídlem Česká 34, 582 22 Přibyslav, IČO 27 513 068, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 23470, Martina Kamaráda, starostu města.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Martin Kamarád
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

43/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje Radu města Přibyslav přípravou or-
ganizační změny a začleněním náplně práce společnosti Sportovní zařízení 
města Přibyslav s. r. o. do organizační struktury města Přibyslav.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Martin Kamarád
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

44/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření 
č. 4/2016 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2016 a změnu č. 2/2016 fi nanč-
ního plánu hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2016.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

PRONÁJEM BYTU  
K 1. 9. 2016 se uvolní byt 2+1 o celkové výměře 57,7 m2 v nástavbě, 

s finanční spoluúčastí 27 563,- Kč. 
Adresa: Přibyslav, Nerudova 664 

Tuto částku musí složit nový nájemce před podpisem nájemní smlouvy. Nájemce nesmí být 
vlastníkem nemovitosti. Došlé žádosti budou posuzovány individuálně. 

Své žádosti zasílejte nejpozději do 15. července 2016 na adresu: 
Městský úřad Přibyslav 
Odbor správy a údržby 

Bc. Hana Srbová 

PPRROONNÁÁJJEEMM  BBYYTTUU  
 

OOdd  1100..  88..  22001166  ssee  uuvvoollnníí  bbyytt  11++00    
oo  cceellkkoovvéé  vvýýmměěřřee  3311  mm22  vv  RRoonnoovvěě  nnaadd  

SSáázzaavvoouu,,  558822  2222  PPřřiibbyyssllaavv 
 

Bližší informace k podávání žádostí jsou zveřejněny  
na úřední desce Městského úřadu v Přibyslavi nebo 

na webu města Přibyslav www.pribyslav.cz. 
 

(pokračování ze str. 5)
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Ani se člověk nenaděje a zase řeší, co s dětmi o prázdninách. Jinými slovy, končí 
školní rok a dětem začíná nejoblíbenější část roku. A  jaký byl uplynulý školní rok 
z pohledu školy?

Uplynulý školní rok byl po dlouhé době nedotčen stavebním ruchem, ale i  tak 
byl něčím jiný. Naše děti si mohly po dlouhé době užít školy bez omezení, školní 
budovy v plné její kráse, v celé její velikosti. A spolu s dětmi, které naši školu navště-
vovaly i v minulých letech, si ji krom nových prvňáčků mohly užít i děti ze speciální 
třídy, která byla v loňském září na naší škole otevřena. Třída, v níž se vzdělávají žáci 
a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. A musím říct, že za ten rok udělali 
ohromný pokrok. A nejen oni.

Naše škola dostala na podzim do vínku ještě jednu věc – nové logo. Spousta lidí 
se pojetí loga školy divila, mnohdy kroutili nechápavě hlavou. Ta značka „y“ není 
pouhým symbolem školního trápení s vyjmenovanými slovy, je to zároveň symbol 
našeho města. Kdo při administraci ubytování nenarazil na konstatování ubytovate-
le: „Přibyslav? To je vyjmenované slovo, ale kde to je?“ Jsem přesvědčen, že vytvoření 
„reklamního“ symbolu pro naši školu bylo velmi dobrým krokem.

Dále jsme tento školní rok začali s úplně novými učebnicemi anglického jazyka. 
Po mnoha letech nám bylo umožněno aktualizovat náš fond učebnic. To se poda-
řilo díky velmi štědré podpoře místní fi rmy SC Metal, s.r.o. Děkujeme za podporu 
a těšíme se na další spolupráci.

A bylo by toho mnohem více, co se v tomto školním roce podařilo, jako napří-
klad prohloubení spolupráce s místní organizací ČČK, založení volejbalového od-
dílu, podíl na organizaci juniorského dvanáctiboje, postup našich malých fotbalistů 
do krajského kola McDonalďs Cupu, úspěch naší štafety rovněž v krajském kole, 
úspěchy v olympiádách, u přijímacích zkoušek, rekordní účast na tradičním taneč-
ním klání Přibyslavský pantofl íček a mnoho dalších pěkných výsledků. Samozřejmě 
byly i neúspěchy, ale na ty je třeba rychle zapomenout a dívat se vpřed a doufat 
v nápravu a úspěch.

Co se týče velikosti školy, překročili jsme v průběhu roku číslo 500. Ano, naši školu 
navštěvuje více než 500 žáků a žákyň. A bude tomu tak i v příštím roce.

Závěrem, než se všichni rozletí různými směry, bych chtěl popřát příjemné prožití 
prázdninového času, aby vyšlo počasí, abyste poznali dosud nepoznané ve veškeré 
pestrosti, aby se vá m vyhnula smůla i úrazy. Děkuji všem za spolupráci se školou 
a za její podporu.

Petr ADAM
ředitel školy

V pondělí 20. června, kdy je uzávěrka příspěvků do Přibyslavského občasníku, už 
začal ve škole „výletový týden“. Po závěrečné konferenci 17. 6. a dokončení klasifi -
kace nás čeká už jen odevzdání učebnic a předání vysvědčení.

Měsíc červen byl navzdory „známkovacímu shonu“ bohatý jak na  události, tak 
i na různé akce. Uvedu je tentokrát od konce /v rámci školního roku/. 

V pátek 17. 6. pozvali žáci 8. A „školkáčky“ do Pohádkového lesa, nicméně prudký 
liják vše změnil. Paní učitelka Míla Novotná vzala promoklé osmáky do školkových 
tříd a všichni spolu strávili pohádkové dopoledne.

Ve  čtvrtek 16. 6. se uskutečnil Běh naděje, který doprovodila akce Bezpečné 
prázdniny. Na  jednotlivých stanovištích v  okolí školy při ní pomáhali někteří žáci 
osmých a devátých tříd. Účastníci si mohli vyzkoušet resuscitaci, transport raněných 
a mnoho dalších věcí. Nově byli vedle Českého červeného kříže, Policie ČR, hasičů 
a záchranářů přítomni pracovníci psího útulku Polná se svými třemi skvěle vychova-
nými chlupatými svěřenci, které si žáci mohli pohladit.

Víkend otevřených zahrad letos připadl na datum 11. a 12. 6. 2016.

Dne 9. 6. se konalo Mistrovství školy v Sudoku. Více o něm uvádí paní učitelka 
Marie Zichová na školním webu.

Paní učitelka Marie Adamová zorganizovala pro deváťáky exkurzi do Poslanecké 
sněmovny ČR.

O akci ze dne 6. června informuje paní učitelka Petra Bártová se svými žáky:
„V pondělí 6. 6. navštívili hodinu výtvarné výchovy v 7. A učitelé a studenti Střední 

uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě - Heleníně. Pro žáky ZŠ si připravili výtvarně 
vzdělávací program Obyčejně neobyčejné – recyklovaná tvorba. Program byl za-
měřen na předcházení nárůstu odpadu – jak se odpadní materiál nechá využít k vý-
robě dalších věcí. Jak se program dětem líbil, se můžete dočíst v jejich postřezích.“

/Petra Bártová, učitelka/

„Dne 6. 6. nás navštívili čtyři studenti a paní učitelka ze střední uměleckoprůmys-
lové školy, kteří nám představili svůj program RECYKLOVANÁ TVORBA. Strávili 
jsme s nimi dvě hodiny. Jednu hodinu jsme se dívali na krátký fi lm, který vytvořili 
studenti školy. Ve fi lmu byly ukázky jejich prací. Ve druhé hodině jsme zapojili svoje 
ručičky a vytvořili jsme si každý na památku výrobek. Mohla to být buď brož z plsti, 
výrobek ze skla /Tiff any/ nebo kytička vyrobená z plastu.“

/Viktorie a Natálie, 7. A/ 

„Byl to zajímavý projekt, naučil jsem se nové věci – například recyklovat sklo.“
/Jan Stránský, 7.A/

V sobotu 4. 6. vyjeli žáci pod vedením pana ředitele Petra Adama do Osvětimi. 
O neblaze proslulém táboru informují Veronika Gurová a Radka Dočekalová z 9. A:

„Okolo jedné hodiny ranní jsme se unaveně odebrali před nově vystavenou bu-
dovu základní školy, kde jsme malou chvíli čekali na autobus, který nás měl odvézt 
na exkurzi do táborového komplexu Auschwitz v Osvětimi. V první chvíli jsme si to 
všechno zřejmě ani neuvědomovali, ale čím víc jsme se blížili k polskému koncent-
račnímu táboru, naplnila nás zvláštní úzkost. Najednou jsme byli na pochybách, 
jestli opravdu stojíme o to vidět místo, kde se před desítkami lety odehrály opravdu 
příšerně kruté věci.

Když jsme poprvé zahlédli děsivé cihlové domy obehnané ještě děsivějším ostna-
tým drátem, mohlo být asi sedm hodin ráno, znovu nás přepadl ten podivný pocit. 

Parkoviště se během zhruba 45 minut naplnilo autobusy plnými lidí, kteří sem při-
jeli, aby si prohlédli toto místo a seznámili se s jeho historií. Určitě je to tak správně. 
Historie už se totiž nesmí opakovat!

Potom, co jsme prošli kontrolou, jsme obdrželi sluchátka s  jakýmsi rádiem. To 
sloužilo ke spojení se s průvodkyní, kterou bychom zřejmě jinak příliš neslyšeli vzhle-
dem k  tomu, že se do  koncentračního tábora přijeli podívat návštěvníci z  jiných 
zemí, a tak by naslouchání výkladu bylo trochu složitější.

Mladá průvodkyně se nám krkolomnou češtinou snažila co nejvíce přiblížit každý 
detail těch temných časů. Vyprávěla nám od základních informací ohledně války, 
přes běžný den v koncentračním táboře, až po to, kolik milionů (22 mil.) lidí prošlo 
pod známou brá nou ,,Arbeit macht frei“ do roku 1994. Nebo že v okolí hlavní části 
se vyskytovaly desítky dalších pracovních táborů. Táborový komplex Auschwitz se 
všemi jeho částmi prý pohřbil nejméně 1,3 milionů osob. Je to hrozné… 

Po důkladné prohlídce bloků s fotografi emi, obrazy nebo třeba majetkem někte-
rých z těch, co celou tu hrůzu prožili, plynové komory a krematoria, jsme absolvovali 
krátkou cestu do tábora Auschwitz - Birkenau, známého možná více jako Březinka. 

