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Návštěva v Mooku Foto: Michael Omes

Zahájení výstavy Barevné Velikonoce Foto: redakce PO

Na dopravním hřišti Zahájení prací v Lokalitě Pod Osivou Foto: Ladislav Hladík



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

Str. 3Zprávy z radniceKVĚTEN 2017

Ve dnech 23. – 26. března tohoto roku navštívila delegace města Přibyslav spřá-
telený Mook en Middelaar. Tyto ofi ciální návštěvy zástupců radnice a  spolků se 
konají vždy po čtyřech letech. V tom letošním roce byli členy delegace místostarosta 
města Michael Omes, radní Marie Křesťanová, zastupitelé Ladislav Hladík a  Jan 
Thomayer, starosta SDH Josef Sobotka, ředitelé Petr Adam za ZŠ a Jindřich Macek 
za ZUŠ a také já. Musím zde napsat, že díky práci naší zahraniční komise a mooc-
ké nadace pro přátelství s Přibyslaví není spolupráce našich měst založena pouze 
na těchto ofi ciálních kontaktech, ale je živou a opravdovou spoluprací mezi myslivci, 
hasiči, skauty, zahrádkáři, jež je korunována mnoha lidskými přátelstvími. Toto zde 
bylo cítit na každém našem kroku a všechna ofi ciální i neofi ciální setkání probíhala 
v duchu plánování další spolupráce. Naši přátelé pro nás připravili bohatý program, 
jehož se účastnil pan starosta Willem Gradisen, radní a zastupitelé města, členové 
nadace, za které chci vyzvednout péči a aktivitu Tona Heringse, který je protějškem 
naší neméně aktivní a pracovité Anny Šnýdlové. Po ofi ciálním setkání jsme v rámci 
ofi ciálního programu navštívili rekreační centrum v Plasmolenu, unikátní společnost 
Peutz, která se zabývá testováním materiálů a designem a akustikou všeho druhu, či 
zrekonstruované skleníky Jachtslot. Neofi ciálně jsme se sešli s hasiči v jejich zbrojnici 
a navštívili skautskou základnu. Večery byly věnovány debatám, při kterých došlo 
i na rozhovory na téma imigrace, vývoj v Rusku, ale také na rozdíly v systému likvi-
dace odpadů v našich městech. Nezbývá, než ještě jednou vyjádřit našim přátelům 
obrovské poděkování. Myslím, že právě existence mnoha přátelství, jež jdou napříč 
národnostmi i státními hranicemi, je jednou ze záruk bezkonfl iktního soužití mezi 
celými státy.

Když jsme procházeli Mookem, zjistili jsme, že jsme v  celém městě nespatřili 
jediný odpadkový koš a zároveň jsme viděli, že se město nepotýká s problémem 
znečištění ulic. Zkrátka, pokud má někdo nějaký odpadek, tak si ho prostě odnese. 
Je to zajímavé oproti naší mentalitě, kdy zaneřáďování ulic přičítáme absenci košů, 
místo toho, abychom se podívali nejprve na sebe samotné, jak k celkovému pořádku 
přispíváme. V poslední době mne opravdu šokovalo, když se u kontejnerů objevily 
věci jako ojeté pneumatiky nebo matrace. Stále věřím, že nezůstaneme k  těmto 
věcem lhostejní. V tomto mne potěšil jeden z tatínků bydlící u dopravního hřiště, 
který nelenil a honil „cizí“ kluky z vršků vzrostlých kaštanů, kdy jejich výkony hrozily 
nebezpečným pádem. Smutným faktem zůstává, že jejich „horolezeckým“ výkonům 
předtím přihlíželo několik dospělých.

Vážení občané, dovolte, abych Vás v  závěru svého příspěvku pozval poslední 
květnový víkend na sérii veřejných akcí, které budou obohacením pro naše město. 
Dne 26. května v 19 hodin zahájíme náš kulturní jarní program besedou o cestování 

Co má společného cesta do Mooku a pořádek 
v našich ulicích?

