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Otevření dopravního hřiště Foto: Michael Omes

Mléčné výrobky podporují náš venkov
Přibyslavské slavnosti a Mlékárenský den jsou nepochybně nejvýznamnější akcí, 

kterou pořádá město Přibyslav. Letošní jubilejní 25. ročník se těšil velké návštěvnosti, 
což nepochybně ovlivnilo i slunné a teplé počasí. Nové výstavní prostory ve farní 
stodole a  ve  Starém špitále rozšířily možnost pro účast vyššího počtu mlékáren. 
Zároveň alespoň částečně rozptýlily davy návštěvníků na Bechyňově náměstí. Or-
ganizační stránka této akce byla tentokrát určitě náročnější a  bez obětavé práce 
prakticky všech zaměstnanců městského úřadu bychom se neobešli. 

Význam přehlídky pro region
Byla to geniální myšlenka našich předchůdců spolupracovat s místní mlékárnou, 

která je významným průmyslovým subjektem na Přibyslavsku. Možnost prezentovat 
mléčné výrobky byla rozšířena také na mlékárny z okolí, nejprve z Vysočiny a postup-
ně i mimo hranice našeho kraje. Podpora mléčných produktů je zároveň i podporou 
výrobců mléka v našem regionu, které je považováno za vysoce kvalitní surovinu. 
Udržení života na venkově je důležité nejenom z pohledu přínosu pro sociální oblast, 
ale také z pohledu zachování krajiny a ekologie. Pohled na travnaté pastviny a pa-
soucí se krávy je dozajista hezčí než na nekonečné lány našlechtěné kukuřice. Další 
obraz může být nevybíravé počasí Vysočiny, které spláchne z  pole ornici jedním 
přívalovým deštěm. Krajina a půda jsou bohatství, které si zasluhuje citlivou péči 
včetně lidí, kteří mají správný vztah k přírodě i k sobě navzájem. 

Mlékárenský den je příležitost, kdy naše malé městečko může na sebe upozornit 
a sdělit okolnímu světu, že se u nás něco děje. Není to žádná velkolepá komerčně la-
děná akce, ale výstava, postavená na spolupráci města, mlékáren a dalších subjektů 
včetně neziskových organizací. Přínos můžeme spatřit ve spolupráci místních fi rem, 
kterým není cizí region jejich působiště a zájem o místní dění a o lidi, kteří přirozeně 
nejsou jen v roli zaměstnanců, ale také obyvatel Přibyslavi a malebné Vysočiny.

Tradice, která pokračuje již čtvrt století, o sobě vypovídá, že je schopna překonat 
různé obtíže a má před sebou i slibnou budoucnost. Bez nadsázky je to pro nás 
závazek, abychom tento kulturní odkaz předali i budoucím generacím.

Bylo 31. srpna něco po půl osmé, skončilo zasedání zastupitelstva města a já se 
vydal potemnělou radnicí do kanceláře. Odložil jsem i záznamník, podklady a spíše 
ze zvyku, než z očekávání, jsem ještě otevřel e-mailovou poštu. Moje oči sklouzly 
do poznámek z nepříliš přívětivého závěru jednání zastupitelstva a hned na to je 
v počítači zaujala nově příchozí zpráva:

Vážený pane starosto,
chci Vás požádat o veřejné poděkování Vašemu občanovi panu Josefu Stehnovi. 

Neuvěřitelně  obětavě mi pomohl v situaci, ve které bych si sama opravdu nevěděla 
rady. Stalo se toto - byla jsem se 7 letou vnučkou v Chotěboři a byla nám doporu-
čena procházka údolím Doubravy. Je mi 70 let a jsem celkem pohyblivá. Jenže asi 
uprostřed trasy mi uklouzla pravá noha a já jsem sklouzla do řeky. Kluzké kameny 
mi bránily v tom, abych vylezla z vody. Štěstím bylo, že šel pan Stehno se skupinou 
lidí a dětí okolo, pomohl mi z vody, byla jsem od hlavy až k patě zcela mokrá, tekla 
mi krev z ruky, zhmoždila jsem si celou levou stranu těla a i  ruku a nohu.

On mně a vnučce pomohl kousek zpět, pak nás ve schůdnějším místě převedl 
přes řeku a ukázal cestu, kam máme jít s tím, že on spěchal pro auto a po necelé 
půlhodině mne i vnučku dovezl zpět na náměstí do Chotěboře, kde jsme byly uby-
továny. Stalo se to dne 16.8. Bez něho doopravdy nevím, co bych si počala. Třásly 
se mi nohy, byla jsem jako v šoku, zcela mokrá a bolelo mne snad celé tělo. Malá 
Berenika plakala celou dobu, prostě situace opravdu na nic. Jeho nezištná pomoc 
byla pro nás jako zázrak. 

Mám levou nohu v sádře do konce září - kost v kotníku je naštípnutá, ale ne zlome-
ná - naštěstí,  nikdy nic podobného se mi nestalo. Od pana Stehna to byl nesmírně 
ušlechtilý čin. Proto Vás opravdu prosím, abyste mé vřelé poděkování uveřejnili 
ve Vašem zpravodaji /pokud je vydáváte/ a zmínili se o něm na nějakém veřejném 
zasedání apod. Pan Stehno bydlí ve Vašem městě.  Jsem vděčná, že u nás ještě žijí 
takoví hodní lidé. Věřím, že mé prosbě vyhovíte a zdravím Vás.

Růžena Militká

Rád tímto plním prosbu paní Militké a zveřejňuji její dopis, jelikož si pan Stehno 
veřejné poděkování za svoji nezištnou pomoc zaslouží. Ale vlastně také tak trochu 
pro ten napravený večer.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Takový napravený večer

 Co přineslo září

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

Děkuji místním i přespolním návštěvníkům, kteří svojí  účastí přispěli k důstojnému 
a  příjemnému průběhu letošních Přibyslavských slavností. Děkuji všem spolupo-
řadatelům za  obětavou práci a  těším se na  další 26. ročník Mlékárenského dne 
v Přibyslavi, který se bude konat 9. září 2017.

Kabelová televize
Od poloviny října by mělo dojít ke změnám v uspořádání programové nabídky 

kabelové TV na síti TKR Přibyslav. Uspořádání naleznete v tomto vydání Přibyslav-
ského občasníku. Za případné problémy s přelaďováním programů se omlouváme. 
Děkujeme za pochopení.

Od září vykonává servisní činnost na TKR Přibyslav pan Jiří Večeřa. Telefonní číslo 
se nemění 720 511 730. Přeji panu Večeřovi mnoho úspěchů v jeho servisní činnosti 
a uživatelům na TKR Přibyslav kvalitní příjem veškerých služeb.

Michael Omes
místostarosta města
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V září se jako každoročně uskutečnila výstava mlékárenských výrobků. V  letoš-
ním roce se výstavy zúčastnilo celkem 23 vystavovatelů, kteří byli rozmístěni do tří 
výstavních prostor, což kladlo zvýšené nároky na zajištění celé akce. Děkuji všem 
pracovníkům města Přibyslav, kteří se na zdárném průběhu letošního ročníku vý-
stavy podíleli. 

Město Přibyslav vyhlásilo výzvu k podání nabídek na instalaci vodorovného do-
pravního značení – podélné přerušované čáry na cyklostezce. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Pečovatelská služba Přibyslav
Během měsíce září se nepřihodilo nic, co by ohrozilo pravidelné poskytování 

služeb.
V průběhu měsíce se některé pracovnice v rámci povinného vzdělávání pracovní-

ků v sociálních službách zúčastnily školení na téma „Kultura chování a vystupování 
zaměstnanců sociálních služeb“, které se konalo v  Jihlavě. Zde získaly informace 
o  společenských, etických a  legislativních normách, které je nutné dodržovat při 
jednání s klienty, jejich rodinami, ale také v rámci pracovního týmu. Na příkladech 
jim byly ukázány nejčastější chyby, jak v jednání s klienty, tak i v pracovních vztazích, 
které často vedou ke zbytečným konfl iktním situacím. 

* V sobotu dne 24. 9. proběhla ve společenské místnosti střediska pečovatelské 
služby ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. 

* V  pátek 30. 9. se ve společenské místnosti střediska pečovatelské služby usku-
tečnil pravidelný monitoring krevního tlaku, glykemického indexu a Body Mass In-
dexu, který již pravidelně zajišťuje místní skupina ČČK.  

V měsíci říjnu se budou konat další povinná školení pracovníků v sociálních služ-
bách, např. na téma „Konfl ikty a jejich zvládání“.

Též proběhnou ve společenské místnosti střediska pečovatelské služby pravidelné 
akce. Ve spolupráci s místní skupinou ČČK - v pátek dne 21. 10. od 15.00 – 16.00 
hodin pravidelný monitoring a  ve  spolupráci s  místní římskokatolickou farností - 
v sobotu 22. 10. od 9.00 hodin mše svatá. 

V měsíci říjnu, přesněji v týdnu od 3. do 9. října 2016, se uskuteční v rámci celé 
republiky TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, a to pod záštitou Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V rámci tohoto týdne 
sociálních služeb jsme se rozhodli uspořádat ve Středisku pečovatelské služby v Při-
byslavi dne 6. října od 8.00 – 14.00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zájemci 
si budou moci prohlédnout prostory střediska pečovatelské služby, kde mají pečo-
vatelky své zázemí a kde poskytují služby pro klienty pečovatelské služby. Dále také 
budou mít možnost prohlédnout si byt v Domě s pečovatelskou službou Přibyslav 
a obdrží od nás malou pozornost.

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 16. veřejném zasedání dne 31. srpna 2016 
schválilo rozpočtové opatření č. 5 k  rozpočtu města na  rok 2016. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 77 330 026,20 Kč a výdaje 
86 667 897,73 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 5 došlo ke zvýšení příjmů o 1 311 752 Kč a to 
především z důvodu příjmu dividend VaK ve výši 450 560 Kč, dotací ze státního roz-
počtu (na výkon sociální práce ve výši 317 000 a na veřejně prospěšné práce ve výši 
70 000 Kč), dotací a darů Kraje Vysočina ve výši 207 022 Kč (z toho na podporu 
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže ve výši 91 022 Kč a na vzdělávací 
činnost ZŠ ve výši 76 000 Kč), zvýšení položky poplatku za provoz systému odstra-
ňování komunálních odpadů ve výši 100 000 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 5 jsou výdaje na vybudo-
vání infrastruktury pro čtyři rodinné domy v Dolní Jablonné ve výši 1 670 072 Kč, 
nákup budovy COOP v  Keřkově ve  výši 400  000 Kč a  na  chodník Utín (dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo) ve výši 139 191 Kč. Kapitálová rezerva je po RO5 ve výši 
14 036 952,24 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 8. 2016 je následující:
Daňové příjmy činí 45 929 838,72 Kč, t. j. 76,73 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 2 765 510,42 Kč, kapitálové příjmy 1 043 855 Kč 
a přijaté transfery 4 137 627,64 Kč. Příjmy celkem ve výši 53 876 831,78 Kč tvoří 
69,67 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 28 743 003,38 Kč, což je 33,16 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 8. 2016 činí 24 252 031 Kč, kapitálové výdaje pak 
4 490 971,76 Kč.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti po změně č. 2 předpokládá na rok 2016 vý-

nosy ve výši 22 389 622 Kč a náklady ve výši 14 539 200 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  31. 8. 2016 Kč 9  096  878,58, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 736  065,30 Kč, Kč, skládka 
4  662  537,71 Kč, SZMP 580  561,92 Kč, správa majetku 70  711,40 Kč, kabelová 
televize 1 212 412,19 Kč, všeobecná správa -150,14 Kč a pronájmy 1 834 740,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby a životního prostředí
Změna ve svozu tříděného odpadu

V listopadu minulého roku město Přibyslav zakoupilo převážně z dotací svozový 
vůz IVECO, který se v tomto roce využíval na svážení zeleně, a díky tomu se zvýšila 
četnost odvozu zeleně na sedminásobek proti minulému roku. Přesto tento vůz není 
zcela vytížen a město se rozhodlo postupně svážet vlastními silami i část tříděného 
odpadu. Týká se to hlavně zvonů, velké kontejnery bude dál svážet fi rma ODAS. 
Po předběžné dohodě s fi rmou ODAS je pravděpodobné, že ke změně dojde během 
posledního čtvrtletí tohoto roku.

V ulici Jiráskova se porouchal velký zvon na plast a dočasně byl nahrazen čtyřmi 
malými zvony. Pokud se podaří zvon opravit, bude opět umístěn na původní místo. 
V souvislosti se stížnostmi některých občanů upozorňujeme na to, že větší kanystry 
a stavební fólie nepatří do tříděného odpadu, ale je třeba je odvézt na sběrný dvůr 
v areálu odpadového hospodářství Ronov nad Sázavou. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor správy a údržby
Největší úsilí jsme v září věnovali přípravám na Přibyslavské slavnosti. Důvodem 

bylo i rozšíření prezentace výrobků do více prostor a zabezpečení ohňostroje. Ten byl 
vzhledem k 25. výročí výstavy ve větším rozsahu, což mělo kladnou odezvu u občanů. 

Byla dokončena údržba zelených ploch ve městě Přibyslav i spádových obcích. 
Na základě provedené kontroly došlo k vyplacení fi nančních prostředků za údržbu 
zeleně všem sborům dobrovolných hasičů v obcích, dále TJ Keřkov, SK Přibyslav, 
SZMP, Romanu Kasalovi a Jiřímu Němcovi, s kterými byla uzavřena smlouva o dílo 
na  údržbu zelených ploch. Všem děkuji za  spolupráci. Dotace na  údržbu zeleně 
z Kraje Vysočina na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních 
úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy pro letošní rok nebyla vypsána a dle sdělených 
informací se o dotaci neuvažuje ani příští rok. Službu smluvně s Krajem Vysočina 
zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočina. Firma provedla ošetření zeleně – 
keřů za budovou radnice, kolem základní školy a kostela. 

Pracovníci, zaměstnaní u města v rámci VPP, se podílí na úklidu města a údržbě 
zeleně. Provedli také výmalbu garáže v budově radnice a sklepních prostor v byto-
vém domě čp. 25 v Ronově nad Sázavou.

Řešili jsme opravy naší techniky, vozidla Magma Alfi car a  Avie. Jelikož je stáří 
vozidla Magma již 14 let a  závady jsou častějšího charakteru, OSÚ předloží Za-
stupitelstvu města Přibyslav ke schválení do rozpočtu na rok 2017 koupi nového 
multifunkčního vozidla. 

Občany nahlášené poruchy veřejného osvětlení v Přibyslavi, konkrétně v ulici Ko-
menského, Zahradní, Ronovská, náměstí, Tržiště, v Ronově nad Sázavou a poničené 
nástěnné světlo v průchodu k jídelně  byly postupně odstraněny. 