Zde nás stejná průvodkyně provedla po nejzajímavějších místech v tomto táboře, 
informovala nás o faktu, že namísto každého domu stojí dva komíny, o tom, že se 
na konci tábora Auschwitz - Birkenau nacházel takzvaný „tábor smrti“, kde stály 
plynové komory se čtyřmi krematorii. Po těchto objektech zde už však zbyly pouze 
trosky a také památeční desky v různých jazycích. 

V  jednu hodinu odpoledne už jsme byli na zpáteční cestě a do Přibyslavi jsme 
přijeli chvíli po šesté.

Tato exkurze pro nás byla určitě zajímavým zážitkem, všichni jsme se shodli 
na tom, že si v dnešní době ani nedokážeme představit, jak se museli vězni cítit a že 
bychom se měli zamyslet nad tím, na co si stěžujeme a pokaždé si vzpomenout, jak 
muselo být příšerné žít právě v téhle době.“

Mgr. et Mgr. Monika Linková

Jaký byl uplynulý školní 
rok?

Zprávy ze školy
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Ve čtvrtek 2. června a v pátek 3. června 2016 se v Rájeckých Teplicích na Slovensku 
konal již XV. mezinárodní akordeonový festival EUROMUSETTE & GOLDENTAN-
GO, kde Miroslav Kružík z naší pobočky ZUŠ v Přibyslavi získal ve druhé kategorii 
v konkurenci 26 žáků skvělé umístění ve stříbrném pásmu.

V pondělí 6. června 2016 se v KD Přibyslav od 17.00 hodin uskutečnil třídní kon-
cert a posluchači zde mohli vyslechnout žáky ze tříd Jitky Baštové (akordeon) a Šárky 
Baštové (klavír). Vystoupili hudebníci rozmanitých ročníků, od nejmladších pětile-
tých hráčů na akordeon či klavír až po ty nejstarší, z nichž dva žáci ve hře na akorde-
on zároveň absolvovali své studium - Pavel Janů (7. r. /1. stupně) a Nikol Kokrdová 
(4. r. /2. stupně). Koncert byl zpestřen nejen komorní hrou akordeonovou, ale 
i ukázkou pěveckého a kytarového oddělení. Za pěvecké oddělení zazpívala Adéla 
Fikarová za  klavírního doprovodu Anny Fikarové a  za   kytarové oddělení zahráli 
Milan a Vojtěch Junovi. 

Všem účinkujícím blahopřeji ke zdařilým hudebním výkonům a děkuji za skvělou 
reprezentaci školy! 

Bc. Jindřich Macek
ředitel 

Úspěch akordeonisty na mezinárodní soutěži a třídní 
koncert v závěru školního roku

 Na fotografii zleva: Adéla Vykoukalová, Nikol Kokrdová, Pavel Janů a Miroslav Kružík.

Ředitelské volno ve dnech 1. - 2. 9. 2016
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlašuji volno pro žáky základní školy ve dnech 1. - 2. 9. 
2016. Školní družina bude v provozu od 6.30 hod. do 16.30 hod. V případě zájmu 
o využití služeb družiny ve dnech, kdy bude ředitelské volno, přihlaste své děti zá-
vazně v termínu do 30. 8. 2016 paní vedoucí Janáčkové (možné v průběhu zápisu 
do školní družiny a školního klubu ve dnech 29. - 30. 8. 2016). Školní jídelna bude 
v provozu jako v běžný pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Důvodem vyhlášení volna je realizace celodenního školení v rámci dalšího vzdě-
lávání pedagogických pracovníků, kterého se účastní všichni pedagogičtí pracovníci 
základní školy.

Petr ADAM
ředitel školy

Zájezdy do Itálie
V reakci na množící se dotazy bych zde rád uvedl na pravou míru některé infor-

mace. Nemohu posoudit, jak tomu bylo před mým nástupem do  funkce ředitele  
Základní školy Přibyslav, ale za dobu mého působení zájezdy do Itálie byly vždy sou-
kromou aktivitou paní Zdeny Neumannové. Nejednalo se tedy o aktivitu Základní 
školy Přibyslav. Naše oblast patří k nejčistším v celé republice, nemohlo by se tedy 
jednat ani o aktivitu v rovině ozdravných pobytů pro žáky ze zatíženého prostředí, 
jak mi bylo některými tazateli tvrzeno.

Petr ADAM
ředitel školy

V  úterý 14. června se v  prostorách Janáček galerie 
v Přibyslavi konala v pořadí již druhá vernisáž výtvar-
ných prací dětí zdejší mateřské školy pod názvem 
„Africké léto“. Po úvodním přivítání hostů panem Lubo-
šem Janáčkem promluvila krátce o tématu výstavy a jeho 
ztvárnění Mgr.  Jitka Nováková, učitelka MŠ. Po  hravém hu-
debním doprovodu dětí následovaly komentáře jednotlivých „umělců“ k jejich dílům. 
Na závěr si všichni mohli prohlédnout vystavené obrazy a pochutnat si na drobném 
občerstvení, které k takové akci bezpochyby patří. Všichni zúčastnění věří, že dojde 
i na další, podzimní pokračování úspěšné spolupráce.  

 
Mgr. Jitka Nováková

Zprávička z MŠ

Zápis do školní družiny a školního klubu
Zápis dětí do  školní družiny a  do  školního klubu pro školní rok 2015/2016 

proběhne ve dnech 29. a 30. srpna 2016 vždy v době od 15:00 do 17:30 hod. 
v  prostorách školní družiny. Výsledek zápisu  bude zveřejněn dne 31. srpna 
2016 po 12.00 hod.

Odpoledne na faře 12. 6. 2016 Foto Stanislav Močuba
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Vloni přišel do naší farnosti nový duchovní správce otec 
Pavel Sandtner a s ním i nový impuls do příprav a pořádá-
ní festivalu Přibyslavské Nocturno. Dvě základní změny, 
které jsme si připravili pro návštěvníky, je přesun termínu 
z prvního říjnového víkendu na poslední zářijový víkend 
a  vypuštění pátečního programu. Tudíž letošní ročník 

bude dvoudenní. Interpreti a účinkující, tvořící letošní program, jsou z velké části 
spojeni s naším městem Přibyslav a jeho okolím.

 
Sobotní program bude zahájen ve 14:00 h. a ukončen bude před sobotní půlnocí. 

Nedělní program bude v podobě doprovodu bohoslužeb v 8:00 h. a 9:30 h. Farní 
kostel Narození svatého Jana Křtitele, farní stodola, farní zahrada, farní sál, to vše 
jsou místa, kde festival bude probíhat. Program je opravdu pestrý, nikterak věkově 
omezený, a tak mi, prosím, dovolte vám ho krátce představit.

 Hudebně vzdělávací a zábavný workshop pod patronátem učitelů Základní školy 
Přibyslav. Pohádka nejen pro děti v podání divadelního souboru JenTak z Havlíčkovy 
Borové. Workshop s Drumbeny, což jsou originální české víceúčelové ekologické 

výrobky.  Vystoupení Dívčího pěveckého sboru Prímadonky  pod vedením Ondřeje 
Štefáčka (ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav), se kterými vystoupí 
sólisté Michaela Štefáčková, Ondřej Štefáček a Barbora Mičková. Cestopis přibyslav-
ských dobrodruhů a jejich cesty po Iránu 2015. Večerní program ve stodole bude 
pod taktovkou Jany Blažkové (akordeon), Jana Krejčího (housle) a jejich hudebního 
vystoupení, kapely OHS a jejich nezapomenutelných hudebních chvilek, kapely Bra-
tranci Veverkové hrají Jethro Tull a také kapely Jelen, jejíž tři členové jsou přibyslav-
skými občany. Nedělní program je v podobě hudebního doprovodu bohoslužeb, 
o který se postará schola mládeže sousední římskokatolické farnosti Nížkov. Zajištěn 
bude doprovodný program, hospůdka a jiné. Vstupné na celý festival je dobrovolné! 

Podrobný program a informace najdete v dalším vydání PO, stránkách festivalu 
- farnostpribyslav.cz, facebookovém profi lu festivalu - facebook.com/Pribyslav-
skeNocturno.

Přijměte tedy pozvání na 17. ročník festivalu.
Petr Málek a tým Nocturno 16

Festival PŘIBYSLAVSKÉ NOCTURNO - festival nejen duchovní hudby 
„LADĚNÍ“ 2016 - 24. a 25. září

Boží tělo 29. 5. 2016
V pátek 10. června 2016 se již po několikáté v Při-

byslavi konala Noc kostelů. Letošní program byl roz-
dělen na čtyři části. Program ve farním kostele Naro-
zení sv. Jana Křtitele začal mší svatou, kterou sloužil 
 P. Mgr. Pavel Sandtner. Ten všechny přítomné přivítal 
a popřál jim příjemně prožitý večer. Druhá část pro-
gramu se týkala historie Přibyslavi, kterou nás provedl 
PhDr. Ladislav Macek.

Třetí část měla na starost místní farní schola, která si 
připravila repertoár z nových i starších písniček a před-

vedla je návštěvníkům ve farní stodole. Aby vše krásně znělo, o to se postaral pan Petr Štefáček, kterému patří 
velký dík, právě tak jako vedení KZM Přibyslav, které tuto spolupráci umožnilo.

Závěr ve 22.00 hodin patřil Mgr. Tomáši Jajtnerovi, Ph. D. et Ph. D., který posluchače poutavým vyprávěním 
seznámil s životními osudy a dílem přibyslavského rodáka, kněze PhDr. Jana Filipa.

Během celého večera mohli zájemci navštívit též městskou gotickou věž, kde jim byli průvodci skauti z oddílu 
Aldebaran. Všem, kteří se podíleli na celé akci, patří velký dík.

Marie Blažíčková

Noc kostelů

Jako každý měsíc,  vždy v pátek, tak i v červenci navštíví kněží naše nemocné.
Administrátor P. Sandtner: 1. 7. – město; 8. 7. a 29. 7. – DPS  a okolí. 
Kaplan A. Pavlas: 1. 7.; 15. 7. a 22. 7. – DPS a okolí

V sobotu 2. 7. – VLAKOVÝ VÝLET DO PRAŽSKÉ ZOO

Od neděle 10. 7. – VODÁCKÝ ZÁJEZD (pouze pro přihlášené). Předpokládaný návrat 15. 7. nebo 16. 7. 