Tisková konference 5. 4. 2017
Hostem tiskové konference byla předsedkyně Kulturně vzdělávacího centra Har-

monie paní Helena Mokrá. Harmonie sdružuje maminky s  dětmi v  Přibyslavi již 
15 let. Sdružení realizuje spoustu aktivit, jako jsou výtvarné dílny, přednášky, kurzy, 
společné výlety a jiné. Při pravidelných setkáních mají malé děti možnost seznamo-
vat se s kolektivem a maminky plánují společné akce. Významná je pomoc maminek 
také při pravidelné akci Čistá řeka Sázava. Maminky s dětmi ve spolupráci s paní 
E. Veselou dokonce nacvičují divadlo, které budou hrát pro mateřskou školu. K ak-
cím, které jsou určeny pro širší veřejnost, patří burzy dětského oblečení a výstavy 
spojené s  dílničkami. Maminkám z  Harmonie za  jejich činnost, která je pro naše 
město prospěšná, děkuji.

Dalším bodem tiskové konference byla soutěž o stavební parcely v lokalitě Pod 
Osivou tzv. obálkovou metodou. Prodej 13 vysoutěžených parcel bude schvalovat 
zastupitelstvo města na veřejném jednání 26. 4. 2017. Dále byli novináři seznámeni 
s průběhem investičních akcí, schválených na rok 2017. Zazněla také zpráva o anke-
tě, kterou město oslovilo občany ohledně jejich názorů na rekonstrukci Bechyňova 
náměstí.

Mook nás přivítal přátelsky
Ve dnech 16. až 18. 3. 2017 jsem měl možnost zúčastnit se návštěvy partnerského 

města Mook en Middelaar. Návštěva z mého pohledu přispěla k upevnění vztahů 
a přátelství, které trvá již 23 let. Děkuji všem z obou partnerských měst, kteří návště-
vu připravovali. Kolegům z Přibyslavi děkuji za skvělý tým, který jsme během cesty 
a návštěvy vytvořili. Věřím, že se nám podařilo dobře reprezentovat naše město.

Co se událo v minulém měsíci?
Výroční členská schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav

Dne 30. března jsem se zúčastnil výroční členské schůze Svazu postižených civili-
začními chorobami ČR, základní organizace Přibyslav. Tato organizace má bohatou 
činnost a o vysoké úrovni pořádaných akcí vypovídá i vzrůstající počet členů, kterých 
je nyní již 120. Paní V. Schusterové a  členům výboru patří poděkování za  jejich 
aktivitu ve prospěch druhých.

Michael Omes

po Islandu, v sobotu zvu běžce i neběžce – fanoušky na první ročník Přibyslavského 
běhu s bohatým kulturním programem, z nějž chci vyzdvihnout koncert hudebního 
uskupení TAP TAP, a v odpoledních hodinách budeme pokračovat na  již tra diční 
jazzové Houpačce. 

Věřím při pohledu na  zasněžené střechy domů, že nás ten poslední květnový 
víkend již přivítá jarní počasí.

Martin Kamarád
starosta města

Foto: Michael Omes
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Od  1. dubna 2017 začal fungovat na  MÚ Přibyslav odbor technických služeb, 
který bude zajišťovat provoz a údržbu sportovních zařízení města, provoz skládky 
a údržbu městského majetku. Rada města vybrala jako vedoucí tohoto odboru paní 
Hanu Mikulincovou, DiS. 

Na odbor technických služeb byla tedy přesunuta část náplně bývalého odbo-
ru správy a údržby majetku, který byl změněn na odbor správy majetku. Vedoucí 
tohoto odboru zůstává Ing.  Ludmila Benešová. Do  pololetí letošního roku bude 
provedeno vodorovné dopravní značení – podélná čára na přibyslavské cyklostezce. 
Jako dodavatel této akce byla vybrána jihlavská fi rma Silstap spol. s r. o. V Ronově 
nad Sázavou ve směru od Žďáru n. S. byl nainstalován dopravní radar. Věříme, že 
přítomnost tohoto zařízení přispěje k větší bezpečnosti chodců v této obci.

 Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2017 je následující:
Daňové příjmy činí 18 378 989,69 Kč, tj. 31,77 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 1 226 966,93 Kč, kapitálové příjmy 58 000 Kč 
a přijaté transfery 2 735 331,20 Kč. Příjmy celkem ve výši 22 399 287,82 Kč tvoří 
28,31 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 9 563 534,41, Kč, což je 10,56 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 3. 2017 činí 9 183 666,99 Kč, kapitálové výdaje 
pak 379 867,42 Kč. 