Byly převzaty dokončené opravy místních komunikací v Dolní Jablonné. Zakázku 
realizovala společnost COLAS CZ. Proběhlo předání staveniště na zhotovení par-
kovacích míst v ulici Tržiště, zhotovitelem stavby dle výběrového řízení je společ-
nost ECOSTONE, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod. Pokračují stavební 
práce na  investici „Oprava komunikací v místních částech Dobrá, Keřkov a Utín. 
Komunikace v  Dobré.“ Zhotovitelem je na  základě výběrového řízení společnost 
M – SILNICE, Žižkova 1619, 580 01 Havlíčkův Brod. 

Z oblasti bytového hospodářství – byl uvolněn byt v domě s pečovatelskou službu 
č. p.  240. V  bytovém domě č. p.  25, Ronov nad Sázavou, probíhá výměna kotle 
na tuhá paliva. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Sběr a  svoz velkoobjemového a  nebezpečného odpadu proběhne ve  dnech 
17.  října  -  22.  října  2016. Od  pondělí 17. října do  čtvrtka 20. října v  Přibyslavi 
a v pátek 21. října a v sobotu 22. října v místních částech dle rozpisu a mapky, které 
jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. 

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

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

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

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná 
prostranství před svozem a  po  svozu vel-
koobjemových a  nebezpečených odpadů. 
Tyto vzniklé hromady ohrožují bezpečnost 
a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťují-
cích svoz. Časy jsou posunuty (kromě sobo-
ty) do odpoledních hodin, aby je mohla vyu-
žít většina občanů. Stanoviště jsou zpravidla 
rozmístěna nedaleko sebe, aby v případě, že 
občan již nestihne vybrané stanoviště, mohl 
odpady předat na  jiném stanovišti. Tedy 
žádné ukládání odpadů na  chodníky!!! 
Pokud budou občané ukládat velkoobje-
mový nebo nebezpečný odpad na  veřejné 
prostranství, vystavují se možnosti uložení 
pokuty. Vzhledem k tomu, že svoz bude pro-
bíhat za plného silničního provozu, žádáme 
občany o  zvýšenou opatrnost při pohybu 
na komunikacích. Dále žádáme řidiče, aby 
v čase určeném pro svoz odpadu neodsta-
vovali vozidla v  místech, kde by měla být 
stanoviště svozu.

Občané města mohou celoročně k  odlo-
žení nebezpečných odpadů využít bezplat-
nou službu sběrného dvora v  Ronově nad 
Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se mů-
žete informovat na telefonu 569 430 820.

Jana Krejčová
OVŽP

Svoz a sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu 
POZOR ZMĚNA ROZMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ

Číslo/Datum a čas/Stanoviště

Pondělí 17. 10. 2016
1 14:00-14:45 Příkopy
2 15:00-15:45 Pecháčkova
3 16:00-16:45 U Koupaliště
4 17:00-17:30 Ronovská (LDO)

Úterý 18. 10. 2016
5 14:00-14:45 gen. Luži
6 15:00-15:45 Vyšehrad
7 16:00-16:45 Žižkova
8 17:00-17:30 Husova (zámek)

Časový rozpis svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Středa 19. 10. 2016
9 14:00-14:45 Pelikánova
10 15:00-15:45 Na Vyhlídce
11 16:00-16:45 Rašínova
12 17:00-17:30 Česká

Čtvrtek 20. 10. 2016
13 14:00-14:30 Jiráskova
14 14:30-15:00 Wolkerova
15 15:00-15:30 Bezručova
16 15:30-16:00 Nerudova
17 16:15-17:00 Tržiště
18 17:00-17:30 U Lesa

Pátek 21. 10. 2016
14:00-14:30 Poříčí
14:45-15:00 Poříčí (statek)
15:15-15:45 Česká Jablonná
16:00-16:30 Dolní Jablonná
16:45-17:00 Dvorek
17:15-17:30 Uhry

Sobota 22. 10. 2016
8:00-8:30 Utín (u kulturního domu)
8:40-8:50 Hesov
9:00-9:45 Keřkov (u hasičské zbrojnice)
10:00-10:30 Dobrá (u hasičské zbrojnice)
10:45-11:15 Hřiště
11:30-12:00 Ronov nad Sázavou

1. mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky 
1.  Jihočeský zákys - Natural, Meruňka, Jahoda, Černý rybíz - kolekce výrobků 

v odnosce („AGRO-LA“, spol. s r. o., Jindřichův Hradec)
2.  Bohemilk Opočenský jogurt vanilka 150 g - sklo (Bohemilk, a. s., Opočno)
3.  Choceňský smetanový jogrut Stracciatella 150g (Choceňská mlékárna s. r. o.)

2. čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky 
(včetně tavených sýrů), deserty 
1.  Kelímek BIO 3v1 (Tavírna sýrů Salix s. r .o., Bečváry)
2.  Kozí tvaroh (Sýry Fukovi, Markvarec)
3.  Tavený sýr s kapií (LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o.)

3. přírodní sýry zrající 
1.  Zlatá Praha porce cca 250 g (Mlékárna Polná spol. s r. o.)
2.  Provolone 150 g (AGRO 2000 - INVEST a. s., Městečko Trnávka)
3.  Furfante -sýr typu italico (Brazzale Moravia a. s., Tři Dvory)

4. kozí a bílé sýry, speciality 
1.  Gouda - archivní ovčí sýr (Statek Horní Dvorce s. r. o.)
2.  Cri Cri- křupavý snack, který vzniká upečením sýru Gran Moravia 

(Brazzale Moravia a. s., Tři Dvory)
3.  Nakládaný Balsýr s paprikou a kořením (Mlékárna Žirovnice spol. s r. o.)

Mlékárenský den v Přibyslavi 
- hodnocení výrobků 7. 9. 2016
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Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Pondělí 10. 10. 24. 10.
2 Bezručova Úterý 11. 10. 25. 10.
3 Hesovská Středa 12. 10. 26. 10.
4 Pecháčkova I Čtvrtek 13. 10. 27. 10.
5 Zahrádky u ACA Pátek 14. 10. 28. 10.
6 Cihlářská Pondělí 3. 10. 17. 10.
7 Jiráskova Úterý 4. 10. 18. 10.
8 Vyšehrad Středa 5. 10. 19. 10.
9 Prokopova Čtvrtek 6. 10. 20. 10.

10 Na Vyhlídce Pátek 7. 10. 21. 10.
11 Tržiště Pondělí 10. 10. 24. 10.
12 Pecháčkova II Úterý 11. 10. 25. 10.
13 Nezvalova Středa 12. 10. 26. 10.
14 Bezpalcova Čtvrtek 13. 10. 27. 10.
15 Zahrádky Amerika Pátek 14. 10. 28. 10.
16 Seifertova Pondělí 3. 10. 17. 10.
17 Česká Úterý 4. 10. 18. 10.
18 U Barevny Středa 5. 10. 19. 10.
19 Zahradní Čtvrtek 6. 10. 20. 10.
20 Zahrádky Letiště Pátek 7. 10. 21. 10.

Stabilní stanoviště:
Niklfeldova, Gen. Luži, Příkopy, Ronovská, Nerudova, Žižkova

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 3. 10. - 6. 10. 14. 10. - 16. 10. 24. 10. - 27. 10. 
Keřkov 7. 10. - 9. 10. 17. 10. - 20. 10. 28. 10. - 30. 10. 
Dobrá 30. 9. - 2. 10. 10. 10. - 13. 10. 21. 10. - 23. 10. 
Česká Jablonná 3. 10. - 6. 10. 14. 10. - 16. 10. 24. 10. - 27. 10. 
Uhry 30. 9. - 2. 10. 14. 10. - 16. 10. 28. 10. - 30. 10. 

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.

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v říjnu 2016

Anketa zastupitelů
Milí čtenáři, vracíme se k vám po prázdninách, jak jsme slíbili, a děkujeme vám 

za vaše názory.

Téma na říjen:
Letos se konal jubilejní 25. ročník Mlékárenského dne spojený s Přibyslavskými 
slavnostmi s bohatým doprovodným programem.

Zeptali jsme se:
Která z akcí vás nejvíce zaujala? Jak hodnotíte rozdělení přehlídky do 3 budov? 
Jaké zlepšení navrhujete pro příští ročníky?

Ota Benc, za ODS:
Letošní ročník považuji za nejzdařilejší v historii. Možná si leckdo neuvědomuje, 

kolik práce a v  jakých podmínkách za tím stojí! Jsem rád, že vedení města a  jeho 
pracovníci tuto obrovskou zátěž podstupují. Myslím, že v budoucnu však bude nut-
ná větší profesionální podpora. Jako výborný nápad se ukázalo rozdělení výstavy 
a ochutnávek do  třech prostor. Za vrchol přehlídky já osobně považuji hudebně 
dramatické vystoupení pěveckého sdružení JASOŇ v  kulturním domě v  sobotu 
12. září. Standing ovation - co dodat!!

Libor Jaroš, za KDU-ČSL:
Osobně jsem nemohl být v  sobotu na  slavnostech, nicméně rozšíření výstavy 

podpořilo návštěvnost štoly a kostela, což jsme zaznamenali jako skauti při tradičním 
průvodcovství a také při hrátkách na farní zahradě, které podpořily výstavu ve farní 
stodole. Frontu do sklepení to ale asi příliš neovlivnilo, což je patrno z fotek a z web-
kamery. 25. výročí bylo pestřejší a honosnější a je nyní na diskuzi dle názorů lidí a vy-
stavovatelů, kterých bylo letos více, zda nějaké rozšíření nezachovat i do budoucna.

Martin Kamarád, za ODS:
Jako zúčastněnému organizátorovi se mi Přibyslavské slavnosti těžko hodnotí 

z  pohledu diváka. Proto budu pro tentokrát napjatě čekat na  reakce zastupitelů 
i ostatních návštěvníků. Na tomto místě bych však chtěl srdečně poděkovat všem 
pracovníkům Mě Ú za jejich nasazení při letošní obzvlášť náročné přípravě a průbě-
hu jubilejního ročníku Mlékárenského dne.

Michael Omes, za KDU-ČSL:
Zaujalo mě, že o Mlékárenský den má zájem také mnoho mladých lidí. V počtu 

vystavujících 22 mlékáren nebyla jiná varianta, než rozšířit radniční sklepení o další 
výstavní prostory. Starý špitál a farní stodola jsou v dosažitelné vzdálenosti a domní-
vám se, že se vystavovatelům i návštěvníkům osvědčily. Určitě je stále co zlepšovat, 
ale obávám se, že recept na rozptýlení dlouhých front lidí jen tak snadno nenajdeme. 
Tato ojedinělá akce může i do budoucna hodně zviditelnit naše krásné město. 

Anna Šnýdlová, za ODS:
Doprovodný program byl tentokrát opravdu bohatý. Mně osobně udělal největší 

radost koncert skupiny Vltava. I  všechny další akce, které jsem navštívila s  hosty 
z Mooku, byly velmi zdařilé. Rozdělení výstavy a ochutnávek do 3 budov bylo dob-
rým řešením vzhledem k velkému počtu vystavujících podniků a aspoň trochu se 
rozložil zájem návštěvníků. Ve „Špitále“ bych vzhledem k tomu, že návštěvníci platili 
vstupné, doporučila pro příště i  rozšíření možnosti občerstvení a o něco bohatší 
nabídku výrobků.  

Jan Thomayer, za NPP:
Tento 25. ročník mlékárenských dnů hodnotím velice pozitivně a  děkuji všem 

pořadatelům a účinkujícím. S rodinou nás zaujaly především ochutnávky ve všech 
prostorách, ale i ohňostroj a prohlídka štoly pod farou. Rozdělení výstavy do sklepe-
ní, stodoly a špitálu mělo svůj smysl a tím byl i z větší části vyřešen největší problém 
minulých ročníků mlékárenských dnů - nekonečně dlouhá fronta do  radničních 
sklepení.
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 31.  08. 2016
 165/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele stavby „Infrastruktura 

pro 4 RD Dolní Jablonná“ fi rmu Stavak spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíč-
kův Brod, IČO 25274368.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

166/2016 Rada města Přibyslav na základě výběrového řízení, vyhlášeného usnesením 
Rady města Přibyslav č. 118/2016 ze dne 1. 6. 2016, schvaluje vybrat jako 
dodavatele pro akci „Parkoviště v ul. Tržiště Přibyslav“ společnost ECOSTONE 
s. r. o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod,  IČO 28796331, cena díla 
je 268.410 Kč včetně DPH. Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu 
o  dílo mezi objednatelem městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO 00268097 a zhotovitelem společností  ECOSTONE s. r. o., Dob-
rovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod,  IČO 28796331.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

167/2016 Rada města Přibyslav na základě výběrového řízení, vyhlášeného usnesením 
Rady města Přibyslav č. 151/2016 ze dne 3. 8. 2016, „Výměna kotle a výměna 
rozvodů vytápění, včetně topných těles v bytovém domě čp. 25, Ronov nad Sá-
zavou“ schvaluje vybrat nabídku od pana Josefa Moravce, Velká Losenice 272, 
IČO 41000650. Cena zakázky je v částce 229.640 Kč včetně DPH. Rada města 
Přibyslav schvaluje Smlouvu o  dílo uzavřenou mezi objednatelem městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a zhotovite-
lem panem Josefem Moravcem, 592 11 Velká Losenice 272, IČO 41000650.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

168/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením drobného majetku ič. 501815 (ro-
tační univerzální rozmetadlo) a jeho likvidací.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

169/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu mezi 
panem (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) Přibyslav 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
na pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1920/13 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

170/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/002 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 
00268097 a společností EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 
180 00 Praha 8, IČO 01972197.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

171/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele akce „Pod farou - sa-
dové úpravy“ fi rmu Ekoimpex Vysočina s. r. o., Javorová 2262, 393 01 Pelhři-
mov, IČO 28079540.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

172/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele akce „Pod farou - 
kácení a řez stromů“ fi rmu Petr Zvědělík - Stromolezectví.cz, Čajkovského 21, 
586 01 Jihlava, IČO 12159859.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

173/2016 Rada města souhlasí s  instalací 5 ks smývatelných QR kódů na  chodníky 
ve vlastnictví města Přibyslavo o rozměrech 25 x 25 cm Regionálním sdruže-
ním ODS Vysočina, IČO 16192656. 
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 31.  08. 2016

 45/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 
31. 8. 2016.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

46/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
za  použití §  43 odst. 4 stavebního zákona, §  171 a  následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způso-
bu evidence územně plánovací činnosti vydává Změnu č. 1 Územního plánu 
města Přibyslav, který schválilo Zastupitelstvo města Přibyslav dne 17. 3. 2010 
a který nabyl účinnosti dne 15. 5. 2010.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

47/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. 
č. 2167 o výměře 75 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

48/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje 16 stavebních parcel 
v lokalitě Pod Osivou, navržených na pozemcích parc. č. 951/25, 954/1, 951/4 
a   951/8 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje vyhlásit městskou soutěž na  prodej 
stavebních parcel.
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