V sobotu 16. 7. v 9:30 h. – jáhenské svěcení v Hradci Králové

V neděli 24. 7. –  OSLAVA 263. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE (r. 1753)
 15:00 h. požehnání v kostele; 
 15:30 h.  Kostely naplněné hudbou III.: vystoupení Flos fl orum k výročí narození Karla IV.

(Jitka Baštová, Jindřich Macek)
- následuje odpolední posezení na farním dvoře

Od 20. 7. do 31. 7.  - SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V POLSKÉM KRAKOVĚ

Od 25. 7. do 29. 7.  –  „PŘÍFARNÍ“ TÁBOR
Mgr. P. Pavel Sandtner

administrátor farnosti Přibyslav

Co přinese červenec v přibyslavské farnosti
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Milí čtenáři,
na konci května a začátku června jsme kromě kroužku Červenokřižáčků zažili ještě několik zajímavých akcí.

V neděli 22. května 2016 proběhla 6. veganská večeře v Přibyslavi, tentokrát na školní zahradě. Večeře se zúčastnilo 11 nadšenců různých věkových skupin. Děkujeme 
všem, kteří přispěli jídlem i dobrou náladou, a budeme se těšit zase v srpnu!

Na oslavu Cukrárny Fontána v neděli 29. května 2016 jsme se vypravili s naším červeným stánkem. Děti si u nás mohly vyzkoušet resuscitaci, projít se s opileckými brýlemi 
drahou z kuželů, výtvarně se vyžít nebo se stejně jako dospělí nechat změřit. Měřili jsme tlak, BMI a procento svalů a tuků v těle. 

Ve čtvrtek 16. června 2016 jsme připravili už šestý ročník akce Bezpečné prázdniny spojené s Během naděje na podporu výzkumu rakoviny. Bezpečné prázdniny 
podpořil Kraj Vysočina a KOUS Vysočina, z. s.

Celé dopoledne jsme trávili v ulici Česká, na koupališti a na oválu, kde se na různých stanovištích vystřídaly všechny třídy ZŠ Přibyslav, všechna oddělení MŠ Přibyslav 
a také KVC Harmonie. Děti se poučily, jak bezpečněji se chovat nejen o prázdninách, seznámily se se zástupci a s vozy integrovaného záchranného systému a absolvovaly 
další zajímavá stanoviště.

Velice děkujeme za spolupráci a výbornou přípravu stanovišť SZM Přibyslav, přibyslavským hasičům, přibyslavskému oddělení Policie ČR, preventistům Městské policie 
Havlíčkův Brod, Zdravotnické záchranné službě Přibyslav, Kynologii Polná a členům MS ČČK Přibyslav. Nemalý 
dík patří také žákům 8. a 9. tříd, kteří vypomáhali na stanovištích pro MŠ i pro ZŠ a šlo jim to výborně. Všem 
děkujeme za příjemné dopoledne a budeme se těšit na podobnou bezvadnou spolupráci.

V červenci neplánujeme žádné akce pro veřejnost, protože se budeme intenzivně připravovat na tábor, který 
nás čeká první týden v srpnu. Pravidelný monitoring začne také opět v září.

Krásně užívejte prázdniny!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Doubková

www.cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

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

O prázdninách se budeme scházet každé pon-
dělí od 9.00 do 11.00 hodin v „Domečku“ vedle 
nové MŠ Tyršova v Přibyslavi.

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

Helena Mokrá

Co nás v červenci čeká?
v sobotu 23. 7. od 15 hodin –  akce pro děti 

s RC Motýlek z.s.
návštěva přibyslavského koupaliště
setkání – výrobky, písničky, říkadla

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

 Kozí dvorek Olešenka, 2.6.2016

 Bezpečné prázdniny, 16.6.2016

Přepad tábora 
– zábava, která se nemusí vyplatit…

Začalo nám období letních radovánek, prázdnin a  s  nimi spojených dětských 
táborů. Především dříve, než se z nás stal více méně „obrazovkový“ národ, se někteří 
po dobrodružství bažící lidé bavili tím, že za  tmy pronikali do  táborů, kde tropili 
legraci nebo škodu, dle povahy dobrodruha…

Tato zábava je v nás stále zakořeněna a mnozí táborníci si bez přepadu tábora 
neumí jeho průběh ani představit. Popřípadě přepadající si tak neumí představit léto. 

Nebudu zde hanit nebo glorifi kovat ani jednu ze zmíněných stran, sám nebo 
s kamarády jsem několik přepadů absolvoval a to na obou stranách pomyslné „ba-
rikády“.

Tento článek jsem se rozhodl napsat po přečtení letošního „Pokynu k táborům“, 
který každoročně vydává junácké ústředí, kde je doslova uvedeno:

„Při neohlášeném přepadu tábora doporučujeme neprodleně kontaktovat 
Policii ČR a  snažit se účastníky tábora uchovat v  bezpečí (pokud možno bez 
fyzického kontaktu s přepadajícími). Chystáte-li se v rámci táborového programu 
přepadnout tábor, je nezbytně nutné ohlásit se vedení daného tábora předem a pře-
pad podniknout jen s jeho předchozím souhlasem, po předání kontaktů pro případ 
krizové situace a po domluvě na pravidlech hry. Tento postup může být vynechán 
u oddílů, které se dlouhodobě tradičně přepadají, jsou spolu v kontaktu (vč. jejich 
aktuálního vedení) a obě strany jsou zjevně spokojeny s tímto stavem.“  

Tak po přečtení předchozích řádků možná leckoho 
napadne: „Dělají z komára velblouda.“

Musíme vzít ale v potaz, že tím, kdo zaručuje bezpeč-
nost nezletilých táborníků, je vedoucí tábora a ten po-
kud neví, kdo se mu po táboře bez jeho svolení – v noci, 
neohlášen – toulá, může situaci vyhodnotit různě, ale 
vždy musí v první řadě chránit jemu svěřené děti.

Osobně jsem přítel ohlášených přepadů, které mají 
nějaký smysl… například přepad za účelem hry, nebo 
pro ověření hlídek tábora, ale vždy by měl o něm vědět 
vedoucí tábora. Protože je to většinou člověk, který 
chodí do práce. Aby mohl jet na tábor, čerpá dovolenou a, troufám si říci, že ve větši-
ně případů má lepší představy o strávené noci po celodenním táborovém programu, 
než je nahánění nějakých dobrodruhů po táboře a jeho přilehlých pozemcích.

Z vlastní zkušenosti vím, že když máte na čtrnáctidenním táboře přes deset nocí 
přepad, tak to moc velká radost není (policii jsme nevolali)… nevyspání se následně 
může odrazit na programu příštího dne.

Proto vás, d obrodruhy, kteří se pod příkrovem noci, 
zahaleni černí plížíte do táborů v okolí našeho maleb-
ného města, žádám o zodpovědnost k sobě i k ostat-
ním. Protože stejně jako vedoucí tábora neví, kdo 
na něj ukryt čeká, ani vy nevíte, s čím čeká on na vás… 
bu, bu, bu ☺

Přeji vám všem krásné léto, plné hezkých a nezapo-
menutelných zážitků.

Bc. Karel Březina
přepadený i přepadající
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V  posledních týdnech jsem se zúčastnila dvou akcí, které mají mnoho společ-
ného – pořádají je nadšenci ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, sobě 
a ostatním pro radost. Obě akce jsou zaměřeny na hudbu a do značné míry závis-
lé na počasí. Májový koncert plánovaný na zámecké nádvoří měl v  tomto směru 
smůlu - asi čtvrt hodiny před plánovaným začátkem, když už proběhly zvukové 
zkoušky a technika byla připravená, se spustil déšť… Takže všechno se muselo pře-
sunout do zasedací síně zámku – technika, nástroje, diváci i sami trochu nešťastní 
účinkující. Zvláštní ovšem bylo, že snad právě díky komplikovaným okolnostem se 
v  sále vytvořila opravdu mimořádně přátelská a  vstřícná nálada, která přetrvala, 
i když při jednom vystoupení nedaleko uhodil blesk a vypadla elektřina. Všichni to už 
brali s humorem a organizátoři operativně přehodili čísla programu, aby se mohlo 
pokračovat dál. Byl využit i záložní zdroj energie pro nouzové osvětlení – a potlesk 
nabíral stále na síle. Velkou část vystupujících tvořili přibyslavští hudebníci a jejich 
kamarádi, a  iniciátorkou a  organizátorkou byla Hanka Loubková. Chvílemi jí asi 
šla hlava kolem, když musela řešit nejen program, ale i bouřku a déšť, ale potlesk 
a  poděkování publika jí určitě ty „horké chvilky“ vynahradily. Doufám, že Hanka 
nezanevře na počasí a příští rok nám zase připraví nějaké májové lahůdky. 

Druhá akce, jazzový festival Houpačka, který se konal již tradičně ve farní stodole 
a na farní zahradě, měl na počasí štěstí. Celá akce je koncipovaná jako „family fri-
endly“, tedy vstřícná k rodinám, a podle počtu malých účastníků se zdá, že rodiny 
s dětmi to oceňují. Nafukovací hračky, Kneippovy chodníčky, výtvarný koutek, mož-
nost si zabubnovat atd., to všechno děti bohatě využily. Program má ustálené sché-
ma: regionální těleso, pohádky pro děti, 2 jazzová tělesa ( jedno tuzemské, jedno 
zahraniční) a na závěr DJ. Po delší době jsme tak mohli v Přibyslavi uvítat Polenský 
Big Band s nestárnoucím panem Šímou v čele. Orchestr doplňují mladí členové, žáci 
polenské ZUŠ. Pohádky pro děti nám rovněž po delší době přivedly do Přibyslavi 
Dominika Linku, který je úspěšným hercem např. Jihočeského divadla nebo Naivní-
ho divadla v Liberci. Spolu s kolegyní a režisérkou D. Čičmanovou rozesmáli dětské 
i dospělé publikum. Jazzovým labužníkům byla určená další dvě vystoupení Bartosz 
Dworak Quartet a  Ondřej Štveráček Quartet. Závěr patřil již tradičně uvolněné 
atmosféře letního večera s DJ a tancem.

Obě akce podporuje město a KZMP; na Májovém koncertě vystupovali všichni 
účinkující zadarmo a z přátelství, Houpačka by se neobešla bez podpory sponzorů.

Anna Šnýdlová 

Májový koncert a Houpačka

Prostřednictvím Přibyslavského občasníku dovolte, abychom touto cestou podě-
kovali KZM Přibyslav, CHH v Přibyslavi, ale hlavně organizátorce paní Haně Loub-
kové i úplně všem účinkujícím za příjemné a velmi úspěšné vystoupení na Májovém 
hudebním podvečeru na zámku v Přibyslavi.

Pro nepřízeň počasí se koncert nekonal na nádvoří, ale asi 120 diváků si přišlo 
na své ve velkém přednáškovém sále. Kapky deště dopadající na okna a parape-
ty, silná bouřka, část koncertu bez elektriky a k tomu obdivuhodné výkony všech 
účinkujících, neutichající potlesk diváků všech věkových skupin,  to vše vytvořilo 
nádhernou atmosféru. Stejnou jako na všech minulých koncertech, jak na zámku, 
tak i v kulturním domě. Ti, kteří se podobných akcí zúčastňují, jistě s námi budou 
souhlasit, že za přípravou koncertu je vidět mnoho úsilí a práce. 

Přejeme Haně Loubkové hodně elánu a  nápadů, abychom se v  dalších letech 
dočkali obdobných zážitků. 

Zdenka Rosecká, rodina Kohoutova a Sobotkova

PODĚKOVÁNÍ

Tímto článkem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a  pomocní-
kům za  jejich ochotu a  čas podílet se na  uskutečnění festivalu Houpačka.
Jsme velmi potěšeni uzavřením spolupráce s generálním sponzorem Erste, korpo-
rátním bankovním partnerem. Významnou měrou se na  realizaci festivalu podílí 
také specialista na odvodňovací žlaby ACO Industries. Jsme moc rádi za podporu 
dynamického a dravého dodavatele hutních materiálů SC Metal. Děkujeme městu 
Přibyslav, jak za  poskytnuté fi nance, tak za  pomoc při stěhování židlí, paravánů, 
laviček a stolů. Další díky patří výrobci a dodavateli oken PKS, a společnosti Me-
tropolitní, poskytovateli internetu a  televize. Vydatnou administrativu a  zaštítění 
hravě zvládá Kulturní zařízení města Přibyslav, nádherné prostory nám již tradič-
ně zapůjčila Farnost Přibyslav. A neradi bychom zapomněli na naše rodiny, blízké, 
přátele a všechny návštěvníky festivalu. Vám všem patří naše díky a doufáme, že se 
na Houpačce potkáme i v příštím roce!

Jakub Šnýdl a Slávek Tecl

Houpačka 2016

Houpačka 4. 6. 2016
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Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, máme tu krásné letní měsíce, 
proto doufám, že si užíváte zasloužené dovolené (nejlépe s knihou od nás z knihov-
ny), nebo se alespoň opalujete na zahradě a užíváte si pěkného počasí. Snad jste si 
také dobře užili tradiční přibyslavskou pouť se vším, co k ní patří. Dovolte mi, abych 
vám v následujícím článku trochu shrnula, co se u nás dělo v červnu. A v  letních 
měsících vás mohu hlavně pozvat do knihovny, informačního centra a městského 
muzea v Kurfürstově domě nebo na prohlídku přibyslavské věže.

Na Den dětí, ve středu 1. června, se u nás sešly maminky s dětmi z Harmonie. 
Pro děti bylo připraveno malinké občerstvení a za zvuků pohádkových písniček si 
společně s maminkami vytvořily obrázek. Přes letní prázdniny se scházet nebudeme, 
ale v září se na tyto milé návštěvníky zase moc těšíme.

Druhý červnový týden byl převážně ve znamení čtení! Přiblížilo se nám totiž slav-
nostní pasování prvňáků na čtenáře, takže jsme musely v první řadě zjistit, zda děti 
skutečně umí hezky číst. Proto jsme si je byly v  pondělí a  ve  středu ráno trochu 
prozkoušet. Děti četly krátké básničky a také sestavovaly z přeházených slabik a pís-
men jména pohádkových postaviček. Všichni to zvládli, někdo lépe, někdo trochu 
s problémy, ale na čtenáře mohli být pasováni všichni. Samotné pasování se usku-
tečnilo ve čtvrtek 9. června v kulturním domě. Mimo prvňáků byli pozváni i  jejich 
rodinní příslušníci a podívat se přišly i děti z MŠ. Součástí pasování byl i kulturní 
program zajištěný hudebním projektem „Myš a Maš“ – návštěvníci tak měli možnost 
si zazpívat, zasoutěžit si, něco nakreslit, zatancovat a také se dozvědět něco nového. 
Po kulturním programu jsme mohli přistoupit k samotnému pasování, které z větší 
části také obstaralo duo „Myš a Maš“ – David a Kristýna. Každá třída prvňáčků přišla 
postupně na jeviště a Kristýna četla podle abecedy jména školáků, kteří budou paso-
váni. David pak každého zvlášť pasoval na opravdového čtenáře velkým mečem. Děti 
obdržely pasovací listinu, záložku do knihy a taky knížku. Byl přečten samozřejmě 
i pasovací slib, který děti stvrdily. Doufáme, že se dětem tato akce líbila. A nejen jim. 
Už se na ně moc těšíme v knihovně.

V sobotu 11. června mnoho z vás navštívilo v kině pohádku Pat & Mat, děkujeme. 
Kino si dá přes prázdniny pauzu, ale nezoufejte, o fi lmy ochuzeni nebudete! V srpnu 
se můžete totiž těšit na letní kino! Více podrobností v příštím čísle PO.

V pondělí 20. června odpoledne jsme s dětmi v knihovně vyráběly obal na knihu 
a o týden později se konalo čtení s porozuměním. Všem malým návštěvníkům moc 
a moc děkuji za přízeň a těším se na ně zase v září! 

Ve  středu 22. června jste mohli v  Kurfürstově domě navštívit vernisáž výstavy 
„Řemeslníci a živnostníci v městě Přibyslavi“. Děkujeme za návštěvu. Výstava bude 
k vidění ve výstavní síni po celou letní sezónu, jste proto srdečně zváni. Přijďte si 
trochu zavzpomínat nad dobovými fotografi emi. 

Jak jsem zmiňovala v úvodu, v červenci se na vás těšíme v Kurfürstově domě – 
v knihovně, informačním centru a muzeu. Nenechte si ujít výstavu o živnostnících, 
a kdo ještě neviděl v našem muzeu unikátní expozici zapalovačů, může si udělat 
malý výlet i  sem. ICMM pro vás bude otevřeno i  o  víkendu – od  9 do  11 hodin 
dopoledne a od 13 do 16 hodin odpoledne. Od středy do neděle můžete vystoupat 
na přibyslavskou věž, a to vždy ráno od 9 do 11 hodin a odpoledne od 13 do 16 ho-
din. Kdo by se chtěl podívat a prohlédnout si místní kostel, má možnost vždy od 11 
do 12 hodin v provozní době gotické věže. Ale pozor - v   knihovně je v SOBOTU 
o letních prázdninách zavřeno. V ostatní dny jsme tu pro vás, jak jste zvyklí. 

Ještě upozornění - v červenci a srpnu je úplně UZAVŘENA KOSTYMÉRNA! 

Krásný červenec a příjemné prožití zaslouženého volna vám přejí všichni zaměst-
nanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice.

Léto v kulturním 
zařízení

Pasování prvňáčků na čtenáře 9. 6. 2016

Uzávěrka příštího čísla 20. 7. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 8. 2016)



KZMP ČERVENEC 2016Str. 14

Chystáme pro vás…
Třebaže je polovina roku 2016, již myslíme na rok příští – rok 2017. Čeká nás celá řada 

významných událostí a výročí. Připomeneme si 760 let od první písemné zmínky o našem 
městě nebo 160.  výročí založení ochotnického divadla. A právě k tomuto výročí chystáme 
po několika letech opět přibyslavský stolní kalendář. Původně jsme doufali, že se nám jej 
podaří vydat ještě před začátkem turistické sezóny, ale bohužel. Nezdařilo se. Kalendář tedy 
vyjde v měsíci září. Naleznete v něm nejen fotografi e z let dávných i nedávných snad všech 
„dospěláckých“ přibyslavských souborů, bude zde i přehled všech her, které se od založení 
divadla v Přibyslavi hrály. Zároveň zde chceme uveřejnit i fotografi e souborů, které k nám 
pravidelně zajíždějí v době konání přehlídek Divadelní Přibyslav. Chtěli jsme zde uveřejnit 
méně známé snímky, které třeba máte doma. Ovšem nic se k nám nedostalo. Proto čerpáme 
ze svého rozsáhlého archivu. Zároveň jsme nedávno avizovali, že hodláme na přibyslavské 
věži instalovat výstavu o přibyslavských kněžích a kaplanech. Prosili jsme veřejnost o pomoc 
při schraňování obrazového materiálu. I tady jsme příliš nepochodili. Proto příprava a insta-
lace zamýšlené výstavy bude trvat též o něco déle, než jsme předpokládali. Snad se nám ji 
podaří uspořádat v rámci Noci kostelů 2017.  

Zajímá-li vás trochu historie našeho města, máte možnost navštívit výstavu „Řemeslníci 
a živnostníci v městě Přibyslavi“, která je pro vás připravena ve výstavní síni Kurfürstova domu. 

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav 

SLOSOVACÍ KUPÓN č. 7 – červenec 2016
Odpovědi:

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

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

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

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

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

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

Okénko 

do historie

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK Č. 7

OTÁZKY:

�. Kdo je tento muž v sokolském kroji?

�. Jaké bylo jeho povolání?

�.  S čím je jeho jméno v našem městě nejvíce spojováno?

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

lo malou soutěž. Každý měsíc bude v našem periodiku zveřejněna 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 odpověď zaslat poštou 
na předtištěném kupónu na naši adresu, anebo předat v informačním 
centru do připravené schránky. I tyto odpovědi musí obsahovat plné 
jméno a přesnou adresu, popřípadě tel. číslo nebo e-mail. Je to z toho 
důvodu, že bychom nevěděli, kam máme případnému výherci cenu po-
slat. Do slosování budou zařazeny všechny správné odpovědi mající 
uvedené náležitosti, které obdržíme do dne uzávěrky následujícího 
čísla Přibyslavského občasníku. V tento den pak náhodně oslovený 
návštěvník Kurfürstova domu vylosuje vždy tři soutěžící. Výsledky 
soutěže budou průběžně uveřejňovány na stránkách Přibyslavského 
občasníku. Výherci jednotlivých kol pak postoupí do velkého slosová-
ní, ovšem za předpokladu, že se osobně dostaví na slavnostní večer, 
který proběhne v době adventu roku 2016. Těšíme se opět na Vaši 
hojnou 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. 6
1.  Na fotografi i byl Otakar Krejčík.
2.  Byl dlouhá léta dentistou v Přibyslavi. 
3.  Mnohý ze starší generace se s ním mohl setkat v jeho zubařské ordinaci, 

mnohý na toto setkání nemá právě příjemné vzpomínky. Ovšem mimo 
ordinaci to byl dobrý člověk s osobitým smyslem pro humor.