49/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi ideální 1/2 budovy čp. 87 v k. 
ú. Dobrá postavené na pozemku parc. č. st. 111 v k. ú. Dobrá za kupní cenu 
400.000 Kč a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy. Náklady spojené s vkladem 
kupní smlouvy do  katastru nemovitostí hradí město Přibyslav. Poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

50/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní na část pozemku parc. č.   335/39 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Dobrá 
s panem  [osobní údaj odstraněn], 582 22 Přibyslav a paní [osobní údaj od-
straněn], 582 22 Přibyslav za kupní cenu 20 Kč/m2.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

51/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 131/1 o vý-
měře 
2 442 m2, parc. č. 131/2 o výměře 364 m2, parc. č. 142/2 o výměře 1 499 m2, 
parc. č. 143/11 o výměře 333 m2, parc. č. 143/12 o výměře 760 m2 a parc. 
č. 200/4 o výměře 189 m2 v k. ú. Česká Jablonná za kupní cenu 89.880 Kč 
od MUDr.  [osobní údaj odstraněn] a Ing.  [osobní údaj odstraněn]. Náklady 
spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí město Přiby-
slav. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

52/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje návrh nového uspořádání pozemků 
(soupis nových pozemků pro LV č. 315 v k. ú. Nové Dvory u Velké Losenice, 
LV č. 194 v k. ú. Buková u Nížkova, LV č. 76 v k. ú. Olešenka, LV č. 194 v k. ú. 
Nížkov, LV č. 529 v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou) v rámci řízení o kom-
plexní pozemkové úpravě v k. ú. Nové Dvory u Velké Losenice.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

53/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje priority realizace Plánu společných 
zařízení v k. ú. Hřiště.:
1. Vodohospodářské opatření pro ochranu zastavěného území Hřiště před 
povrchovými vodami zahrnující C1+C3+C6+C7+C21+PR1+PR2+ochranné 
zatravnění PEO2+C7+IP2+IP3+IP6+IP7+C16+C17+C18b+IP8
2. Vodohospodářské opatření sloužící k retenci vody v povodí - revitalizace 1
3. C18a+C19+IP12+IP13+C22.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

54/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č.  1 ke  smlouvě o  dílo 
č. 9-0670D16 „Chodník Utín“, uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  fi rmou Porr a. s., Dubečská 
3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 43005560.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 1 proti, 1 zdržel se

55/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2016 dle přílohy k usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 14.  09. 2016
 174/2016 Rada města Přibyslav bere na  vědomí Zprávu o  hospodaření příspěvkové 

organizace Kulturní zařízení města Přibyslav za 1. pololetí 2016.
Termín: 15. 09. 2016
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

175/2016 Rada města Přibyslav uděluje souhlas pro výkon funkce manažera projektu 
s názvem „Moderní formy výuky ZŠ Přibyslav“ řediteli Základní školy Přibyslav 
Mgr. Petru Adamovi.
Termín: 15. 09. 2016
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

176/2016 Rada města Přibyslav bere na  vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2016 o nočním klidu a předkládá ji zastupitelstvu města k projednání.
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

177/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS 
v Přibyslavi, v ulici Tyršova 240 uzavřené dne 27. 5. 2011 s paní (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), a  to dohodou ke  dni 1. 10. 
2016.
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

178/2016 Rada města Přibyslav souhlasí uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu  
k tíži pozemku ve vlastnictví pana (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) parc. č. 335/54 v k. ú. Dobrá mezi panem (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), Dobrá 93, 582 22 Přibyslav a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 spočívající 
v právu umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu 
a výměnu veřejného osvětlení.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

179/2016 Rada města Přibyslav souhlasí uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
k tíži pozemku ve vlastnictví manželů (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav  parc. č. 335/53 v k. ú. Dobrá mezi man-
želi (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, 
obnovu a výměnu veřejného osvětlení.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

180/2016 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 27. 12. 
2007 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a panem 
(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 23 Havlíčkova 
Borová na pronájem pozemku parc. č. 954/1 v k. ú. Přibyslav dohodou ke dni 
30. 9. 2016.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

181/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě na adrese Bechy-
ňovo náměstí 40, Přibyslav paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav, dle nejvyšší nabídkové ceny. Výše smluvního 
nájemného činí 70 Kč za 1 m2 plochy měsíčně s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 30. 9. 
2018. 
Termín: 30. 9. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

182/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 8 v DPS 
v Přibyslavi, v ulici Tržiště 239, uzavřené dne 26. 9. 2011 se (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), a to dohodou ke dni 30. 9. 2016.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

183/2016 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít Dodatek č. 9 mezi městem Při-
byslav a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina se 
sídlem Jihlava, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, IČO 72052147 k nájemní 
smlouvě ze dne 24. 9. 2008 na pronájem budovy čp. 18 v ulici Bechyňovo 
náměstí, Přibyslav na pozemku parc. č. st. 23/6 v k. ú. Přibyslav, a to z důvodu 
změny výše nájemného za  tyto nebytové prostory a rozhoduje záměr obce 
vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

184/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele nátěru fasády hasičské 
zbrojnice, Hasičská 255, 582 22 Přibyslav, fi rmu Martin Körber, Modlíkov 65, 
582 22 Přibyslav, IČO 45911011. Cena díla je 178.849 Kč.
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

185/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č.  2 ke  smlouvě o  dílo č.  093/
GAIR/2016 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  společností STRABAG a.s., Na  Bělidle 198/214, Praha 5, 
150 00, IČO 60838744.
Termín: 21. 09. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Uzávěrka příštího čísla 20. 10. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 11. 2016)
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Ceny uvedené u názvu balíčku v závorkách, jsou ceny pro koncové zákazníky včetně DPH. Ceny uvedené pod programovým balíčkem jsou nákupní ceny pro Poskytovatele 
služby bez DPH. Skladba programové nabídky i nákupní ceny se mohou měnit.

Základní balíčky (všechny 205 Kč) Doplňkové balíčky

TV Barrandov HD Sport a zábava (75 Kč) Mých 5 (70 Kč)/Mých 10 (140 Kč)/Mých 15 (210 Kč) HBO (200 Kč)
Arena Sport 2 AMS Animal Planet HD HBO HD

Barrandov Muzika AMS HD Discovery HD Showcase HBO 2 HD
Barrandov Plus Euronews ID XTRA HD HBO 3 HD
ČT :D/ART Eurosport 1 DTX HD HBO

ČT :D/ART HD Eurosport 2 Discovery Science HD HBO 2
ČT sport Fishing&Hunting History HBO 3

ČT sport HD Leo TV/Extasy TV Discovery Science
ČT1 Arena Sport 1 DTX

ČT1 - JM Arena Sport 1 HD ID XTRA CINEMAX (50 Kč)
ČT1 HD Sport 1 Nat Geo Wild Cinemax HD
ČT2 Sport 1 HD Fishing and Hunting Cinemax 2 HD

ČT2 HD Sport 2 Sport 1 SD/HD
ČT24 Sport 2 HD Sport 2 SD/HD

ČT24 HD Viasat Explore/Spice TV Paprika
Deutsche Welle Golf Channel JimJam

Dvojka Kino CS, Doku CS, Muzika CS FilmBox Premium (100 Kč)
Dvojka HD National Geographic HD FilmBox Extra HD

Fanda Rodina (70 Kč) Golf channel FilmBox Premium HD
Fanda HD Fine Living Nova Sport 1 SD/HD FilmBox Family
FilmBox CBS Reality Nova Sport 2 HD Erox HD

France 24 TV Paprika Spektrum HD Eroxxx HD
Jednotka VH 1 Extreme Sports FightBox HD

Jednotka HD MTV AXN Black FashionBox HD
Kino Barrandov Minimax AXN White DokuBox HD
Lokální infokan. Nickelodeon Junior MTV Dance 360 TuneBox

Mňam TV JimJam MTV Hits
Noe TV Spektrum MTV Live HD
Nova Disney Channel MTV Rocks

Nova cinema Viasat History VH1 Classic
Nova cinema HD Viasat Nature Eurosport 1 HD

Nova HD VH1 Classic Eurosport 2 HD
Óčko E! HD English Club TV

Óčko Expres Leo TV/Extasy TV
Óčko Gold Hustler TV

ORF1 Volný čas (75 Kč) Private TV
ORF2 Animal Planet Film+
Prima AMC JOJ Cinema SD/HD

Prima Comedy Central AXN Minimax
Prima Cool CS Film/CS Mini E! HD

Prima Cool HD Discovery Channel Duck TV
Prima HD Film Europe Channel Cinemax HD
Prima love Film Europe Channel HD Cinemax 2 HD
Prima MAX Film+ Comedy Central Extra

Prima ZOOM FilmBox Plus Sport 5
Rebel History

Regionální televize TVS Horor film
Relax National Geographic Channel
Retro TLC

Selfnet
Smíchov
Šlágr TV

TA3
TA3 HD Komplet (všechny dostupné TV kanály) (900 Kč)
Telka

TV Barrandov
TV5 Monde
Smíchov HD

Telka HD
Prima love HD

Prima ZOOM HD
Prima MAX HD

Kino Svět
Nickelodeon

Fashion TV CZ
Slušnej kanál TV

JOJ Family SD
JOJ Family HD

Pro začátek (100 Kč)

Žlutě vyznačené skupiny kanálů v nabídce Mých 5/Mých 
10/Mých 15 je nutné nabízet pohromadě.

PROGRAMOVÁ NABÍDKA DIGITÁLNÍ TELEVIZE 09-10/2016

Nový seznam DVB-T, 
řazeno dle sledovanosti

1 Nova
2 Prima
3 ČT1
4 Nova Cinema
5 Prima COOL
6 ČT sport
7 ČT :D/art
8 ČT2
9 ČT24

10 Smíchov
11 TV Barrandov
12 Óčko
13 Prima love
14 Prima ZOOM
15 Prima MAX
16 Telka
17 Fanda
18 Šlágr TV
19 STV1
20 STV2
21 Kino Barrandov
22 Óčko Gold
23 Prima Comedy Central
24 Retro
25 Relax
26 Barrandov Plus
27 Rebel
28 Noe TV
29 Mňam TV
30 Barrandov Muzika
31 Kino Svět
32 Óčko Express
33 selfnet
34 Arena Sport 2
35 FilmBox
36 ORF1
37 ORF2

Nový seznam analog
1 ČT1
2 ČT2
3 ČT24
4 ČT:D/ART
5 ČT sport
6 Nova
7 PRIMA FAMILY
8 ŠLÁGR TV
9 TV Barrandov

10 TV Přibyslav
11 Nova Cinema
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Než se po  prázdninách otevřely dveře naší nové školy pro více než 500 žáků, 
čekaly děti dva poslední dny ředitelského volna - 1. a 2. září. Během těchto dnů 
proběhlo v ZŠ školení pro pedagogy na téma čtenářská gramotnost. Lektor, pan Jiří 
Hruška, ukázal všem přítomným zajímavé metody práce s textem. Pedagogové si 
mohli připravit ve skupinách hodinu na dané téma, úkolem pro ně bylo právě využití 
jedné z metod. Byl to příjemný a poučný seminář.

Začátek školního roku byl provázen velice horkým počasím, přesto ho žáci na vý-
bornou zvládli. S naprostým klidem se přizpůsobili změně, která je po prázdninách 
čekala. Žáci druhého stupně nemají klasické kmenové třídy, využívají o přestávkách 
studovnu, knihovnu nebo prostorné chodby. Na vyučovací hodiny chodí do uče-
ben za jednotlivými vyučujícími nebo do jazykových učeben. Tento systém je běžný 
na některých středních školách, takže   žáci budou mít dobrou průpravu.

Naše škola se jako každý rok zapojila do akcí k Přibyslavským slavnostem - Mlé-
kárenský den. Dny otevřených dveří byly zahájeny vernisáží výstavy Příroda kolem 
nás. Přenádherné fotografi e nezapřou oko a srdce biologa. Autorem je pan Luboš 
Doubek, který učí na žďárském gymnáziu. Každý z oněch dechberoucích snímků má 
svůj příběh, každý stál autora desítky hodin trpělivosti a práce.

Během soboty a  nedělního dopoledne měli návštěvníci školy možnost výstavu 
zhlédnout. Taktéž měli možnost zakoupit si výrobky „Otakárků“ a prohlédnout si 
fotografi e, které dokumentovaly život naší školy v uplynulém školním roce.

Za ZŠ Přibyslav
Monika Linková

Zprávy ze školy

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

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

za maminky z KVC Harmonie
Helena Mokrá

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM



Str. 13SpolkyŘÍJEN 2016

V tomto měsíci se pravidelně modlíme ve farním kos-
tele  „noční“ Růženec - každou sobotu od 20:00 hodin.

sobota 1. 10. Celodenní farní zájezd na Náchodsko 
neděle 2. 10. 10:45 h. Schůzka pěveckého sboru
 11:00 h. Pouť v Žižkově Poli
Při pravidelných nedělních mších svatých proběhnou sbírky na restaurování sochy 
Immaculaty (Immaculata - česky Neposkvrněná nebo bez poskvrny je přízvisko 
a typ zobrazení Panny Marie ve výtvarném umění. V našem kostele se jedná o so-
chu Panny Marie, která je umístěna z venku, nad hlavním vchodem do kostela).

čtvrtek 6. 10. 19:30 h. Biblická hodina na faře
pátek 7. 10. 18:30 h. Mše svatá s kázáním pro děti
 19:30 h. Setkání s rodiči dětí jdoucích k 1. sv. př. na faře
sobota 8. 10. 9:00 h. Setkání ministrantů
 18:00  - 20:00 h. Adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní
pátek 14. 10. setkání PR a ER s misionářem
sobota 15. 10. 13:00 – 19:00 h. Setkání s misionářem a pouť do Želiva 

neděle 16. 10. 8:00; 9:30 h. Nedělní bohoslužby, příprava na misie
čtvrtek 20. 10. 19:30 h. Biblická hodina
sobota 22. 10. 9:0 0 h. Mše svatá v DPS
 od 16:30 h. Vikariátní setkání mládeže v Přibyslavi
 20:00 h. Misijní most modlitby
neděle 23. 10. MISIJNÍ NEDĚLE 
 9:30 h. Mše svatá s dětským kázáním 
 16:30 h. Beseda o putování po Ekvádoru s promítáním - P. Linhart 
 Tuto neděli bude kostelní sbírka určena na misie.
pondělí 24. 10. setkání členů ER v HK

Návštěva nemocných:
Administrátor 7. 10. město a vesnice; 21. 10. DPS
Kaplan 7. 10. DPS a okolí; 14. 10.; 21. 10. DPS a okolí

Mgr. P. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Prožijte měsíc tento s NÍM i s námi… říjen 2016

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Přibyslav pořádá tradiční

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY 
A KVĚTIN
a dalších výpěstků svých členů a ostatní veřejnosti 
z Přibyslavi a blízkého okolí.
Výstava se koná v rámci 18. ročníku 
Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska.
Výstava bude otevřena ve sklepení radnice

v sobotu a neděli 15. a 16. října 2016, 
vždy od 9.00 do 17.00 hodin
V pondělí 17. října 2016 v dopoledních hodinách bude výstava otevřena 
pro návštěvu žáků základní a mateřské školy.