Výherci šestého kola soutěže:
1.  Zdeněk Zrna, Přibyslav
2.  Josef Čapek, Přibyslav
3.  Dagmar Štefanová, Dobrá
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Pasou se dvě krávy na louce a jedna se divně natřásá. 
Druhá se jí ptá: „Proč to děláš?“. 
„Ále, dneska mám narozky, tak vyrábím _ _ _ _ _ _ _ _.“ 
(odpověď v tajence)

1.  Malé šedé zvířátko z vyjmenovaných 
slov po M

2.  Král zvířat

3.  Nejlepší přítel člověka

4.  Zvířátko bez nohou, které syčí

5.  Samice od jelena

6.  Pták, který údajně nosí děti ☺

7.  Černý ptáček se žlutým zobákem

8.  Velký nelétavý pták podobný pštrosu

Písmena z barevných políček vám dají tajenku!

1. Luštění  

HRACÍ
KOUTEK

Pranostiky rokem 

krok za krokem

Milí malí luštitelé, tentokrát pro vás mám pro ukrácení 
dlouhé chvíle připravenou malou „křížovku“ a taky 
něco k vybarvení. Jen do toho ☺

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

Anna Šauerová

ČERVENEC

Svatá Markyta hodila srp do žita.

Staví-li v červenci hromadu mravenci všude, tuhá zima bude. 

Svatá Anna, chladna zrána.

Na Jakuba hrom do duba.

Červenec – jeho jméno voní po červených růžích nebo usušeném seně. Tento mě-

síc začínají dlouho vytoužené letní prázdniny. Hned v prvním týdnu slavíme dva vý-

znamné svátky – 5. července svátek Cyrila a Metoděje a 6. července památku upálení 

Mistra Jana Husa. Cyril (občanským jménem Konstantin) a Metoděj byli známými 

věrozvěsty. To znamená, že do našich zemí přišli hlásat a rozšiřovat křesťanskou víru. 

Nejenže přeložili bibli a latinskou bohoslužbu do staroslověnštiny, ale sestavili také 

staroslověnské písmo. Dne 6. července 1415 byl upálen v Kostnici Mistr Jan Hus. 

Pro některé lidi kacíř, pro jiné odvážný reformátor a kritik církevních a společenských 

poměrů v tehdejších Čechách. Mimo jiné mu vděčíme za tzv. nabodeníčka. To jsou 

vlastně naše háčky a čárky nad písmeny. Tímto záslužným krokem zjednodušil teh-

dejší pravopis.  Červenec je také měsíc dovolených, odpočinku, sluníčka a dozrávání 

letního ovoce. I na polích začíná úroda zlátnout. To už se pomalu blíží svátek svaté 

Markéty. Podle starého přísloví se v tento den začíná kosit obilí. Můj děda si toto 

staré přísloví upravil trochu podle sebe. Svatá Markyta hodila, ne srp, ale kombajn 

do žita. Vždycky říkal: „Kdepak srp, ten už do ruky dneska nikdo nevezme.“ A v le-

sích kolem svátku sv. Prokopa začínají hojně růst houby. Nesmí však být příliš velké 

sucho. Pozor na svátek svaté Anny. To už začíná být někdy po ránu pěkná zima. Sice 

slunce rychle vzduch ohřeje, ale už to nejsou taková ta teplá rána jako na začátku 

měsíce. Ale na koupání v rybníku nebo doma v bazénu je pořád tepla dost. A protože 

v tuhle dobu rádi mlsáme zmrzlinu, tady máte jeden zbrusu nový nápad.

Rychlá zmrzlina
Je hrozné vedro a vy máte chuť na zmrzlinu. Ov-

šem doma žádná není. To není žádný problém. Po-
díváme se do spíže nebo na zahradu po nějakém 
ovoci. Může to být rybíz, maliny, ostružiny, jahody, 
meruňky apod. Drobné ovoce nasypeme na pod-
nos, tak, aby netvořilo velkou vrstvu. Větší druhy – 
meruňky, blumy apod. nakrájíme na menší kousky. 
Větší část dáme na jednu hodinu do mrazáku. Dru-
hou, menší dáme jenom do chladničky. Po hodině 
zmrzlé ovoce nasypeme do vyšší nádoby, osladíme 
podle chuti cukrem, přidáme několik lžic smetany. 

Když nemáte, stačí mléko. Rychle vše rozmixujeme tyčovým mixérem. Vznikne 
poměrně hustá hmota podobná zmrzlině z obchodu. Dáme do misek, ozdobí-
me kousky ovoce, které jsme si uložili do chladničky, a hostina může začít. Pro 
velké mlsouny můžeme vše ozdobit ještě šlehačkou a posypat nastrouhanou 
čokoládou nebo kakaem.

inu OvOvrzlininu. inu Olinnu.nuu Olinnunulinu Olinu Olinu Olinu Oinuinui

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Vybarvování

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/tag/krava 
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Policisté radí cyklistům 
… používejte cyklistickou přilbu. Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je poranění hlavy.
Loni zahynuli na silnicích Vysočiny tři cyklisté. 
Policisté budou při preventivní akci rozdávat cyklistům reflexní prvky a blikačky na kolo.

KRAJ VYSOČINA - Při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně 
snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i  ostatním účastníkům 
silničního provozu. Proto by cyklisté měli dodržovat základní pravidla.

Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, 
abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím. Nikdy nejezdě-
te dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte předměty, které by mohly vás 
nebo další osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných 
a  těžkých nákladů. Své úmysly dávejte najevo včas a  takovým způsobem, aby je 
ostatní řidiči i  chodci správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas 
a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout. 

Na  přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte 
přednost přecházejícím chodcům. Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději 
opatrně po  chodníku. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a  dopravní 
značky. Buďte ohleduplní k  ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujte 
provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům. Při jízdě si vždy 
chraňte hlavu cyklistickou přilbou. 

Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo. Oblékejte si barevné, 
refl exní a světloodrážející oblečení. Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem 
na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním 
podmínkám na silnici. Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz poží-
vání alkoholických nápojů stejně tak jako při řízení motorových vozidel. Pravidelně 
ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo 
v  pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu. Refl exní doplňky 
v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích. Chovejte se vždy tak, jak 
byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám. 

Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu? 
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. 

Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku. Při střetu vozidla 
s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo 
jinou překážku - strom, obrubník, patník… 

V  závislosti na  síle úderu může poranění hlavy vyústit v  dlouhodobé poruchy 
soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození 
mozku či úmrtí. 

Jak nejlépe ochránit jízdní kolo před odcizením? 
Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek a snažte 

se kolo připoutat k  pevnému bodu - bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup. Jste-li 
ve společnosti dalších cyklistů, dávejte přednost fyzické přítomnosti někoho z vás 
u odstavených jízdních kol. 

Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu, dbejte na uzavírání 
vstupních dveří a  stálé uzamčení společných prostor i  samotných kol. Pořiďte si 
společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro zajištění jízdního kola. 
Obdobné zásady dodržujte při ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních 
kójích a nepodceňujte zabezpečení všech stavebních otvorů, zejména dveří a oken. 

Pro případ odcizení jízdního kola si poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné zna-
mení, podle kterých byste mohli případně své kolo identifi kovat.  Dojde-li přes veške-
rá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší 
služebnu Policie ČR nebo na linku tísňového volání 158. Snížíte tak náskok pachatele 
a jeho šanci, že zůstane nevypátrán.  

Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v průběhu prá-
vě probíhajících bezpečnostních akcí zaměřují na různých místech celého našeho 
kraje na kontroly cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení 
zákona o provozu na pozemních komunikacích. Kontroly jsou zaměřeny především 
na stav a výbavu jízdního kola. Do akce, která má především preventivní charakter, se 
zapojují také policisté z oddělení tisku a prevence, kteří cyklistům rozdávají refl exní 
prvky, blikačky a světla na kolo.

V  současném letním počasí vyjíždí na  kole stále vyšší počet cyklistů. Často ale 
cyklisté zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na kole bez řádného vybavení, 
zejména bez osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen sami pro sebe, ale pře-
devším pro ostatní řidiče, kteří cyklistu na silnici spatří na poslední chvíli, kdy už bývá 
často velice obtížně dokázat na vzniklou situaci adekvátně zareagovat.

Od  začátku letošního roku do  31. května policisté řešili 
na silnicích Kraje Vysočina celkem 40 dopravních nehod s účastí 
cyklistů. Při těchto nehodách se 4 cyklisté těžce zranili a 35 dalších utrpělo lehké 
zranění. Bez zranění vyvázl z nehody pouze 1 cyklista.  Cyklisté letos zavinili celkem 
21 dopravních nehod. Ve 3 případech policisté zjistili, že cyklista, který havaroval, 
je v podnapilém stavu.

Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2016
(od 1. ledna do 31. května)

celkem usmrceno těžce zraněno lehce zraněno alkohol
ÚO Pelhřimov 5 0 0 5 0
ÚO Havlíčkův Brod 9 0 3 5 0
ÚO Jihlava 11 0 1 10 0
ÚO Třebíč 10 0 0 10 2
ÚO Žďár nad Sázavou 5 0 0 5 1
DO Velký Beranov 0 0 0 0 0
Celkem 40 0 4 35 3

Pro srovnání přidáváme statistiku loňského roku. Policisté v Kraji Vysočina v roce 
2015 šetřili 157 dopravních nehod, na kterých měli účast cyklisté. Čtyři cyklisté 
loni při dopravních nehodách zemřeli, šestnáct jich utrpělo těžké zranění a  124 
cyklistů bylo zraněno lehce. Celkem 114 cyklistů, kteří měli účast na nehodě, nehodu 
zavinilo. 

Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2015
(od 1. ledna do 31. prosince)
celkem usmrceno těžce zraněno lehce zraněno alkohol

ÚO Pelhřimov 20 0 2 16 3
ÚO Havlíčkův Brod 28 0 5 20 8
ÚO Jihlava 32 2 6 24 7
ÚO Třebíč 41 1 1 34 9
ÚO Žďár nad Sázavou 36 1 2 30 3
DO Velký Beranov 0 0 0 0 0
Celkem 157 4 16 124 12

Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V pří-
padě dopravní nehody dochází v naprosté většině případů ke zranění cyklisty. Ten 
totiž, na rozdíl od řidiče osobního nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií 
vozidla ani žádným jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět 
ke své bezpečnosti, je svou opatrností, důsledným dodržováním pravidel silničního 
provozu a svým oblečením. 

Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za  jízdy 
ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu na komunikaci nebo při 
střetu s jiným vozidlem, chrání cyklistovu hlavu a v mnoha případech již přilba za-
chránila svému uživateli život. Je vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi 
více jak osmnáct let. 

Riziko dopravní nehody lze také snížit správným vybavením a dobrým technickým 
stavem jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provo-
zu dobře vidět. Policisté proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu 
jízdních kol. Funkční brzdy na  jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté se 
často setkávají s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě snížené 
viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým 
zdravím. Při dopravních kontrolách nebo při šetření dopravních nehod se policisté 
také setkávají s cyklisty, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Ti si zřejmě neuvědomují, 
že cyklista je řidič nemotorového vozidla, které nesmí řídit pod vlivem alkoholu. 
Cyklistovi může být za  tento přestupek uložena ve  správním řízení pokuta až 
do výše 50 000 korun. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

pprap. David Linhart
tel: 974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: pio@policievysocina.cz



kontakt: 
SZMP, s. r. o.

Česká 34

Přibyslav 582 22

vedoucí: 
Bc. Veronika Vošická Buráňová

email: sz@pribyslav.cz

telefon: 774 321 994

Kompletní informace 
na www.szpribyslav.cz
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Děti do 110 cm výšky; ZTP/P + průvodce ZDARMA

hodiny od - do 9 - 13 13 -19 9 - 19 17 -19
Děti do 15 let / ZTP 20 Kč 30 Kč 40 Kč 20 Kč
Dospělí 40 Kč 50 Kč 70 Kč 30 Kč
Rodinný pas (dospělý držit.) 30 Kč 40 Kč 60 Kč 30 Kč
Senior pas 30 Kč 40 Kč 60 Kč 30 Kč

Večerní plavání (pátek) 19 – 21 30 Kč

Permanentka přenosná dospělý 2016 1 100 Kč
Permanentka nepřenosná Senior Pas 2016 900 Kč

Koupaliště je v provozu od června do září. 
Provozní doba pro veřejnost je od 9 do 19 hodin. 

Dobu od 8 do 9 a od 19 do 20 hodin je možné využít pro různé skupiny, pro orga-
nizace, ZTP – na kondiční plavání, sportovní závody apod. Tyto časy nelze využívat 
v pátek a v neděli. Jednotlivé skupiny a ceny za plavání skupin podléhají schválení 
jednateli SZMP, s.r.o. Večerní plavání je každý pátek 19 - 21 h.
Při využití dopoledního vstupného se kromě ceny vstupenky platí záloha 20 Kč u dětí 
a ZTP, 30 Kč u dospělých, tato záloha se v případě odchodu z areálu koupaliště 
do 13 h. vrací. Na zálohu se neuplatňuje žádná sleva. Po 13 hodině se záloha nevrací 
a vstupenka se mění na vstupné celodenní.

Držitelé permanentek budou moci tyto permanentky využívat i  v  rámci „hodiny 
kondičního plávaní“, která bude realizována každý den i v případě nižších teplot 
vzduchu. Koupaliště bude zavřeno pouze v případě deště, kdy z důvodu rizika bouř-
ky (z bezpečnostních důvodů), není možné koupání realizovat. Přesná hodina bude 
stanovena po prodeji permanentek. 
Pro zájemce, kteří nejsou držitelé permanentky, bude hodina kondičního plavání 
účtována částkou 20 Kč/ 1 vstup. 

Držitelé „rodinných“ a „senior“ pasů mohou na našem koupališti využívat slev dle 
ceníku. 
Klíče od zamykatelných skříněk budou pro návštěvníky uloženy v pokladně koupališ-
tě. V případě zájmu bude složena vratná záloha na klíček ve výši 100 Kč, která bude 
při odchodu z areálu koupaliště vrácena návštěvníkovi.

Dětská lehátka jsou pro návštěvníky k zapůjčení ZDARMA. Lehátko pro dospělé je 
možné zapůjčit za cenu 20 Kč / den.

Schváleno usnesením Rady města Přibyslav č. 112/2016 ze dne 1. 6. 2016.

Veronika Vošická Buráňová

Provozní doba ve sportovní hale:

Základní škola: PO – PÁ hodiny od - do  7  –  16 
Ostatní PO – PÁ hodiny od - do 16  -  22
 SO – NE hodiny od - do  7  –  22

Pronájem velkého sálu sportovní haly:

Místní sportovní kluby a spolky 260 Kč včetně DPH/1hodina 
Pro občany města Přibyslav 260 Kč včetně DPH/1hodina
Pro ostatní organizace a zájemce 545 Kč včetně DPH/1 hodina

Při dlouhodobém pronájmu sportovní haly jsou všechny termíny hrazeny nájemcem 
předem na každé čtvrtletí zvlášť. Během víkendových turnajů je nájemci účtována 
celá hodinová dotace, na kterou byla hala rezervována.

Pronájem malého sálu sportovní haly:

Jednotná sazba pro všechny zájemce 100 Kč s DPH/1 hodina 

V období  květen – srpen je stanovena snížená sazba:

sportovní hala 200 Kč včetně DPH/1hodina
malý sál 85 Kč včetně DPH/1 hodina

V rámci pořádání sportovních akcí, může organizátor písemně požádat o proná-
jem prostoru pro přípravu a prodej občerstvení – dveře č. 203 a prostor vestibulu 
s posezením. 

Cena pronájmu občerstvení: 

bez vybavení bufetu 380 Kč včetně DPH/ 1 den
s využitím vybavení bufetu 450 Kč včetně DPH/ 1 den

Během letních měsíců při organizování sportovních soustředění je možnost na-
stavení individuálních kalkulací za pronájem jednotlivých sportovišť.  Individuální 
kalkulace podléhají schválení jednateli Sportovního zařízení města Přibyslav s.r.o. 
S příslušnými organizacemi musí být uzavřena vždy písemná  smlouva o pronájmu 
prostor.

Schváleno usnesením Rady města Přibyslav č. 113/2016 ze dne 1. 6. 2016.

Veronika Vošická Buráňová

Ceník Koupaliště Přibyslav 
platný od 2. 6. 2016

Ceník Sportovní haly Přibyslav
platný od 2. 6. 2016
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Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR 2016 – 5. a 6. disciplína

 Orientační běh

 Atletika

KDY:

PREZENCE:

START:

KDE:

S SEBOU:

STARTOVNÉ:

INFO:

ATLETIKA 
29. 5. 2016
Na atletický ovál dorazilo 27 dětí. Kromě dětí soutěžilo 
také 9 rodičů. Počasí bylo ideální. Po skončení disciplí-
ny si jako odměnu za své sportovní výkony děti odnesly 
zmrzlinu,  za což velmi děkujeme paní Aleně Jouklové 
a kolektivu Cukrárny Fontána ☺. Také velmi oceňu-
jeme pomoc rodičů při organizaci závodů ☺.

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Body

1. Flekal Marek 2010 100
1. Sedmík Matyáš 2011 100
3. Ptáčková Sára 2011 90

DÍVKY MLADŠÍ 2004 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Body

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

DÍVKY STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Body

1. Körberová Aneta 2001 100
2. Stehlíková Natálie 2002 95
3. Havlíčková Tereza 2003 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Body

1. Körber Pavel 2005 100
2. Flekal Jakub 2006 95
3. Šrámek Matěj 2009 90

CHLAPCI STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Body

1. Havlíček Marek 2004 100

RODINA
Pořadí Příjmení Body

1. Stehlíkova 195
1. Peňázova 195
1. Flekalova 195

ORIENTAČNÍ BĚH 
12. 6. 2016
Do parku pod zámkem, kde se konala v pořadí již šestá 
disciplína, přišlo soutěžit 19 dětí a 7 rodičů. Nejmladší 
děti a prvňáčci hledali poschovávané obrázky, na které 
dělali  barevnou značku. Ostatní děti i dospělí obdrže-
li před startem kartičky, do kterých během vlastního 
závodu zapisovali názvy všech nalezených obrázků.

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Body

1. Ptáčková Sára 2011 100
2. Vrba Matouš 2011 95
3. Musil Josef 2013 90

DÍVKY MLADŠÍ 2004 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Body

1. Loužecká Amálie 2008 100
2. Vlčková Sára 2005 95
3. Ptáčková Petra 2007 90

DÍVKY STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Body

1. Havlíčková Marta 2001 100
2. Havlíčková Tereza 2003 95
3. Loužecká Terezie 2003 90
3. Loužecká Viktorie 2003 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Body

1. Flekal Jakub 2006 100
2. Vlček Filip 2009 95
3. Havlíček Radek 2006 90

CHLAPCI STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Body

1. Loužecký Richard 2001 100
2. Havlíček Marek 2004 95

RODINA
Pořadí Příjmení Body

1. Loužeckých II 200
2. Havlíčkova I 195
3. Flekalova 190
3. Ptáčkova 190
3. Vlčkova 190

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

Těšíme se na vás při další disciplíně, kterou bude PLAVÁNÍ dne 31. 7. 2016!
Disciplína PLAVÁNÍ 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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Přibyslavský dvanáctiboj 2016
Pozvánka na příští disciplínu

Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav byla pověřena uspořá-
dáním i dalšího župního přeboru, po gymnastice to byl přebor 
Havlíčkovy župy v atletice.

Termín závodů se blížil, počasí celý týden deštivé, předpověď neslibovala 
žádné zlepšení. Nevypadalo to dobře, ale v sobotu ráno, 4. června 2016 svítilo 
sluníčko, bylo poměrně teplo, ideální počasí na atletiku. A tak se po 8. hodině 
k nám začali sjíždět závodníci, kterých bylo nakonec celkem 80, a to z 5 tělo-
cvičných jednot: z Havlíčkova Brodu, Golčova Jeníkova, Nové Vsi u Chotěboře, 
Nížkova a z Přibyslavi. Nejvíce dětí, 33, bylo z domácí jednoty. 