Příjem exponátů na výstavu bude prováděn od čtvrtka 13. 10. 
do pátku 14. 10. 2016, vždy od 17.00 do 19.00 hodin.
Pro příjem exponátů i likvidaci výstavy bude otevřen zadní vchod radnice od školy.

Ovoce, zeleninu a květiny označte jménem pěstitele a názvem od-
růdy. U ovoce doporučujeme od  jedné odrůdy 3 až 4 ks v závislosti 
na velikosti plodů, může jich být i méně. Na výstavě uvítáme i vazby ze 
sušených květin, bonsaje, květiny, léčivé byliny a vše, co se váže k práci 
na zahrádce a zahrádkaření. Při příjmu exponátů na výstavu (přede-
vším jablek) uveďte, zda je chcete vrátit, popř. zda jablka věnujete 
na degustační zkoušku. Ta se uskuteční na radnici začátkem prosince, 
a pokud uvedete svoji přesnou adresu, telefon nebo mailovou adresu, 
budete samozřejmě pozváni.

Na  sobotu dopoledne je přislíben před radnicí prodej ovocných 
stromků, květin, okrasných rostlin a  brambor, jablka na  uskladnění, 
výrobky fi rmy Amylon a další. Na výstavě ovoce bude probíhat prodej 

kmínu, máku, hnojiva Kristalon, medu, perníčků a dalších produktů. 

Likvidace výstavy se uskuteční v pondělí 17. října 2016 v době od 17 do 18 hodin, 
pak budou nevyzvednuté exponáty převezeny do klubovny ZO v Žižkově ulici č. 106.

Srdečně zveme všechny příznivce zahrádkaření k  hojné účasti na  této tradiční 
výstavě, ať už jako vystavovatele či návštěvníky. Očekáváme, že přijdete obohatit 
naši výstavu svými výpěstky obzvláště v tomto neúrodném roce, kdy bude vítáno 
každé přinesené jablko, hruška a další ovoce a zelenina.

za výbor ZO ČZS Přibyslav 
L. Hladík
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Naši milí příznivci,
pokud vás zajímá, čemu jsme se věnovali v uplynulém měsíci v Červeném kříži, jste tu správně. Pojďme se tedy na to podívat.

Na konci srpna (28.) se konala 7. veganská večeře. V nově natřeném altánku 
školní zahrady se sešlo 15 zájemců o zajímavá jídla, příjemnou společnost a pěkné 
popovídání v přírodě. A všeho toho se jim také dostalo. Tentokrát jsme měli účastní-
ky i z nejmladší věkové kategorie, stejně jako pravidelné návštěvníky z DPS. Večeřeli 
jsme třeba polévku gazpacho, zapečené brambory se zeleninou, pizzu, guláš, salá-
ty, rýžový nákyp, banánové lívanečky nebo kakaový krém s višněmi. Přijďte k nám 
příště také ochutnat, jak se vaří bez živočišných přísad. Na další večeři se chystáme 
v listopadu.

V sobotu 10. září 2016 jsme na přibyslavském náměstí v rámci Mlékárenského 
dne nachystali aktivity pro děti. Děti plnily úkoly zadané našimi Červenokřižáčky, 
získávaly za ně značky a na závěr si mohly vybrat odměnu. Na zájemce čekalo napří-
klad skákání v pytli, házení na terč, obvazování nebo záludné kvízy. Soutěžilo s námi 
za sobotní dopoledne 80 šikovných dětí! Pro dospělé jsme připravili měření tlaku 
a BMI. Změřit se k nám přišlo přes 60 dospělých. A protože jsme zároveň 10. září 
letos slavili Světový den první pomoci, každý, kdo si vyzkoušel resuscitaci nebo 
zotavovací polohu, od nás navíc získal památeční samolepku. Děkujeme všem, kteří 
si u nás vyzkoušeli první pomoc, a přejeme jim, aby ji nemuseli nikdy doopravdy 
použít. Velký dík patří všem našim Červenokřižáčkům, kteří nám celé dopoledne 
pomáhali na stanovištích!

17. září 2016 jsme se ve školním roce poprvé sešli v kroužku Červenokřižáčků. 
Trénovali jsme polohování poraněných a připravovali dárečky pro dárce krve. Stále 
rádi přivítáme nové malé i  velké členy! Scházíme se vždy jednu sobotu v  měsíci 
a  věnujeme se tématu první pomoci, biologie člověka a  charitativní a  ekologické 
činnosti. Pokud vás tahle témata lákají a  je vám alespoň 5 let, přijďte se podívat! 
Další informace o členství najdete na našem webu.

Na říjen připravujeme:
Letos se také zapojíme do projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny (13. – 16. října 

2016) plné dobrovolnických aktivit, které se v  ČR konají již po  páté. Výsledkem 
těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce 
a  mnoho dalších pozitivních účinků. My se tentokrát připojíme k  Otakárkům při 
úklidu Přibyslavi v pátek 14. října 2016. Pokud se chcete také připojit, ozvěte se 
nám, nebo si najděte vhodný projekt v okolí na www.72hodin.cz. 

POZOR! Pravidelný monitoring se v říjnu bude konat výjimečně předposlední 
pátek v měsíci, tedy 21. října 2016 od 15:00 do 16:00 v domě s pečovatelskou 
službou. Měříme krevní tlak, glykemický index a Body Mass Index včetně procenta 
svalů a tuků v těle.

Těšíme se s vámi na viděnou a přejeme vám krásný barevný podzim.

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

www.cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

 Veganská večeře

 Mlékárenské dny

 Resuscitace ke světovému dni první pomoci
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Fotografi e zachycují naše poslední letní chvilky 
na přibyslavském koupališti. Bylo nám tam opravdu 
dobře. Jsme rádi, že vždy jednou týdně v podvečer 
si můžeme na  přibyslavském koupališti zacvičit 
a zaplavat. Nám nemocným to velice pomáhá. Pro-
to se snažíme, pokud počasí dovolí, nepromarnit 
ani jeden týden. Ale všechno jednou končí, a  tak 
pro letošní rok skončily i pěkné chvilky na koupališ-
ti. Těšíme se, že příští rok bude počasí opět příznivé, 
 i zdraví nám dovolí a my budeme moci dál navště-

vovat městský bazén. Rozloučili jsme se s létem opravdu vesele. „Námořnický den“ 
a den „Příprava na mrazy“ jsou toho dokladem.

Září nám při pěkném počasí a  zdravotních procházkách uběhlo nějak rychle. 
Už plánujeme, co se bude dít v naší organizaci v říjnu. Proto chceme touto cestou 
pozvat všechny naše členy na pravidelnou podzimní schůzi, která se bude konat 20. 
října od 14.00 h. v sále hasičské zbrojnice. Na vaši návštěvu se těšíme. Tam se dozvíte 
akce, které pro vás náš výbor připravuje. Komu zdraví nedovolí se setkání zúčast-

nit, má možnost se více 
dozvědět o  všem dění 
v  naší vývěsce nebo 
na  stránkách Přibyslav-
ského občasníku.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH 

ČR ZO Přibyslav

SPCCH ČR ZO PŘIBYSLAV 
(svaz invalidů) 

 
srdečně zve všechny své členy 

na 
 

VÝROCNÍ  
CLENSKOU SCHUZI 

Čtvrtek 
20. října 2016 ve 14.00 h. 

sál hasičské zbrojnice SDH Přibyslav 

Podzim už je tady…
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O prázdninách vyrazili přibyslavští skauti na tábor do Holandska, který se koná 
jednou za 6 let. Už tím je tábor výjimečný a pro mnohé skauty to znamená, že tento 
tábor zažijí pouze jednou za svůj vlčácký či skautský věk. O to více bylo nutné si 
tábor užít, o což se postaral pestrý program připravený našimi holandskými hostiteli. 
Tábor se konal v týdnu od 22. do 29. července v Mooku, na tábořišti holandských 
skautů. Ubytováni jsme byli v  připravených stanech a  o  kuchyňi se staraly sest-
ry z  Holandska. Celý týden jsme se stravovali dle holandských zvyklostí a  užívali 
si místní kuchyň, včetně překvapení ve  formě holandských hranolků doplněných 
o různé druhy karbanátků. Během toho týdne jsme cestovali nejen po Holandsku, 
ale i po okolí Mooku, o čemž svědčí 80 kilometrů v nohách. Navštívili jsme Amster-
dam, kde jsme se, mimo projížďky lodí po kanálech, prošli po centru města a okusili 
cestování místním přívozem. Dále jsme navštívili jeden z  technických divů světa 
Maeslantkering, což jsou vrata, která uzavírají vodní cestu do přístavu v Rotterdamu 
v případě nepříznivého počasí a chrání tak přístav i krajinu před záplavami. Zde jsme 
absolvovali zajímavou exkurzi, kde nám vše ukázali a vysvětlili, jak celý systém ochra-
ny funguje. Dále jsme pokračovali k moři, kde proběhlo nezbytné koupání. Kromě 
výletů do vzdálenějších částí Holandska jsme poznávali i okolí Mooku díky připra-
vené hře, při níž jsme se dozvěděli mnoho místních zajímavostí. Kromě výletů a her 
jsme i my mohli ukázat vlastní zručnost při výrobě vorů z tyčí a barelů, které jsme 
hned vyzkoušeli na slepém rameni řeky Maas. A světe div se, na hladině se udržely 
všechny, a pod tíhou nás všech. Kromě zábavy jsme naše město reprezentovali při 
setkání se starostou Mooku, který nás pozval na snídani na radnici, kde jsme mimo 
jiné pohovořili i  o  významu partnerství mezi našimi městy, spolky a  samozřejmě 
i skauty. Poslední den tábora jsme navštívili sýrovou farmu, kde jsme mimo prohlídky 
farmy a výrobny sýra zavítali do místního krámku, kde jsme nakoupili výtečné sýry, 
které si mnozí z nás dovezli domů. Z tábora jsme si všichni odvezli mnoho nezapo-
menutelných zážitků a navázali nová přátelství s holandskými skauty, což je důležité 
pro další trvání a rozvoj tohoto přátelství i do budoucna. Na závěr našeho tábora 
jsme pozvali holandské skauty na naše tábořiště a věříme, že budeme stejně tak 
dobrými a srdečnými hostiteli. Rád bych touto cestou poděkoval  městu Přibyslav, 
které tento tábor podpořilo.

Blonďák
Štěpán Hrnčíř

Skauti v Mooku
Naši malí i velcí kamarádi,

moc se nám po vás celé léto stýskalo. Jen začal nový školní rok, už jsme pro vás 
připravili my, malí dřevění herci, novou pohádku. A tak tomu bude každý měsíc. Teď 
v říjnu to bude pohádka o  loupežnících. Přijďte se na nás určitě podívat. Ještě se 
chci zeptat – nemáte doma náhodou šikovného tatínka nebo nápaditou maminku? 
Máte? Opravdu? Tak je za námi pošlete, protože naši kamarádi, kteří nám propůjčují 
svůj hlas nebo pohyb,  ti, co všechny ty krásné pohádky vymýšlejí, by hrozně, ale 
hrozně potřebovali nové pomocníky. Víte, my bychom totiž neradi zůstali bez práce 
a jen tak bez užitku viseli v depozitáři zavázáni v plátěných sáčcích, kde se na nás 
bude prášit. 

principálka J. Slámová
jménem Kašpárka i ostatních loutek

Kašpárek Vás zve...
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Podzim plný divadel
Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, máme za sebou jednu z nej-

větších událostí v  našem městě, Přibyslavské slavnosti a  Mlékárenský den, letos 
v září se konal již 25. ročník. Věříme, že jste si nejen Mlékárenský den, ale i všechny 
ostatní akce se slavnostmi spojené náležitě užili a jste nyní připraveni na další porci 
výborných aktivit, které vám zpříjemní podzimní dny a večery.

Září ale nebylo jen o  Přibyslavských slavnostech, v  našem kině jste také mohli 
zhlédnout fi lmy jak pro děti, tak pro dospělé, v knihovně jsme se opět sešly s ma-
minkami z KVC Harmonie a s dětmi při dílničkách a čtení.

Dovolte mi ještě vrátit se k fi lmům, které jsme promítali. V pátek 9. září byl uveden 
nový český fi lm Učitelka, z nějž jste bohužel vinou technické závady neviděli několik 
posledních minut. Všem návštěvníkům se tímto velice omlouváme a věříme, že i přes 
tuto nepříjemnost na přibyslavské kino nezanevřou.

Milá návštěva z KVC Harmonie u nás v knihovně proběhla ve středu 7. září – děti 
s maminkami vyráběly podzimního skřítka z listů ze stromů. Další setkání proběhne 
ve středu 5. října a čeká nás tvoření veselé malé housenky. Moc se těšíme.

O týden později nás navštívily děti z MŠ s paními učitelkami Novotnou a Linhar-
tovou. Děti se rychle seznámily s chodem knihovny, samy si poté knížky prohlížely 
a za odměnu si vyslechly krátkou pohádku. Moc se těším na jejich příští návštěvu, 
která bude jistě delší, protože děti vydrží déle poslouchat.

Ve čtvrtek 22. září jsme u nás mohli přivítat děti z oddělení Berušky, které přišly 
s paní učitelkou Novákovou. Nové děti se úplně poprvé seznámily s knihovnou, ty 
starší, které tu již byly, si nejzákladnější informace hlavně zopakovaly. Děti nejvíce 
zajímaly pohádky a jejich hlavní hrdinové, poté samozřejmě samostatné prohlížení 
knih a hraní. Děkujeme za návštěvu.

Po prázdninách jsme se také vrátili k tvořivým dílničkám a čtení s porozum ěním. 
Moc děkuji všem malým šikulům, kteří vytvořili z krabiček a papíru malé domky, které 
nám vyzdobí městskou věž.

A co nás čeká v říjnu? Ostatní jistě prominou, ale začnu knihovnou.
Máme před sebou totiž Týden knihoven 2016 – celostátní akci, které se každo-

ročně také zúčastňujeme. Mnozí z vás jistě tuší, co se bude dít, ale raději zopakuji. 
V týdnu od 3. do 9. října budeme nové čtenáře registrovat na rok zdarma (dospělí 
tak ušetří 100 Kč, děti do 15 let potom 60 Kč), v tomto týdnu budeme také promíjet 
upomínky za knihy a časopisy nevrácené v řádném termínu - pokud tedy máte doma 
knihy např. již velice, velice dlouho a bojíte se s nimi přijít – žádný strach! I když tu 
jistě máte veliké pokuty, první říjnový týden, pokud vše v pořádku vrátíte, vám tyto 
pokuty promineme a tak nic platit nebudete. Byla by opravdu škoda tohoto vstříc-

ného gesta nevyužít. A teď již akce, které nás budou v knihovně provázet říjnem. 
Po celý měsíc si budou moci jak dospělí, tak děti namáhat mozkové závity při řešení 

malého vědomostního kvízu, v pondělí 3. října od 14:30 hod. nás čeká tvořivá 
dílna, ve které si děti vyzdobí barvami na textil a nejrůznějšími krásnými razítky trič-
ka (na této dílničce vás poprosíme o mimořádný příspěvek 60 Kč na nákup trička) 
a další vyrábění nás bude čekat i v pondělí 17. a 24. října – budeme tvořit podzimní 
dekorace a adventní věnce do naší nové soutěže. Poslední říjnové pondělí, od 15:00, 
bude probíhat tradiční čtení s porozuměním. Nezapomínáme ani na výtvarnou sou-
těž – celý říjen se budeme těšit na obrázky spojené s Halloweenem. Nějaké pořádně 
strašidelné. Nejkrásnější a nejoriginálnější výtvory samozřejmě odměníme. A konečně 
je to tu! Koncem měsíce října se totiž dozvíme výherce čtenářské soutěže Lovci 
perel! Kdo asi nasbíral nejvíce perliček za přečtené knížky? Těšte se na krásné ceny!

Podzim je v Přibyslavi již tradičně spojován s divadelními představeními. Letos se 
bude konat již 33. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Divadelní 
Přibyslav. Začínáme 1. října v 19 hodin představením s názvem „...My vám píchnem 
ve všem“, které nastudoval místní soubor Furiant, konec Divadelní Přibyslavi je naplá-
nován na sobotu 3. prosince, kdy v 17 hodin v kulturním domě proběhne vyhlášení 
diváka DP 2016 a  také celkových výherců soutěže z PO. Mezitím se můžete těšit 
na spoustu divadelních představení. Permanentní vstupenka na celou DP 2016 stojí 
400 Kč, pro děti, studenty a ZTP; ZTP/P pak 250 Kč. Na jednotlivá představení stojí 
vstupenky 80 Kč, resp. 60 Kč. Informace o všech chystaných představeních se dozvíte 
z plakátu v tomto čísle PO. Srdečně vás zveme a v kulturním domě se na vás těšíme.

V říjnu se po letní odmlce vrací oblíbený fi lmový klub. V sobotu 22. října vás čeká 
od 19:30 maďarský fi lm Rodinné štěstí a od 21:00 koncert místní jazzové skupiny 
Himbeere Brombeere. Vstupné na fi lm činí 80 Kč, na koncert poté 40 Kč. 

Ve stejný den můžete s dětmi navštívit místní loutkové divadlo. Herci si pro vás 
připravili pohádku „Loupežnická historie“. Jste srdečně zváni!

Bohužel zatím nemohu přispět výčtem nových knih, v době psaní tohoto příspěv-
ku jsou ještě v krabici. Ale myslím, že se dostanou na naše regály zhruba ve stejný 
čas jako toto číslo PO  do  vašich schránek. Poté se na  vás knihovně samozřejmě 
budu moc těšit.

Krásné podzimní dny bez deště vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 10 – říjen 2016
Odpovědi:

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

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

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

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

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

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

Okénko 

do historie

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK Č. 10

OTÁZKY:

�.  Poznáváte tvář na fotografi i?

�.  Kde jste jej potkávali, co bylo jeho povoláním?

�.  O co se zasloužil a tím se nesmazatelně zapsal do historie 
našeho města?

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 sloso-
vání, ovšem za předpokladu, že se osobně dostaví na slavnostní ve-
čer, který proběhne v sobotu 3. prosince 2016 v 17.00 h. v kulturním 
domě.  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. 9
1.  V minulém čísle jste jistě poznali pana Ladislava Vašinu.
2.  Nejen, že jste ho snad denně mohli potkávat na přibyslavském náměstí, ale 

hlavně v sokolovně nebo na fotbalovém hřišti.
3.  Jeho láskou byla rodina, příroda a sport. Byl dlouholetým činovníkem místní 

TJ Sokol, všestranným sportovcem - hlavně gymnastou. V gymnastice proto 
dosáhl nejednoho významného úspěchu. V Sokole se věnoval především 
mládeži a celkovému rozvoji tělovýchovy, snažil se o zachování sokolské 
myšlenky   v našem městě. 

Výherci devátého kola soutěže:
1.  Dagmar Štefanová, Dobrá
2.  Dagmar Dobrovolná, Chotěboř
3.  Věra Ficbauerová, Keřkov

Tip pro vás
V příštím roce uběhne 160 let, kdy se přibyslavským občanům poprvé představili místní 

ochotničtí herci.
K  tomuto výročí KZM Přibyslav vydalo kalendář pro rok 2017. Zakoupit si jej můžete 

za 140 Kč nejen v informačním centru, ale také v papírnictví paní Fejfarové, ve vinotéce na ná-
městí nebo u pokladny v kulturním domě v době trvání přehlídky Divadelní Přibyslav. Ta bude 
zahájena v sobotu 1. října 2016.

Poslední představení přehlídky budete moci z hlédnout 26. listopadu téhož roku. Bližší 
informace získáte na plakátech, internetových stránkách města a KZM Přibyslav.

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav
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HRACÍ
KOUTEK

Pranostiky rokem 

krok za krokem

Milí malí luštitelé, jsme tu pro vás opět s malou křížov-
kou, která vám prozradí, jaké téma má říjnová výtvarná 
soutěž v knihovně. 

ŘÍJEN

Říjen když blýská, zima plíská.
Po teplém září, zle se říjen tváří.
V říjnu hojnost žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Září víno vaří, ale říjen mačká hrozen.
Po svaté Tereze, mráz po střechách poleze.

Už je to tak. Sluníčko si pomalu obléká zimní kabátek. Již příliš nehřeje. Ráno 
pozdě vstává a večer zase brzy zapadá. Sice se ještě občas můžeme těšit z pěkné-
ho teplého počasí, ale vše se již kolem nás připravuje na příchod chladných dnů. 
Na zahradách se sklízí poslední ovoce, na vinicích vinné hrozny, v lesích můžeme 
najít sem tam ještě nějakou houbu. Na mezích dozrály šípky, ze kterých se dá vyrobit 
domácí víno, zavařenina nebo je usušit a v zimě si pochutnat na dobrém domácím 
šípkovém čaji.  A kde se vzalo to zvláštní jméno říjen? Desátý měsíc v roce dostal 
jméno podle jelení říje. Jeleni opravdu „troubí“ ve dne i v noci.  A nejen to. Pomalu 
dostávají hustší tmavší srst, zrovna tak jako srnci, zajíci nebo lišky. To proto, aby jim 
v zimních měsících nebyla zima. V tomto měsíci má svátek svatý František a podle 
staré pranostiky bývá na jeho svátek už mnohdy zima, že se nikomu moc ven nechce. 
Každým rokem vždy 15. října má svátek svatá Tereza a to se prý už sem tam obje-
vují po ránu mrazíky. Ovšem hned následující den je svátek svatého Havla. Na jeho 
počest se na mnoha místech slaví Havelské posvícení. Ve staré písničce se zpívá:

O posvícení všechno to tu voní, tak jako v apatyce.
Husa se v troubě peče, sádlo jí z nosu teče,
kdo by nešel na posvícení, to by byl blázen přece.

Nevíte co je to apatyka? Tak se dřív říkalo lékárně. Tam to dříve vonělo všelijakými 
bylinkami, ze kterých pan apatykář – lékárník míchal všelijaké léčivé čaje a medicíny. 
Posvícení, to nebyl jenom den, kdy se peklo maso a nadýchané koláče. Byl to taky 
den, kdy za dávných časů dostávali poddaní výplatu za celoroční službu. Toho dne 
se nepracovalo, všude se tančilo, probíhaly nejrůznější trhy, chodilo se k příbuzným 
na návštěvu. Pro mnohé, kteří bydleli na samotách, to byl také jeden z posledních 
dnů, kdy se pohodlně dostali do vsi nakoupit si zásoby na zimu a nemuseli se brodit 
mokrým sněhem.  Někdy totiž už koncem října hodně chumelilo i mrzlo.

Jak už jsme si řekli, dny se v tomto měsíci už hodně zkrátily, večery jsou dlouhé. Je 
to čas vyrobit si něco hezkého pro potěšení. Na zahradě vyrostly veliké dýně. Které 
nestačila maminka zpracovat, nám mohou posloužit jako hezká dekorace. Když 
nemáte zahrádku, určitě dýni v tomto období koupíte na trhu nebo v obchodě.

Tento zvyk vydlabávat strašidelné dýně vznikl v  Americe, kde se slaví tzv. Hal-
loween. Je to svátek, kdy poslední říjnový den děti chodí ve strašidelných kostýmech 
dům od domu a koledují. U nás si příliš velkou oblibu nezískal, ale  
vyrobit si dýňové strašidlo? Proč ne…

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

Strašidelná dýně
Když si přineseme dýni domů, nej-

prve ji zkontrolujeme, jestli stojí a  ne-
kolébá se. Když tak ji trochu zespodu 
seřízneme. Nahoře kolem stopky od-
krojíme víko. Vzniklým otvorem opa-
trně začneme lžící vydlabávat dužinu, 
kterou dáváme do misky. Čím budeme 
pečlivější a uvnitř dužiny necháme co 
nejméně, tím déle nám dýně vydrží. 
Po vydlabání nastane ta největší zábava. Vyřežeme otvory ve tvaru očí, obočí, 
nosu a pusy. Čím bude obličej strašidelnější, tím lepší. Nakonec se dovnitř vloží 
zapálená svíčka v kalíšku. Nav rch můžeme položit víčko, které jsme na začátku 
odřízli. Ale pozor, musíme do něj udělat alespoň jednu díru, kvůli vzduchu, aby 
svíčka dobře hořela. Dýni můžeme postavit na balkón, do okna nebo na zahra-
du před dům. Necháváme-li si ji v bytě, je třeba ji postavit na bezpečné místo 
a na nějakou nehořlavou podložku – třeba velký talíř.  Tím máme strašidelnou 
podzimní dekoraci hotovou. Co uděláme s vydlabanou dužinou? Bude nejlepší, 
když poprosíte maminku a ta vám z ní upeče dobrý koláč.

Uhádněte, na které slovo se ptáme. Číslo v závorce udává pořa-
dí písmenka z tohoto slova, které se má zapsat do připravených 
políček.

1. Jak se jmenuje budova, kam si chodíme půjčovat knihy? (4)
2. Jídlo si dáváme na …? (2)
3. Když někdo špatně vidí, nosí …? (4)
4. Pouzdru na tužky, pera a pastelky se říká také …? (5)
5. Abychom mohli přejet řeku, je přes ni postaven …? (2)
6. W
7. Abychom si mohli odemknout dveře, potřebujeme (množné číslo)…? (5)
8. Nejlepší zvířecí přítel člověka je …? (2)
9. Když potřebuji ustřihnout papír, vezmu si …? (1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
W

(Řešení: knihovna, talíř, brýle, penál, most, klíče, pes, nůžky = HALLOWEEN)

Dílničky Foto: archiv redakce
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Po odtržení řady pohraničních oblastí se bývalé Československo scvrklo na stát, 
který přišel téměř o pět milionů obyvatel. I to bylo jen dočasné. Tzv. druhá republi-
ka (1938 – 1939) ukončila svůj krátký život při vyhlášení samostatného Slovenska 
a  zrodem Protektorátu Čechy a  Morava. Německé okupanty v  polovině března 
1939 vítal mrazivý klid, sněhová bouře a tichý odpor českých obyvatel. Jak napo-
vídá i  přibyslavský zápis o  obraně radiotelegrafní stanice, přijetí říšských vojáků 
nebylo vždy rezignované… Československé události z přelomu let 1938/1939 byly 
ale pouhou předehrou. Již brzy, 1. září 1939, měla vypuknout dosud nejhorší válka 
v dějinách lidstva.

1938
21. 5. – Tohoto dne byl povolán k obraně státu mimořádně jeden ročník vojen-

ských záložníků a obsazeny hranice státu, jakož i důležité objekty sloužící k obraně. 
Do Přibyslavi odeslána 6. leteckým plukem vojenské detachement v síle 22 mužů 
pod velením nadporučíka v záloze ku střežení civilního pomocného letiště v Přibysla-
vi. Mužstvo radiotelegrafní stanice 13 přiděleno k detachement. Mimo to umístil pěší 
pluk 21 telefonní hlásku o 5ti mužích na kótě 545 u Přibyslavi.

24. 9. – Dne 24. září vyhlášena mobilisace do 40 let. Nástup proveden bez závad 
a z povolaných nikdo nezůstal doma. Též odvod koní evidenčních i koní neevidenč-
ních se provedl bez závad. Do Přibyslavi byly určeny tyto vojenské jednotky: civilní 
letecká učiliště z Plzně, Klatov, Domažlic a Prahy v síle ca 60 pilotů, cvičitelů a 22 stí-
haček. Velitelem byl poručík letectva Landa. Vojenské detachement v síle asi 100 
mužů pod velením poručíka letectva Hartmana. Dále oddíl AZ1-P71/11 velitelství 
pohonných látek zbrojovky v Přelouči, poručík Eliášek. Dále oddíl železničního pluku 
5 Pardubice pod velením 1 důstojníka. Strážní službu na trati u Ronova konal oddíl 
42. pěš. pluku. Vše určeno pro civilní státní pomocné letiště v Přibyslavi, kam dopra-
vovány letecké bomby, stavěny hangáry a dopravován benzin.

– Demobilisace počala, jakmile bylo Německu vydáno území Sudet.
– Dne 14. 12. byl na stanici přemístěn z četnické stanice v Polničce vrchní strážm. 

Bohuslav Mečíř a ustanoven jako velitel stanice.

1939
9. 3. – Dne 9. 3. odejeli večerním vlakem na telefonický rozkaz prap. Ladislav Rou-

bal a štábní strážmistr Antonín Tesař a Jiří Hörner do Chrudimi v plné zbroji. V Chru-
dimi bylo již soustředěno několik set četníků, kteří pak druhý den na nákladních auto-
mobilech odjeli do Brna. Z Brna jeli pak vlakem na Slovensko, do Zvoleně. K výkonu 
služby ani k jakýmkoliv zákrokům nedošlo. Četníci byli ubytováni v kasárnách, kde 
byl prováděn výcvik, hlavně rychlé nastupování a vystupování z nákladních automo-
bilů na povel. Dne 14. 3. odjel celý soustředěný oddíl četnictva do Prahy. Druhý den 
pak německá vojska okupovala Prahu. Praporčík Ladislav Roubal se vrátil na stanici 
dne 21. 3. a šstrážm. Tesař a Hörner dne 29. 3.

16. 3. – Dne 16. 3. o 23.30 hod. přijela do Přibyslavi první německá vojska, ženisté. 
Vojsko přijelo na nákladních automobilech, v počtu asi 600 mužů, směrem od Ně-
meckého Brodu. Silnice byla místy zavátá, a proto vojáci budili v Keřkově a Dobré 
obyvatelstvo, které muselo prohazovati silnici a poskytovati přípřež. Německé vojáky 
uvítal přibyslavský občan, Němec Jan Kell.