Po zahájení závodů župní náčelnicí se děti rozdělily do 11 věkových kategorií 
a začaly se plnit disciplíny atletického čtyřboje, který se skládá z krátkého běhu 
(50 m, 60 m nebo 100 m), skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem, u starších 
dětí vrhem koulí a závěrečným dlouhým během. Pro nejmladší předškoláčky 
jeden okruh na sportovním oválu, dále děvčata a chlapci I. a II. kategorie běželi 
300 m a ti starší (12 – 15 let), buď 600 m nebo 800 m. Mezi závodníky byla pou-
ze jedna dorostenka, žádný dorostenec, což dokazuje, že v těchto kategoriích 
se sokolské všestrannosti věnuje opravdu málokdo.

Nebyl ani žádný muž, letos se nechali zahanbit ženami, přebor zvládly 
3 ženy, dvě byly z domácí jednoty. Ale ti, co do Přibyslavi přijeli, závodili s vel-
kým zaujetím, bojovali o každou desetinku, o každý metr. Byla radost sledovat, 
jak i  ti nejmenší, 4 - 6leté děti, s  jakým nadšením sportovaly a chtěly být co 
nejlepší. Také nás letos na atletickém přeboru potěšila účast rodičů, kteří to se 
svými dětmi prožívali, radili a fandili jim.

A protože závody probíhaly ve svižném tempu, vše organizačně klapalo, tak 
již před 11. hodinou byly splněny všechny disciplíny atletického čtyřboje. Ná-
sledně bylo provedeno vyhodnocení všech výkonů (počítač vše rychle spočítal) 
a nejlepší tři závodníci z každé kategorie obdrželi medaile a diplomy. Nejenom 
první tři, ale všichni, kteří závodili, dostali perníkové medaile, které napekly 
sestry cvičitelky, a tak byly všechny děti spokojené.

Naše tělocvičná jednota získala celkem 16 medailí a byli to tito žáci, žákyně 
a ženy.
Za předškoláky: Kostelníková Alžběta, Benešová Barbora a Pazderková Tere-
za
za žáky II. Körber Pavel
za žáky III. Pospíchal Aleš
 žákyně I. Havlíčková Denisa
 žákyně II. Málková Tereza, Pospíchalová Eva, Marincová Leona
 žákyně III. Havlíčková Tereza, Pleskačová Julie
 žákyně IV. Körberová Aneta, Čeloudová Pavla
 dorostenka Čeloudová Nela
 ženy Kostelníková Hana a Kvardová Markéta

Závěrem župního přeboru v atletice náčelnice župy, sestra Horáková, podě-
kovala všem zúčastněným za předvedené výkony, ocenila  celý cvičitelský sbor 
naší jednoty, který zvládl přípravu a organizaci župního atletického přeboru 
velmi dobře a popřála dětem hezké prázdniny. Všichni byli spokojení, počasí 
se vydařilo, nikdo se nezranil i slzičky některých malých dětí dávno oschly a tak 
sokolský pozdrav všech závodníků  defi nitivně ukončil vydařené závody. 

Eva Šmídová

Župní atletický přebor 
Havlíčkovy župy

Začátkem května, 7. 5. 2016, se jel v Brně první závod letošního seriálu M - ČR v bike-
trialu pod patronací ČMF (Česká motocyklová federace). Tento první závod každoročně 
ukazuje, jak jsou jezdci připraveni na novou sezonu.

Marek Pochtiol (Trial klub Žižkovo Pole), věkem ještě Minime (13 – 15 let) již druhou 
sezonu jezdí v kategorii Junior (16 - 18 let). Na Brno se těšil, věřil si a v samotném zá-
vodě zvítězil. Druhý závod se jel 22. 5. v Blansku. I tady zvítězil a upevnil si tak vedení 
v průběžném pořadí M - ČR. 

Třetím závodem byl závod v Kutné Hoře na trati v okolí hradu Sion. Tuto lokalitu Marek 
nemá v oblibě. První kolo pokazil, ve druhém kole však jel perfektně. Jako jediný z celého 
startovního pole jel za 0 trestných bodů, ale ani to nakonec na vítězství nestačilo. Závod 
dokončil na druhém místě, 1 trestný bod za vítězným Lukášem Jankou z Olomouce.

Dne 11. 6. se jel další závod, tentokrát v Olomouci. Marek si věřil, a i když jeho největ-
ší soupeř Lukáš Janka jel na domácí 
trati, Mára v  tomto závodě zvítězil 
a  navýšil tak svůj bodový náskok 
v celkovém pořadí M - ČR.

Kromě těchto závodů se ve  vol-
ných termínech konal seriál Youth 
Games pod patronací ČSC (Český 
svaz cyklistiky) . Marek v  letošním 
roce startuje v  kategorii Cadet 
(15 – 16 let) a první tři závody, které 
jsou zároveň nominačními na Světo-
vé hry mládeže v  Německu, vyhrál. 
Ve dnech 5. 8. - 7. 8. se tak postaví 
na start tohoto závodu.

Ve  středu 15. 6. odjížděl na  ME, 
které se koná na Sardinii, kde bude 
obhajovat 3. místo z loňského roku.

Pochtiol J.

Biketrial
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Tak toto je vítězný pokřik fotbalistů mladší i  starší 
přípravky SK Přibyslav. O tom, že Přibyslav žije fotba-
lem, nemusím nikoho přesvědčovat. Možná ale stojí 
za zmínku, že široká fanouškovská základna se táhne 
napříč všemi kategoriemi. Kromě soutěží OFS se mladí 
fotbalisté účastní i fotbalových turnajů, které jsou pod 
hlavičkou základních škol. Mc Donald´s Cup je jedním 
z nich. Turnaj je určen pro žáky 1. stupně základních 
škol a je rozdělen do dvou kategorií: mladší (žáci 1. - 3. 
tříd) a starší (žáci 4. - 5.tříd). Turnaj je mezi školami 
velmi oblíben. A ZŠ Přibyslav si v něm již řadu let ne-
vede špatně. Posuďte sami.

Mc Donald´s Cup 2016 (4. - 5. ročník)
Dne 4. května proběhlo okresní kolo fotbalového 

turnaje McDonald´s Cup v Havlíčkově Brodě. Protože 
v Přibyslavi je fotbal mezi žáky velice oblíbený sport, 
mohla ZŠ Přibyslav poslat ze svých řad to nejlepší. 
V kategorii 4. a 5. tříd nás reprezentovali: Jan Augus-
tin 5. A, Luboš Daniška 4. A, Radek Imramovský 4. A, 
Marek Dobrý 4. A, Adam Kasal 5. C, Tomáš Krejčí 5. 
C, Šimon Mikulinec 5. C, Matyáš Pazour 4. A, Martin 
Sikora 5. A, Daniel  Wasserbauer 4. A a David Hájek 
4. B, který exceloval na postu gólmana. Borci si vedli 
velice dobře. Vítězství ve skupině bylo jasné. V semifi -
nále nás čekal náš věčný rival ZŠ V Sadech Havlíčkův 
Brod. I když byli kluci ze Sadů pořádní chlapáci, nebylo 
jim to nic platné. Přibyslav vyhrála jednoznačně 2:0. 
Soupeře jsme nenechali vystřelit na  bránu. Radost 
všech byla nesmírná. Téměř jsme se viděli v  Jihlavě 
na krajském kole, což byl náš sen. Ale před námi byl 
fi nálový zápas se ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod. Moc 
dobře jsme nezačali a během prvního poločasu jsme si 
nechali dát 2  branky. Což byl šok! Po přestávce se však 
přibyslavští Žraloci do  toho opět opřeli a  vyrovnali 
na 2:2. K tomu padala břevna a 2 tyčky. Po remízovém 
fi nálovém zápase následovaly penalty. Pět našich bor-
ců, kteří si věřili, stříleli na bránu, tři z nich proměnili. 
Stejně tak soupeř, stále je to nerozhodně. Ve druhém 
kole „náhlá smrt“ již bohužel náš nejlepší střelec turna-
je penaltu neproměnil.  Škoda, bohužel, i to je fotbal. 
Chyběl nám ten kousíček fotbalového štěstí!!!! Pořada-
telé se však shodli, že tak pěkný fi nálový zápas dlouho 
neviděli. Emoce, napětí, až do posledního okamžiku. 
To vše za  trvalého deště a zimy. I když jsme do kraj-
ského fi nále nepostoupili, jedno malé osobní vítězství 
máme. Zvítězili jsme nad fotbalovou školou ZŠ V Sa-
dech, po  čtyřech letech věčného soupeření. Hurá!!! 
Konečně!!  Kluci byli skvělí, disciplinovaní, navzájem 
se povzbuzovali. Moc bych jim ještě jednou chtěla 
poděkovat za skvělou reprezentaci naší školy a panu 
Mikulincovi děkuji za trenérskou podporu po telefonu.

Mc Donald´s Cup 2016 (1. - 3. ročník)
V kategorii našich benjamínků tedy žáků 1. - 3. tříd 

nastoupili dne 9. 5. za slunného počasí do okresního 
kola na havlíčkobrodskou „umělku“ tito borci: Matyáš 
Vopršal 3. C, Radek Havlíček 3. A, Adam Vaverka 3. B, 
Kamil Vaverka 2. C, Jakub Kasal 1. B, Tadeáš Pazour 
1. B, Patrik Mareš 1. C, Lukáš Svoboda 2. A, Petr Svo-

boda 1. A  a  malý, ale velice mrštný gólman Vojtěch 
Křesťan 2. C.

Ve  skupině hoši nezaháleli, vyhráli hned třikrát 
-   s  týmy ze Štoků, ZŠ Konečná Havlíčkův Brod. Vý-
sledky 5 : 2, 15 : 0 hovoří za vše. Maličko napětí  přinesl 
zápas se ZŠ Smetanova Chotěboř, který skončil remí-
zou 2:2. Ve čtvrtfi nále zvítězili naši vysoko nad ZŠ Lípa 
8:0, dveře do  semifi nále tedy byly otevřené. Tam i je 
čekal přibyslavský věčný rival ZŠ V Sadech. Přibyslavští 
Žraloci opět vycenili svoje zuby a kluci z Brodu neměli 
šanci, naši je doslova smetli výsledkem 7:1. Následova-
lo fi nále. Soupeře  naši borci již dobře  znali. Byl to tým 
ze ZŠ Smetanova, s nímž remizovali již ve skupině 2 : 2. 
Kluci  teď nenechali nic náhodě a výsledkem 6 : 1 sou-
peře převálcovali. Hurá!!! Vítězství v  okresním kole, 
tolik vytoužený postup do krajského kola, je tady. To 
vše pod trenérskou taktovkou Pepy Vaverky ml. a Ja-
romíra Vopršala. V pondělí 16. 5. pojedeme do Jihlavy.