17. 3. – V tomto dni dostavil se na četnickou stanici německý poručík v doprovodu 
6 vojínů. Ihned po  příchodu na  stanici otevřel zásuvky stolu a  zabavil mobilisač-
ní protokol a  spisy. Pak provedli vojíni prohlídku ve  všech místnostech kasáren, 
na půdě i ve sklepě. Na stanici zabavili četnickou karabinu. Později však na několi-
kerý zákrok prap. Lad. Roubala byla karabina vrácena. Ten den dopoledne obsa-
dila četa vojínů pod velením poručíka Schreckera výpomocné letiště, který ihned 
rozestavil stráže a dal označiti letiště německými nápisy. V hangáru bylo 35 školních 
letounů a několik padáků. Letiště pak používali ke školním letům. Současně také 
zabavili radiotelegrafní vojenskou stanici umístěnou v Přibyslavi, Pecháčkově ulici. 
Čeští vojíni, kteří tuto radiotelegrafní stanici obsluhovali, ji nechtěli Němcům vydat 
a postavili se na odpor se zbraněmi. Teprve po delším vysvětlování a teprve na roz-
kaz svého velitele umožnili německým vojínům stanici převzíti.

18. 3. – Na výzvu velitele německé posádky v Přibyslavi odevzdalo obyvatelstvo 
obvodu stanice střelné zbraně. Odevzdáno bylo 90 pušek většinou loveckých 
a 30 krátkých střelných zbraní a malé množství nábojů.

– Dne 1. 9. byl bývalý ministr zemědělství Josef Zadina, který bydlel v Přibyslavi-
-Hesově, zatčen a jako rukojmí odvlečen do koncentračního tábora.

12. 9. – Započala fi rma Ing. Krýsa z Moravské Ostravy v obvodu stanice se stav-
bou dvoukolejné dráhy Německý Brod – Brno.

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

Petr Tvrdý

Paměti přibyslavských četníků – V. díl
Léta 1934 – 1939 „Demobilisace počala, jakmile bylo Německu 
vydáno území Sudet.“ (pokračování z minulého čísla PO)

Od začátku letošního roku do současnosti došlo v Kraji Vy-
sočina k pětatřiceti případům, kdy se obětí trestného činu stal 
senior. Poškozeným při nich vznikla škoda téměř 1 500 000 korun. 

V  poslední době zaznamenali policisté nárůst této trestné činnosti. Obětí pa-
chatelů se stali nejčastěji obyvatelé rodinných domů v menších obcích. Ve většině 
případů se krádež odehrála tak, že jeden pachatel seniora zabaví a další prohledá 
dům. Jedná se především o dvě až tři dospělé osoby nebo jsou ve skupině pacha-
telů i děti. Do obce se pachatelé dopraví vozidlem, které ale zůstává zaparkované 
na vzdálenějším místě. 

„Pachatelé, kteří se při páchání trestné činnosti zaměřují na seniory, jsou jednot-
livci ale i dobře organizované skupiny. Při krádežích využívají momentu překvapení 
a své mnohdy až neuvěřitelné drzosti. Pachatelé nejčastěji osloví seniory s již připra-
venou smyšlenou legendou,“ vysvětlil nadporučík Daniel Besta, zástupce vedoucí 
obvodního oddělení v Jihlavě. V mnoha případech pachatelé odcizí seniorům jejich 
celoživotní úspory.

Pachatelé se vydávají nejčastěji za pracovníky různých organizací, úřadů či slu-
žeb, nabízejí cenově výhodné zboží nebo výkup různých produktů. Do obydlí se 
snaží dostat i za účelem kontroly rozvodných sítí a odpadního potrubí. Zneužívají 
přirozeného lidského soucitu, ochoty pomoci ostatním v nesnázích. Lest, pomocí 
níž se snaží do bytu dostat, mění podle aktuální situace. Pachatelé jsou velmi vyna-
lézaví a přesvědčiví. Mají většinou příjemné vystupování, jsou velmi komunikativní 
a vhodně oblečení. Velmi rychle také dokážou využít situace, kdy poškození nemají 
uzamčené dveře. Do domu jsou schopni vniknout a prohledávat místnosti i v situaci, 
kdy je senior doma.

Rady pro seniory jak se nestát obětí podvodníka
•  Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, 

kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých do-
movů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pozor je 
nutné si dát zvláště na podvodníky, kteří se zkoušejí do domů dostat s legendou, 
že potřebují vodu k napití či do vozidla, provedení kontroly rozvodných sítí, vrá-
cení přeplatku za energie, nebo třeba jen využití toalety. 

•  Není vhodné mít uschovanou větší fi nanční hotovost ve svém domě. 
•  Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, měl by si senior 

tuto informaci zpětně osobně ověřit, je také vhodné trvat na předání peněz přímo 
příbuznému, který o půjčku požádal. Vydání peněz neznámému člověku s sebou 
vždy nese velké riziko. 

•  V případě příchodu osoby, která vystupuje jako pracovník různých organizací, 
úřadů či služeb, by si měli senioři nechat předložit průkaz nebo zavolat na úřad 
nebo instituci, na  kterou se odvolává. Po  dobu ověřování údajů je nutné, aby 
neznámá osoba zůstala v každém případě před bytem a nedostala se do  jeho 
vnitřních prostor. 

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

•  Rizikem je pro seniory uzavírání jakýchkoli smluv, pokud na ně obchodní jednatel 
spěchá a neumožní jim důkladně se seznámit s podmínkami dané smlouvy. 

•  Při pohybu seniorů po ulicích je zejména ve večerních hodinách vhodné se vyhý-
bat opuštěným, špatně osvětleným místům. 

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

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

por. Mgr. Tomáš Procházka
koordinátor prevence

tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz

Pachatelé okradli seniory již 
o téměř 1 500 000 korun 
Podvodníkům, kteří se zaměřují na staré 
lidi, je nutné se bránit
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Zcela zaplněná obřadní síň v Havlíčkově Brodě se 
v  pátek 16. září rozloučila s  inženýrem Jaroslavem 
Kolkem, který v Přibyslavi žil rovných šedesát roků, 
než poslední srpnový den zemřel.

Jaroslav Kolek se narodil 27. dubna 1933 ve městě 
Bohdan v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, jeho otec tam 
byl lesníkem. O  dva roky později území okupovala 
rumunská armáda a českou rodinu vyhnala. Shodou 
okolností s krajem v okolí Bohdanu nedávno uzavřel 
partnerství Kraj Vysočina. 

Uprchlík z Ukrajiny po válce absolvoval vinařské ško-
ly v Mikulově a v Lednici a vystudoval Vysokou školu 
chemicko-technologickou v Praze.

Sedmatřicet let (1956-1993) řídil výrobu ovocných 
vín, tekutého ovoce, nápojů, džemů a sýrů v mlékárně 
Pribina v Hesově. S autorem mnoha technologických 
postupů i patentů odešel poslední představitel slavné, 
ale do jisté míry již zaniklé kapitoly Pribiny Hesov; dnes 
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic. 

Výroba džemů pod jeho vedením došla takového 
uznání, že se Pribina stala jejich výhradním dodavate-
lem pro všechny jogurty v Československu. 

„Vynálezce“ Pribinky
Do historie českého konzervárenství se zapsal pře-

vratnou technologií výroby tekutého ovoce a zeleniny, 
kterou starší a střední generace pamatuje pod názvem 
Pribinka. - „Mládež dnes pije nejrůznější džusy a dře-
ňové limonády a netuší, že všechny mají svůj základ 
právě v Pribince. Ovšem, dnes ani zdaleka nedosahují její kvality,“ řekl před časem 
Kolek novinářům.

Pribinka měla dvojnásobnou i vyšší záruční dobu zachování přirozeného vitamínu 
C a  vyráběla se z  neuvěřitelného počtu 18 druhů ovoce. Kolek s  tímto nápojem 
sbíral poháry a ceny po celé Evropě, ty největší na potravinářských veletrzích v Sofi i, 
Oděse, Berlíně, Varšavě. V roce 1966 za Pribinku z německého Erfurtu přivezl zlatou 
medaili a město Přibyslav na to bylo patřičně hrdé.

Přestože v roce 1961 byla podle Kolkova projektu dostavěna nová výrobní linka 
s koloidním mlýnem, výrobní program Hesova byl úředním rozhodnutím „vyčištěn” 
od všeho, co nesouviselo se zpracováním mléka, a proto v roce 1970 slavná Pribinka 
zmizela z trhu. 

Od vína k sýrům
Stejný osud postihl ovocná vína. K  jejich výrobě z  plodů černého bezu podle 

Kolkova technologického postupu v  Hesově již nedošlo. Víno se mělo jmenovat 
Přibyslavské radniční. Recept na něj v Přibyslavi dodnes koluje a řada rodin toto 
bezinkové víno v malém úspěšně vyrábí. Ve stádiu zkoušek byla zastavena příprava 
produkce vína z bílého rybízu pod názvem Hrozen Vysočiny.

V závodě Pribina se proto jako hlavní technolog začal plně věnovat mlékárenské 
výrobě. Podílel se na vzniku a vývoji Pribináčku, tavených sýrů Rego, Pribina, Lux, 
Rex a dalších. V roce 1976 splnil úkol zavést první plně mechanizovanou velkovýro-
bu Hermelínů. Stejnou produkci zaváděl ve slovenském Kežmaroku a v maďarském 
Veszprému. Na konci své profesní dráhy vedl kolektiv, který přestavěl a modernizo-
val tavírny sýrů. Pribina se tak stala jejich největším producentem v zemi.

Myslivec a zahrádkář
Jaroslav Kolek byl aktivním členem přibyslavského spolku myslivců, působil v něm 

jako lektor a zkušební komisař, psal povídky a fejetony o lovu vysoké. Byl vášnivým 
pěstitelem ovoce a zeleniny, s odbornou erudicí o tom přednášel a několik zahrad 
v Přibyslavi nese jeho projekční rukopis.  

Práce ocenění nedošla
Loňský návrh na  udělení Ceny města Přibyslav Jaroslavu Kolkovi v  městském 

zastupitelstvu těsnou většinou hlasů neprošel. Tak to bývá, že doma člověk není 
prorokem.

Jiný ohlas díla předního československého potravinářského technologa trvá 
na Slovensku. Předloni Jaroslava Kolka na přibyslavském náměstí vyhledala trojice 
novinářů z Bratislavy. Domů odjeli s popsanými bloky, s etiketami sýrů, ovocných 
nápojů a vín. Napsali čtivou reportáž plnou obdivu k celoživotní práci tohoto muže. 
Vyšla na několika stránkách nejčtenějšího slovenského týdeníku Život pod příznač-
ným titulkem - Alchymista z Pribiny. 

IVO HAVLÍK

 Jaroslav Kolek s o tři roky dříve zesnulou manželkou Marií, tlumočnicí odborných textů do ruštiny ve Žďárských strojírnách 
a později knihovnicí v Přibyslavi, vychovali tři děti. Všechny sourozence - syny Jaroslava a Radima a dceru Soňu - život odvál jinam. 
Do města svého dědečka se však z Prahy provdala jeho vnučka - Michaela, dnes Kasalová. S dědečkem drží sýrové srdce, které mu 

přinesli bývalí spolupracovníci z hesovské mlékárny. Foto: Ivo Havlík

Jaroslav Kolek v Přibyslavi žil rovných 60 let, 
významně přispěl ke slávě hesovské mlékárny

Pozvánka na akci



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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Ceník sportovní haly 
platný od 2. 6. 2016
Provozní doba ve sportovní hale
Základní škola: PO – PÁ 7:00 - 16:00
Ostatní PO – PÁ 16:00 - 22:00
 SO – NE 7:00 - 22:00

Pronájem velkého sálu sportovní haly
a)  pro místní sportovní spolky

 260 Kč včetně DPH/1 hodina 
b)  pro občany města Přibyslav

 260 Kč včetně DPH/1 hodina
c)  ostatní organizace a občany

 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
 100 Kč s DPH/1 hodina 

V období květen – srpen je stanovena 
snížená sazba
sportovní hala - velký sál 200 Kč včetně DPH/1 hodina
sportovní hala - malý sál 85 Kč včetně DPH/1 hodina

V rámci pořádání sportovních akcí, může organizá-
tor písemně požádat o pronájem prostoru pro pří-
pravu a prodej občerstvení – dveře č. 203 a prostor 
vestibulu s posezením. 
Cena pronájmu občerstvení bez vybavení bufetu
 380 Kč včetně DPH/den 
Cena pronájmu občerstvení včetně vybavení bufetu
 450 Kč včetně DPH/den 

Během letních měsíců při organizování sportovních 
soustředění je možnost nastavení individuálních kalku-
lací za pronájem jednotlivých sportovišť.  Individuální 
kalkulace podléhají schválení jednateli Sportovního 
zařízení města Přibyslav, s.r.o. S  příslušnými orga-
nizacemi musí být uzavřena vždy písemně smlouva 
o pronájmu prostor.

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

Kontakt:
Sportovní zařízení města Přibyslav
Česká 34
582 22 Přibyslav
Tel.: +420 720 511 721
E-mail: sz@pribyslav.cz

Další kontakt: mobilní tel.: +420 720 511 721 (Toto 
mobilní číslo je v  přední kanceláři sportovní haly 
u správců. Jedná se o mobilní číslo, které je k dispozici 
PO, ST, PÁ od 6 do 9 hodin a následně každý den od-
poledne zhruba od 16 hodin do 21 hodin).  
Mobilní tel.: +420 774 321 994 (Toto číslo je přímo 
na vedení sportovní haly. Telefon je k dispozici všem 
zájemcům v  pracovním týdnu od  8 do  17 hodin. 
V akutních případech můžete volat i ve večerních ho-
dinách a o víkendech.)

Bc. Veronika Vošická Buráňová

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

15.00-15.30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLNO VOLNO 15.00-15.30

15.30-16.00 VOLNO VOLNO VOLNO 15.30-16.00

16.00-16.30 VOLNO JUVENIS FLORBAL      VOLNO JUVENIS FLORBAL       16.00-16.30

16.30-17.00 VOLNO MINIPŘÍPRAVKA VOLNO ELÉVOVÉ 16.30-17.00

17.00-17.30 VOLNO JUVENIS FLORBAL      JUVENIS 17.00-17.30

17.30-18.00 VOLNO PŘÍPRAVKA STARŠÍ ŽÁCI 17.30-18.00

18.00-18.30 JUVENIS FLORBAL 18.00-18.30

18.30-19.00 ML. ŽÁCI 18.30-19.00

19.00-19.30 19.00-19.30

19.30-20.00 19.30-20.00

20.00-20.30 20.00-20.30

20.30-21.00 VOLNO VOLNO 20.30-21.00

21.00-21.30 VOLNO VOLNO 21.00-21.30

21.30-22.00 21.30-22.00

VOLEJBAL

FOTBAL ZADINAŠTĚPÁN FOTBAL

PRIBINA ZAMLUVENO

ACO VOLEJBAL - ŽENY 
ZAMLUVENO               

     ODPOLEDNÍ ROZVRH  HODIN HALA 9/2016 - 6/2017

JUVENIS FLORBAL    
MUŽI                 

 ACO FLORBAL 
ZAMLUVENO           

JUVENIS FLORBAL    
PŘÍPRAVKA           

JUVENIS FLORBAL    
ŽÁCI                 

JUVENIS FLORBAL          
MUŽI                     

VOLEJBAL DĚTI     

VOLEJBAL         

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK den

15.00-15.30
VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO

15.00-15.30

15.30-16.00
PLESL - BOJOVÉ VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO

15.30-16.00

16.00-16.30
PLESL - BOJOVÉ VOLNO VOLNO MALOUŠKOVÁ AEROBIC VOLNO

16.00-16.30

16.30-17.00
VOLNO MALOUŠKOVÁ VOLNO 16:00 - 17:00 VOLNO

16.30-17.00

17.00-17.30
VOLNO AEROBIC JANA TUŠLOVÁ VOLNO VOLNO

17.00-17.30

17.30-18.00
VOLNO 16:30-18:30 POHODA CVIČENÍ VOLNO VOLNO

17.30-18.00

18.00-18.30
VOLNO 17:00-18:00 VOLNO VOLNO

18.00-18.30

18.30-19.00
VOLNO VOLNO VOLNO CVIČENÍ ŽANETA MINÁŘOVÁ VOLNO

18.30-19.00

19.00-19.30
PLESL - BOJOVÉ VOLNO VOLNO 18:30 - 19:30 VOLNO

19.00-19.30

19.30-20.00
PLESL - BOJOVÉ VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO

19.30-20.00

20.00-20.30
PLESL - BOJOVÉ VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO 20.00-20.30

20.30-21.00 20.30-21.00

21.00-21.30 21.00-21.30

21.30-22.00 21.30-22.00

     ODPOLEDNÍ ROZVRH  HODIN SÁLEK 9/2016 - 6/2017

Podrobný rozpis naleznete na www.szpribyslav.cz
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Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav

Přibyslavský fotbalový podzim 2016
                            PODZIM  2016 A-ČKO 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

2.10.2016 NEDĚLE venku 15:00 NOVÁ VES A 13:00 
9.10.2016 NEDĚLE Doma 15:00 LEDEČ A 

16.10.2016 NEDĚLE venku 14:30 JAROMĚŘICE A 12:00 
23.10.2016 NEDĚLE doma 14:30 SAPELI POLNÁ A 
29.10.2016 SOBOTA venku 14:00 OKŘÍŠKY A 12:00 
5.11.2016 SOBOTA venku 13:30 ŽIROVNICE A 11:00 

PODZIM  2016 B-ČKO 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

       
2.10.2016 neděle doma 15:00 STARÉ RANSKO B 
8.10.2016 neděle venku 15:00 SVĚTLÁ B B 13:30 

16.10.2016 neděle doma 14:30 LUČICE B 
22.10.2016 sobota venku 14:30 KEŘKOV B 13:00 
30.10.2015 neděle doma 14:00 CHOTĚBOŘ B B 

PODZIM 2016 ŽÁCI 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

2.10.2015 NEDĚLE venku 9:00 STARÁ ŘÍŠE Ž 
8.10.2015 SOBOTA venku 9:00 MOR.BUDĚJOVICE Ž 7:00 

16.10.2016 NEDĚLE doma 9:00 OKŘÍŠKY Ž 
22.10.2015 SOBOTA venku 10:00 BYSTŘICE Ž 8:00 

PODZIM 2016 DOROST 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

       
1.10.2016 SOBOTA doma 15:00 KAMENICE D 
9.10.2016 NEDĚLE venku 10:00 TELČ D 8:00 

15.10.2016 SOBOTA doma 14:30 SPEŘICE D 
22.10.2016 SOBOTA venku 11:30 CHOTĚBOŘ D 10:00 

ROZVRH
Pondělí 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:30 19:30-20:00

starší žákyně dorostenky všestrannost muži
Úterý 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00

zdravotní cvičení - ženy kondiční cvičení - ženy
Středa 16:00-17:00 17:00-18:30 18:30-20:00 20:00-21:00

předškolní žactvo mladší žákyně nohejbal
Čtvrtek 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00

rodiče a děti* kondiční cvičení - muži kondiční cvičení - ženy
Pátek 16:00-17:00 17:00-18:30 18:30-20:00 20:00-21:00

žáci nohejbal badminton
* cvičení rodiče a děti bude zahájeno ve čtvrtek 13. října

Sokolská obec po celou svoji historii usilovala o zdra-
vou tělesnou kondici národa. 

V  současné době, kdy přibývá tzv. sedavých zaměst-
nání, je zdravý pohyb a  cvičení téměř životní nutností. 
Pokračujeme proto usilovně v  naší cvičitelské činnosti 
a nabízíme vám účast na cvičeních, při kterých klademe 
důraz na  všestranné zpevnění, zpružnění a  protažení 
těla. Dbáme na  komplexní pohybový rozvoj, zdravotní 
hledisko, vytvoření kladného vztahu ke sportu a pohybu 
obecně a taktéž cílíme na vytváření pocitu sounáležitosti 
a přátelství.

Cvičební hodiny vedou zkušení cvičitelé, kteří připravují 
hodiny pro: rodiče s  dětmi, předškolní žactvo, žákyně, 
žáky, ženy, starší ženy a muže.

Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na vá s.

Zdeňka Bártová
náčelnice TJ Sokol Přibyslav

TJ Sokol Přibyslav zahajuje dne 3. října 2016 cvičební rok 2016/2017.

Členské příspěvky tělocvičné jednoty pro rok 2016/2017 činí:
děti 200 Kč  dospělí 500 Kč  senioři nad 65 let 200 Kč

Po prázdninové přestávce v měsíci září pokračoval seriál M-ČR v biketrialu. V sobotu 3. 9. 2016 se v rakous-
kém Retzu jel šestý závod, který byl současně závodem Evropského poháru. Před tímto závodem měl Marek 
Pochtiol (Trial Žižkovo Pole) v průběžném hodnocení mistrovství tříbodový náskok před svým největším 
soupeřem Lukášem Jankou z Olomouce. Trať v lomu nedaleko Retzu slouží hlavně k motocyklovému trialu, 
ale sekce pro biketrial byly postaveny velmi pěkně. Byly náročné; s  využitím všech přírodních překážek.  
Po prvním kole Marek vedl, druhé kolo se mu nevydařilo dle jeho představ a celkově obsadil 2. místo. Celkové 
pořadí se vyrovnalo, oba jezdci (Pochtiol i Janka) měli stejný počet bodů a bylo jasné, že rozhodující budou 
další závody.

Ten se jel hned další týden 10. 9. 2016 v Březové u Sokolova. Pořadatel se vrátil do původní lokality, kde 
před 25 lety závodil i  Markův otec Tomáš. Sekce byly pro současné jezdce absolutně neznámé, prudké 
sjezdy, výjezdy a hrabanka. S tratí si v kategorii Junior nejlépe poradil Marek a s poměrně vysokým bodovým 
náskokem zvítězil před Lukášem Jankou. I celkově se tak dostal před tohoto jezdce.

Hned následující závod, který se jel 17. 9. 2016 v Kyjově, mohl hodně napovědět, jaký bude další průběh 
mistrovství. V podstatě už mohl určit celkového Mistra České republiky. V sobotu pršelo, trať byla klouzavá, 
ale perfektně připravená.  Jak Marek, tak i Lukáš věděli, že jde o mnoho. Jeden hlídal druhého. První kolo 
zajel Marek o 1 trestný bod lépe. Mělo rozhodnout kolo druhé. To Marek zajel o 3 trestné body lépe a celkově 
v závodě zvítězil o 4 trestné body před Lukášem.

Mistrovství České republiky 
v biketrialu pokračuje

Tímto vítězstvím si už před posledním závodem, který se 
jede 5. - 6. 11. 2016 v Brně ( je součástí výstavy Sport Life), 
Marek zajistil titul Mistra České republiky v kategorii Junior.

Před tímto brněnským závodem pojede  Mára  ještě dva 
závody zařazené do seriálu Sportovních her mládeže 2016.  
V sobotu 1. 10. 2016 se jede závod v Blansku, fi nále pak 
v neděli 16. 10. 2016 v Havířově.

Jaroslav Pochtiol
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BRZKOVÁK – výsledky
MUŽI
Pořadí Příjmení Jméno Čas Body

1 Prchal Petr 08:45.0 100,00
2 Šubrt Petr 09:16.0 94,42
3 Lehrl Tomáš 09:51.0 88,83
4 Vábek Jaroslav 10:31.0 83,20
5 Háněl Tomáš 14:21.0 60,98
6 Vosmek Lukáš 16:22.0 53,46

ŽENY
Pořadí Příjmení Jméno Čas Body

1 Bukáčková Renata 11:51.0 100,00
2 Šubrtová Eliška 12:48.0 92,58
3 Hánělová Žaneta 13:06.0 90,46
4 Šubrtová Lucie 13:55.0 85,15
5 Vosmeková Klára 14:25.0 82,20
6 Sedláková Lenka 15:59.0 74,14
7 Šubrtová Šárka 17:42.0 66,95

DVOJICE
Pořadí Jméno Body

1 Prchal - Bukáčková 200,00
2 Šubrt - Šubrtová ml. 187,00
3 Hánělovi 151,44

Celkové výsledky Přibyslavského dvanáctiboje po 9 disciplínách
MUŽI

Příjmení Jméno kuželky míč. víceboj běh běh do vrchu atl.víceboj cyklistika plavání časovka stolení tenis Body
1 Lehrl Tomáš 97,70 90,00 100,00 100,00 99,38 90,55 76,72 88,83 49,55 792,73
2 Prchal Petr 64,37 60,00 72,30 87,72 90,15 95,66 68,20 100,00 42,73 681,13
3 Šubrt Petr 60,00 86,93 78,13 77,72 95,63 100,00 94,42 54,55 647,38

ŽENY
Příjmení Jméno kuželky míč. víceboj běh běh do vrchu atl.víceboj cyklistika plavání časovka stolení tenis Body

1 Bukáčková Renata 91,46 58,82 100,00 100,00 98,82 95,84 66,04 100,00 70,45 781,43
2 Šubrtová Eliška 88,24 95,59 85,37 78,32 97,52 100,00 92,58 94,32 731,94
3 Hánělová Žaneta 100,00 82,35 99,53 92,11 100,00 90,69 52,71 90,46 707,85

DVOJICE
Jméno kuželky míč. víceboj běh běh do vrchu atl.víceboj cyklistika plavání časovka stolení tenis Body

1 Prchal-Bukáčková 155,83 118,82 172,30 187,72 188,97 191,50 134,24 200,00 113,18 1462,56
2 Šubrt-Šubrtová ml. 148,24 182,52 163,50 156,04 193,15 200,00 187,00 148,87 1379,32
3 Hánělovi 182,76 167,35 164,41 159,68 165,24 100,05 151,44 1090,93

Celkové výsledky Přibyslavského dvanáctiboje naleznete na www.szpribyslav.cz

STOLNÍ TENIS – výsledky
MUŽI Míčky

Body
Pořadí Příjmení Jméno Vyhrané Prohrané

1 Dolák Vladimír 220 73 100,00
2 Háněl Tomáš 204 124 92,73
3 Moštěk Josef 203 119 92,27
4 Šrámek Roman 198 104 90,00
5 Loužecký st. Petr 177 142 80,45
6 Holcman František 156 158 70,91
7 Vábek Jaroslav 152 186 69,09
8 Šubrt Petr 120 191 54,55
9 Lehrl Tomáš 109 205 49,55

10 Vosmek Lukáš 101 216 45,91
11 Prchal Petr 94 216 42,73

ŽENY Míčky
Body

Pořadí Příjmení Jméno Vyhrané Prohrané
1 Šubrtová Lucie 88 42 100,00
2 Šubrtová Eliška 83 52 94,32
3 Bukáčková Renata 62 78 70,45
4 Sedláková Lenka 59 85 67,05
5 Vosmeková Klára 47 82 53,41

DVOJICE
Pořadí Jméno Body

1 Šubrt - Šubrtová ml. 148,87
2 Prchal - Bukáčková 113,18

Přibyslavský dvanáctiboj 2016
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Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2016

Poslední srpnovou neděli dne 28. 8. 2016 proběhla 8. disciplína –DUATLON, 
která byla kombinací běhu a cyklistiky. 29 dětí za  teplého slunečného počasí po-
měřilo své síly na  letišti AEROKLUB Přibyslav. Další disciplínou bude KROKET, 
GOLF, PETANQUE výjimečně v  sobotu od  13:30 hod. dne 24. 9. 2016 na  hřišti 
v ulici Nerudova (u MŠ).

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník v min Body

1. Vrba Matouš 2011 0:34:01 100
2. Flekal Marek 2010 0:34:02 95
3. Forst Matouš 2011 0:34:03 90

DÍVKY MLADŠÍ 2005 – 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník v min. Body

1. Vlčková Sára 2005 5:16 100
2. Peňázová Kristýna 2006 5:42 95
3. Šrámková Lucie 2006 5:59 90

DÍVKY STARŠÍ 2001 – 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník v min. Body

1. Havlíčková Tereza 2003 4:38 100
2. Havlíčková Marta 2001 4:46 95
3. Stehlíková Natálie 2002 4:49 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 – 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník v min Body

1. Körber Pavel 2005 5:05 100
2. Havlíček Radek 2006 5:28 95
3. Flekal Jakub 2006 6:05 90

CHLAPCI STARŠÍ 2001 – 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník v min. Body

1. Havlíček Marek 2004 5:35 100

8. disciplína – DUATLON 28. 8. 2016

9. disciplína – KROKET, GOLF, PETANQUE 24. 9. 2016

Výsledky 9. disciplíny vám sdělíme v následujícím čísle Přibyslavského o bčasníku. 
Závod proběhl až po uzávěrce říjnového čísla.

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 PŘESPOLNÍ BĚH v neděli 2. 10. 2016 

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401 836
Facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

www.cckpribyslav.cz
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Čím to? Na rozdíl od minulé sezóny, do které jsme přihlásili čtyři kategorie (tři 
dětské a muže) a uspořádali 8 soutěžních turnajů, máme v aktuální sezóně již pět 
soutěžních kategorií a jednu prozatím nesoutěžní. Z toho všeho vyplývá minimálně 
jedenáct domácích turnajů pořádaných SK Juvenis Přibyslav a dále je v plánu i ně-
kolik dalších turnajů pořádaných týmem z Havlíčkova Brodu. Nabídka fl orbalových 
akcí bude tedy pestrá a velká.

A to není vše. Každá kategorie má předpisem soutěže připraveno 8-12 turnajů 
na sezónu v celém regionu Vysočina a k tomu se naši hráči účastní různých výběro-
vých akcí. Bude tedy co organizovat a zařizovat. 