V každém sportu hrají roli emoce a fotbal není výjimkou. Svoje emoce bohužel nezvládli benjamínci ze Sadů, 
kteří neunesli porážku a nechovali se  v duchu fair play. Teď ale hurá do Jihlavy. Zkontrolovat sestavu, připomenout 
pravidla. Ale POZOR! Je tu změna. Zatímco okresní kola se hrála s počtem hráčů v poli 5 + 1, v krajském kole je 
vše jinak. Počet hráčů je 7 + 1, ale hřiště je dvojnásobné. Hraje se téměř na půlku velkého fotbalového hřiště! To je 
problém! Benjamínci ani ve své soutěži nehrají na tak velkém hřišti. Co s tím? V neděli večer v 18.30 h. sraz na hřišti 
v Přibyslavi, musíme si vyzkoušet hru na velkém hřišti, střídání, doplnit sestavu o 2 fotbalisty. Po dlouhém a pro 
někoho bolestném rozhodování jsme doplnili náš tým o fotbalisty z Keřkova: Dušana Šrámka a Tomáše Háněla. 
Oba jsou žáky 3. C ZŠ Přibyslav, splňují tedy podmínky a pravidla Mc Donalds´Cupu.

Ještě bych chtěla poděkovat všem mladým fotbalistům za to, s jakou chutí a bojovností se zapojili do hry, 
trenérům za trpělivost a  čas, který si na tento turnaj udělali!!! Děkuji fandícím maminkám a tatínkům na te-
lefonu či na hřišti.

Za ZŠ Přibyslav Mgr. Věra Danišková 

(Pozn. redakce: pro velký rozsah byl článek rozdělen, druhá část bude zveřejněna v srpnovém čísle PO )

 Ilustrace - žák 2. C, ZŠ Přibyslav

Za mladší přípravku hrála 2 mužstva, každé s počtem hráčů 4 + 1. Hrálo se na hřišti s rozměry 30 x 19 m. Branky 
byly o rozměrech 3 x 2 m. Utkání probíhalo 2 x 16 min a střídalo se hokejově. 

V  této sezóně se vystřídalo 14 hráčů, což je málo, a  to Martin Šrámek, Jakub Novák, Adam Vaverka, Kamil 
Vaverka, Jakub Kasal, Tadeáš Pazour, Vojta Křesťan, Lukáš Svoboda, Petr Svoboda, Patrik Mareš, Filip Koubek, 
Michal Štefan, Lukáš Stehno a Honza Beneš. Poslední zápasy odehrál i pětiletý hráč David Koubek a čtyřletý Vítek 
Svoboda. Jinak je to kategorie roč. 2007 a mladší.  

Naše tréninky probíhaly 2x týdně. Účast hráčů byla 80%. V zimě jsme se scházeli ve školní tělocvičně a jednou 
za 14 dní v hale, kam jsme si zvali soupeře.

V  zimní sezóně jsme se zúčastnili pěti úspěšných turnajů. Za  celý ročník naši hráči odehráli 36 zápasů. 1. 
mužstvo dosáhlo skóre 429 : 77 (bez turnajů). 2. mužstvo nastřílelo 316 : 89. Střelci mužstev (bez pěti halových 
turnajů): Kamil Vaverka 158, Adam Vaverka 133, Kuba Kasal 104, Lukáš Svoboda 66, Patrik Mareš 46, Petr Svo-
boda 42, Tadeáš Pazour 42, Filip Koubek 36, Honza Beneš 25, Kuba Novák 12, Lukáš Stehno 5, Vojta Křesťan 3, 
Martin Šrámek 3, Michal Štefan 2 góly.

Těchto úspěchů hráčů bychom nedosáhli bez rodičů, kteří vedou děti ke sportu a dojíždí za námi na zápasy 
a turnaje. 

Na závěr patří velké díky sponzorům mladší přípravky za fi nanční pomoc na zakoupení medailí na halové tur-
naje. Děkujeme panu A. Tonarovi, M. Havlíkovi, J. Líbalovi, D. Novotnému, M. Rasochovi a dalším, kteří nechtěli 
být jmenováni. 

Za trenéry Josef Vaverka st.

Skončila fotbalová sezóna mladší přípravky

Žákovský fotbal má síluuuuuuuu!
My jsme parta žraloků, máme velkou sílu, 
všem soupeřům do brány uděláme díru.
Hej, hej , hej, góly tam nasázej. Hej, hej, hej, Přibyslav je nej… .
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Myslete na teplo domova již nyní! 

Wotan Forest, a.s. 

Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě 

Vám nabízí k prodeji  
palivové dříví : 

– odřezky z manipulace do 1 m délky.                        
Cena 660,- Kč/prms* (prostorový metr sypaný) 

Při objednání  7 prms  a více 

=  doprava zdarma!  

Objednávky na telefonu: 

724 055 794 nebo  602 780 518  

Hledám paní na výpomoc 
do domácnosti  s babičkou

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

tel.: 603 533 167

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A4 (21,0x29,7cm) 
celá str. 
2420 Kč 

 
 
 
 

A5 (14,8x21,0cm) 
1/2 str. 

1210 Kč 

 
 
 
 
A6 (10,5x14,8cm) 

1/4 str. 
605 Kč 

 
 

A7(7,4x10,5cm) 
1/8 str. 

302,50 Kč 

A8 
(52x74 

cm) 
1/16 str. 
151,25 

Kč 

15 cm 2   
73 Kč 

1 cm 2   
4,84 Kč 

INZERCE V PŘIBYSLAVSKÉM OBČASNÍKU
(rozměry jsou upraveny do formátu stránky s okrajem), 
 uvedené ceny jsou včetně DPH



Str. 23Pozvánky na akceČERVENEC 2016

Cyklisté odstartují ve 13:30 hod. na Bechyňově náměstí, projedou ulicí Generála 
Luži, dále budou pokračovat obcemi Hřiště, Ronov nad Sázavou a po 10 minutách 
projedou opět přibyslavských startem a cílem. Po absolvování 9 okruhů mezi Malou 
a Velkou Losenicí a Vepřovou  jsou v cíli na Bechyňově náměstí očekáváni přibližně 
v 16:30 hodin. Během odpoledne se můžete všichni těšit na přibyslavském ná-

městí na zajímavý doprovodný program v podobě reprodukované hudby, bike-
trialového vystoupení Marka Pochtiola a vystoupení M – aerobic clubu Přibyslav. 
Srdečně zveme malé i velké cyklistické příznivce. Podrobné informace lze čerpat 
na www.vysocinatour.sweb.cz .

Milan Plocek

Jubilejní 20. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2016
Ve čtvrtek 4. srpna 2016 bude v Přibyslavi 1. etapou zahájen jubilejní 20. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2016.
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Procházka městem Foto Ladislav Hladík

Janáček galerie vás zve na výstavu

Bohuslav Jirka
Josef Kruml

OBRAZY
od 2. 7. do 29. 7. 2016
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červenec 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. července 2016 Burza knih – sleva až se 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2016 Lovci perel – čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2016 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu MÚ Přibyslav
– od 1. července 2016 Městská gotická věž – zahájen pravidelný provoz Přibyslavská věž KZM Přibyslav
– od 1. července 2016 Půjčovna kostýmů uzavřena Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2016 Řemeslníci a živnostníci v městě Přibyslavi/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2016 Nejen řemeslo/výstavka Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2016 Knihovna každou sobotu uzavřena Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2016 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2016 Pravidelný provoz městského koupaliště/ dle počasí Městské koupaliště SZM Přibyslav 
– od 1. července 2016 Pravidelné návštěvy nemocných knězem Dle rozpisu ŘKF ŘKF Přibyslav
– 2. července 2016 Zájezd do pražské ZOO Přibyslav - Praha ŘKF Přibyslav
– 2. července 2016 ve 14.00 h. Dětský den Obec Brzkov OÚ Brzko v
– 2. července 2016 v 17.00 h. Kresba, malba, grafi ka/vernisáž výstavy Janáček galerie Janáček galerie
– 3. července 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj – Cyklistika Parkoviště u fi rmy ACO SZM Přibyslav
– 7. července 2016 v 19.00 h. Kondiční plavání v bazénu/ pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav
– 14. července 2016 od 8.00 h. Sběr použitého ošacení Budova DPS Diakonie, PS Přibyslav
– 14. července 2016 v 19.00 h. Kondiční plavání v bazénu/ pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav
– 15. července 2016 od 8.00 h. Sběr použitého ošacení Budova DPS Diakonie, PS Přibyslav
– 16. července 2016 od 8.00 h. Sběr použitého ošacení Budova DPS Diakonie, PS Přibyslav
– 16. července 2016 v 9.00 h. Kolem Melechova/ 13. ročník cyklistického závodu Osada Meziklasí Občanská sdružení
– 16. července 2016 ve 20.00 h. Theatre + Ústřední topení/ zábava Krytý parket Olešenka SDH Olešenka
– 21. července 2016 v 19.00 h. Kondiční plavání v bazénu/ pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav 
– 23. července 2016 v 15.00 h. Odpoledne s Motýlkem KVC Harmonie RC Motýlek Ž. P., KVC Harmonie
– 24. července 2016 od 15.00 h. Oslava 263. výročí posvěcení přibyslavského kostela Farní kostel ŘKF Přibyslav
– od 25. července 2016 „Přífarní“ tábor ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 26. července 2016 Svatoanenská malá pouť Poutní místo sv. Anna OÚ Pohled
– 28. července 2016 v 19.00 h. Kondiční plavání v bazénu/ pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav
– 29. července 2016 Kresba, malba, grafi ka/ukončení výstavy Janáček galerie Janáček galerie
– 29. července 2016 v 19.00 h. Dvanáctiboj – plavání Městské koupaliště SZM Přibyslav
– od 30. do 31 července 2016 Svatoanenská velká pouť Poutní místo sv. Anna OÚ Pohled
– 31. července 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – plavání Městské koupaliště MS ČČK Přibyslav
– 31. července 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj – plavání Městské koupaliště SZM Přibyslav