V této sezóně se krajských soutěží bude účastnit přípravka (hráči 6 - 8 let), elévové 
(hráči 9 - 10let), mladší žáci (hráči 11 – 12 let), starší žáci (hráči 13 – 14 let) a muži. Pra-
cujeme na rozvoji nové kategorie „minipřípravka“ pro děti od 4 do 6 let, která je přizpů-
sobena potřebám nejmenších hráčů a je zaměřena především na rozvoj všeobecných 
pohybových aktivit a kompletní sportovní průpravu. Hrát mohou chlapci i děvčata 
ve všech kategoriích! A již další sezónu bude vypsána soutěž i pro tuto kategorii. 

Z toho všeho vyplývá, že roste nejen počet kategorií, ale zároveň i členská základ-
na a úměrně tomu i další potřeby se zabezpečením chodu našeho klubu. Proto dě-
kujeme městu Přibyslav a všem sponzorům, trenérům, ale i dalším dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhají vytvářet co nejlepší sportovní podmínky pro celé spektrum dětí 
a mládeže.

OD 5. 9. 2016 DO ODVOLÁNÍ PROBÍHÁ NÁBOR 
NOVÝCH HRÁČŮ FLORBALU

HRÁT MOHOU KLUCI I HOLKY – OD 4 LET
podrobnosti: www.skjuvenis.cz

Rozpisy kategorií, kontakty, podrobnosti o náboru a další detaily naleznete na na-
šem webu www.skjuvenis.cz. 

Za SK JUVENIS PŘIBYSLAV 
 B. Loubek

PŘÍJÍMÁME NOVÉ HRÁČE !!! 
 DĚTI OD 4 DO 15 LET (ročníky 2002 – 2012; podmínkou alespoň částečná samostatnost)  

 STARŠÍ SE MOHOU PŘIPOJIT KE KATEGORII DOSPĚLÝCH 

 HRÁT MŮŽE KAŽDÝ, KLUCI I HOLKY 

 NA VÝBĚR NOVĚ Z PĚTI DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ 

NÁBOR PROBÍHÁ OD 5.9.2016 DO ODVOLÁNÍ. BĚHEM VŠECH TRÉNINKŮ. 

 ROZPIS TRÉNINKŮ A KATEGORIÍ NALEZNETE NA NAŠEM WEBU 

 PODROBNOSTI K NÁBORU A NOVINKY NALEZNETE NA NAŠEM WEBU 
 

www.skjuvenis.cz 
 

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI MŮŽETE SLEDOVAT TÉŽ NA NAŠEM FB: SK JUVENIS PŘIBYSLAV 

15.10.2016 LIGA VYSOČINY MUŽŮ 

16.10.2016 LIGA VYSOČINY ELÉVŮ 

30.10.2016 LIGA VYSOČINY STARŠÍCH ŽÁKŮ 

27.11.2016 LIGA VYSOČINY PŘÍPRAVEK 

3.12.2016   LIGA VYSOČINY MUŽŮ 

11.12.2016 LIGA VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

 

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

JEŠTĚ VÍCE FLORBALU NEŽ VLONI

An o, skutečně. Padaly rekordy teplotní, časové a také co 
do  počtu kondičních plavců, zvláště plavkyň. V  horkých 
podzimních zářijových dnech se pravidelně scházela sku-

pina asi třiceti nadšenců pro kondiční plavání. Otevřeno bylo denně od čtyř do pěti 
a my jsme si nádherně užívali slunečních paprsků a krásně teplé vody. Plavali jsme 
až do 16. září.

Za spoustu pěkných zážitků děkujeme především paní vedoucí Sportovního zaří-
zení a obětavým plavčíkům.

Za kondiční plavce a plavkyně Monika Linková

Na koupališti 
padaly rekordy!!!
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Na úvod samozřejmě otázka – co to vlastně je? 
LOUDÁNÍ českou krajinou je extrémní cyklistický NONSTOP závod. Je opravdu prv-

ním závodem svého druhu v Čechách. Podle ohlasů se již stal kultovní záležitostí. Inspi-
rací pro vznik Loudání se staly nejtěžší extrémní závody světa „The Great Divide Race“ 
a „Iditarod.“  Já osobně (říká Jirka) jsem se o závodě dozvěděl z knihy M. Silného Každý 
kopec má své „nej“, kterou jsme tiskli v Tiskárnách HB, kde pracuji.

Jaká je trasa závodu?
Trasa závodu je do poslední chvíle tajná. Vede především terénem, často velmi těžkým, 

nesjízdným. Délka Loudání bývá mezi 600 – 800 km, účastník musí být připraven tlačit 
nebo nést kolo libovolnou dobu libovolným terénem. Změna je ale vyhrazena, nějaké 
překvapení čeká v každém ročníku Loudání!

Ty ses letos zúčastnil již podruhé, jaká byla délka trati a celkové převýšení?
V 8. ročníku byla délka 725 km a celkové převýšení asi 19.000 m, v 9. ročníku délka trati 

644 a celkové převýšení okolo 13.000 m. 

Má účastník zajištěnou stravu nebo ubytování?
Loudání probíhá bez zajištění pořadateli na trati. Plánovaná cizí pomoc (rodina, kama-

rádi…) je zakázaná. Účastník si musí vystačit jen s tím, co veze s sebou. Kde a kdy bude 
spát, co bude jíst, nebo jestli bude ztrácet cenný čas hygienou, je čistě jen a jen na jeho 
rozhodnutí. I za svou bezpečnost si každý ručí sám. Jsou i takoví borci, že jedou závod 
nonstop. Já osobně spím od 23 nebo 24 hod. do 3 do rána, první noc jedu nonstop.

Kolik lidí se závodu účastní?
Počet startujících je limitován 60 účastníky.   Přednostní právo startu má prvních 20 

z historické tabulky Loudání, kde je bodově oceňováno především dokončení Loudání, 
protože ne každý závod dokončí – loni vzdalo 20 účastníků, letos 7.  Další se mohou 
přihlásit vždy 11. 11. v 11 hod. 11 min a 11 vteřin na webu Loudání – ale to stihne maxi-
málně tak 5 lidí. Zbytek „pod čarou“ si může účast „vyšlapat“ v době od 15. 11. do 31.12. 
Kvalifi kace na 8. ročník znamenala vyšlapat v tomto období na 3 nejvyšší kopce v každém 
kraji ČR – a vyfotografovat na vrcholku sebe, kolo, označení nadmořské výšky a papír 
s určeným nápisem, aby nebylo možné poslat třeba staré foto. O účasti tedy rozhodovaly 
najeté nadmořské metry. 

Jak se na trati orientuješ?
Jezdí se podle klasických map, které dostaneš ve formátu A4 na startu, který je vždy 

večer ve 22:00 hod. Trasu se dozvíš hodinu před startem. Když jsem jel poprvé, bylo pro 
mě čtení map velmi obtížné, letos už to bylo lepší. Mnoho účastníků si pomáhá GPS nebo 
chytrými telefony. Jezdí se hlavně v horách a kopcích po turistických, lesních i polních 
cestách.  Účastníci s  sebou vozí „logger“, který zaznamenává jejich trasu. Tu sleduje 
nejen pořadatel pro kontrolu, ale i fanoušci na webových stránkách akce. Na mapě jsou 
i kontrolní body, odkud odesíláš SMS.

Je lepší jet sám nebo s někým?
Tak to se nedá naplánovat – třeba jedeš nějakou chvíli ve skupince, pak se skupinka 

rozpadne, potkáš někoho a chvíli s ním jedeš – ovšem jsou i účastníci, kteří vyloženě 
chtějí jezdit sami.

Jak na závod trénuješ?
No, normálně – jezdím na kole! Do práce skoro každý den, i v zimě, a o víkendech 

po okolí. Na závod je dobře mít fyzičku, ale to nejdůležitější je psychika a vůle. Jak říkají 
„loudalové“ – „je to vo hlavě“...

Plánuješ účast i v dalším ročníku „Loudání“?
Velmi rád bych se zúčastnil, ale chtěl bych letos prožít adventní čas s rodinou (a ne 

na kopcích). Uvidím, jestli se mi podaří stihnout časový limit pro přihlášení online.

Co tě na „Loudání“ tak přitahuje?
Je toho víc, tak třeba mě baví totální absence starostí všedních dní. Tělo i duše přejdou 

do režimu přežití, řešíš pouze příjem jídla, tekutin a případně spánek. Taky se setkáváš 
s přátelstvím spoluúčastníků. Já jsem letos jel závod nedlouho po operaci kýly a pod hra-
dem Zubštejnem jsem měl trochu problém s kolem – bylo třeba ho na hrad vynést (žádný 
loudal by se nesnížil k tomu vylézt na hrad bez kola!) a kolegové závodníci mi bez ohledu 
na svoje zdržení s kolem pomohli. Krajinu moc nevnímáš, spíš podprahově a vracíš se 
k ní v duchu až doma, po závodě. A asi nejkrásnější je to NEZNÁMO, které tě čeká… 

Díky za rozhovor a mnoho „loudalských“ úspěchů!
ptala se A. Šnýdlová

použité zdroje: http://www.loudani.cz/  Ze závodu

 Z kvalifikace

 Také z kvalifikace

„Loudání“ s Jirkou Přibylem 
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Starostové Pro Vyso inu

P   R    O

KERAMICKÁ DÍLNA 
Jana Březková 

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

nabízí: 

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

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

                                                 -kurzy keramiky 

  

Tel.: 608041810 
keramickadilna-jana@seznam.cz 

Provozní doba: 

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

www.keramickadilna-jana.nabizi.cz 
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říjen 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. října 2016 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu MÚ Přibyslav
– od 1. října 2016 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2016 Divadelní Přibyslav 2010 - 2015/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2016 Městské muzeum – uzavřeno (příprava nové výstavy) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2016 Kalendář pro rok 2017 v prodeji Kurfürstův dům a další KZM Přibyslav
– od 1. října 2016 Vyhlášení soutěže – Nejoriginálnější adventní věnec Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2016 Festival motorového paraglidingu Letiště Přibyslav LKPI SMP a AK Přibyslav
– 1. října 2016 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav D Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 1. října 2016 v 19.00 h. DP 2016 -…my vám píchnem ve všem/ Furiant Přibyslav Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. října 2016 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 2. října 2016 od 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – přespolní běh U sokolovny MS ČČK, ZŠ Přibyslav
– 2. října 2016 v 10.45 h. První schůzka farního sboru ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 2. října 2016 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav B Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 3. října 2016 v 14.30 h. Dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 3. října 2016 Týden knihoven – do 9. října 2016 Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 3. října 2016 Pravidelné cvičení v sokolovně dle rozpisu Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– od 3. října 2016 Cvičení jógy a taiči viz plakátek TJ Jóga Přibyslav
– 5. října 2016 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie a KZM Přibyslav
– 6. října 2016 od 8.00 h. Den otevřených dveří v DPS DPS, Tržiště PS Přibyslav
– 6. října 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. října 2016 ve 14.00 h. Zahájení voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 8. října 2016 od 8.00 h. Pokračování voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 8. října 2016 v 9.00 h. Setkání ministrantů ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 8. října 2016 ve 12.30 h. Žižkovo kolečko/výlet k Žižkově mohyle Okolí Přibyslavi Skautské středisko Goliath
– 8. října 2016 od 14.00 h. Dobročinný jarmark pro Viktorku Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 8. října 2016 v 16.00 h. DP 2016 - Královna víl/ Brzkov Kulturní dům KZM Přibyslav
– 9. října 2016 od 13.30 h. Drakiáda Letiště aeroklubu ŠD a ŠK, aeroklub Přibyslav
– 9. října 2016 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav A Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 13. října 2016 od 15.00 h. Společné čtení seniorů a dětí ve školní knihovně Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 13. října 2016 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 13. října 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. října 2016 od 17.00 h. Příjem výpěstků a výstavních exponátů Radnice města ČSZ Přibyslav
– 14. října 2016 od 17.00 h. Příjem výpěstků a výstavních exponátů Radnice města ČSZ Přibyslav
– 14. října 2016 v 19.00 h. DP 2016 - Sněhurka a sedm../DS Havlíček Škrdlovice Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. října 2016 v 9.00 h. Výstava ovoce zeleniny, medu a brambor/zahájení Radnice města Město Přibyslav a další
– 15. října 2016 Florbal – Liga Vysočiny mužů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 15. října 2016 ve 13.00 h. Setkání s misionářem a výlet do Želiva ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 15. října 2016 v 14.30 h. Fotbal – Přibyslav D Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 15. října 2016 v 19.00 h. DP 2016 – Horké to někdo rád/ DS Žďár nad S. Kulturní dům KZM Přibyslav
– 16. října 2016 Florbal – Liga Vysočiny elévů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 16. října 2016 od 9.00 h. Výstava ovoce zeleniny, medu a brambor/pokračování Radnice města Město Přibyslav a další
– 16. října 2016 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 16. října 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj – vrhačský trojboj Hřiště nad čerp. stanice SZM Přibyslav
– 16. října 2016 v 14.30 h. Fotbal – Přibyslav B Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 17. října 2016 ve 12.00 h. Výstava ovoce zeleniny, medu a brambor/ukončení Radnice města Město Přibyslav a další
– 17. října 2016 v 14.30 h. Dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 17. do 20. října 2016 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu Město dle rozpisu Mě Ú Přibyslav
– 17. října 2016 od 17.00 h. Výdej výpěstků a výstavních exponátů/rušení výstavy Radnice města ČSZ Přibyslav
– 20. října 2016 ve 14.00 h. Výroční členská schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav Sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 20. října 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 21. do 22. října 2016 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu Městské části dle rozpisu Mě Ú Přibyslav
– 21. října 2016 od 15.00 h. Pravidelný monitoring Sál DPS MS ČČK Přibyslav
– 21. října 2016 v 19.00 h. DP 2016 – Agentura drahoušek/DS Lucerna Vilémovice Kulturní dům KZM Přibyslav
– 22. října 2016 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 22. října 2016 ve 14.00; v 15.30 h. DP 2016 – Loupežnická historie/ Přib.pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 22. října 2016 v 19.30 h. FK – Rodinné štěstí/fi lm; Himbeere Brombeere/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 22. října 2016 v 16.30 h. Vikariátní setkání mládeže v Přibyslavi ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 23. října 2016 v 14.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 23. října 2016 v 16.30 h. Putování po Ekvádoru/beseda ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 24. října 2016 v 14.30 h. Dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 27. října 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 28. října 2016 v 19.00 h. DP 2016 – A je to v pytli/DS JenTak H. Borová Kulturní dům KZM Přibyslav
– 29. října 2016 v 19.00 h. DP 2016 – Poslední árie/DS AJeTo! Počátky Kulturní dům KZM Přibyslav
– 30 října 2016 Florbal – Liga Vysočiny starších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 30. října 2016 v 14.00 h. Fotbal – Přibyslav B Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 31. října 2016 Lovci perel – ukončení čtenářské soutěže pr o děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 31. října 2016 v 15.00 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. listopadu 2016 Svátek všech svatých – obřady dle rozpisu Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2016 Památka všech věrných zemřelých – obřady dle rozpisu Farní kostel, hřbitov ŘKF Přibyslav