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2017 výnosy ve  výši 

20 791 700 Kč a náklady ve výši 13 574 300 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  31. 3. 2017  3  484  791,15 Kč, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 207  860,06 Kč, Kč, skládka 
1 212 160,64 Kč, správa majetku 457 802,36 Kč, kabelová televize 485 583,60 Kč, 
všeobecná správa -5 775,71 Kč a pronájmy 1 127 160,20 Kč.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby a životního prostředí
Modrá úsporám

Modrá úsporám je nový dotační program, který má motivovat lidi, aby začali 
více využívat dešťovou vodu a ušetřili za drahou pitnou vodu. V minulých letech se 
ukázalo, že česká krajina ztrácí schopnost zadržovat dešťovou vodu a především 
v letních měsících začíná být na mnoha místech nedostatek vody a stále častěji bývá 
vyhlášen zákaz zalévání zahrad. Voda se stává čím dál tím vzácnější komoditou a je 
nutné s ní lépe hospodařit, neplýtvat pitnou vodou a zadržovat vodu dešťovou.

Pod názvem „Dešťovka“ by měl být program vyhlášen nejpozději během měsíce 
května tohoto roku a je na něj zatím vyčleněno 100 milionů korun. U všech čtyř ka-
tegorií bude možné získat dotaci ve výši max. 50 % z celkových výdajů. Nejčastěji vy-
užívaná bude pravděpodobně kategorie na využití dešťové vody na zalévání zahrady 
a na splachování WC. Takto lze získat dotaci ve výši až 30.000 Kč + 3.500 Kč/m3 ná-
drže. Další kategorií jsou dotace určené na nádrže na dešťovou vodu, která se bude 
používat jen na zalévání zahrady. Maximální výše dotace je 20.000 Kč + 3.500 Kč/m3 
nádrže a v první fázi programu se bude týkat jen oblastí trpících nedostatkem pitné 
vody. Mapa těchto oblastí se zatím připravuje.

Další dvě kategorie programu Dešťovka jsou určeny na odpojení srážkové vody 
od kanalizace (až 15.000 Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže) a na využití předčištěné odpadní 
vody, tzv. šedé vody, pro splachování WC, kde je dotace nejvyšší, protože jsou nutné 
stavební zásahy v domě. Tento typ dotací nabízí částku až 60.000 Kč. 

Dotace na dešťovou vodu se nebudou vztahovat na sudy a vany, které lidi na za-
hrádkách běžně mají, dále na chataře a chalupáře.

Fyzické osoby se již nyní mohou nezávazně přihlásit k dotacím, které půjdou z roz-
počtu Státního fondu životního prostředí, na: 
http://www.dotace-na-destovou-vodu.cz/formular-zajemce-o-dotaci-na-hospoda-
reni-s-destovou-vodou.php.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Odbor technických služeb

Tento odbor začal na Městském úřadu Přibyslav nově fungovat od dubna letoš-
ního roku. Spadá pod něj místní hospodářství, Sportovní zařízení města Přibyslav 
a skládka. 

Na čem aktuálně pracujeme a co na odboru technických služeb chystáme
Na začátku letošní sezony jsme začali na cyklostezce vyrábět nové dřevěné stojany 

na kola a chystáme se natřít zašlé dřevěné prvky na odpočívadlech, i značky upozor-
ňující na zákaz vstupu se psy. Na sedmém kilometru jsme se se správcem obecních 
lesů  panem Josefem Hamerníkem dohodli o  pokácení rozštípnutého nahnutého 
stromu. 

U štoly pod farou chystáme přírodní posezení a tábořiště k setkávání lidí, třeba 
při opékání buřtů.

S příchodem jara jsme se zaměřili také na dopravní hřiště, kde pokládáme dlaždice 
zabraňující prorůstání trávy do plotu - bude se tak lépe sekat.

Po městě už jsou zpátky opravené lavičky. S úklidem ulic a travnatých ploch nám 
pomáhají pracovníci veřejně prospěšných prací. Za pomoc při úklidu odpadků dě-
kujeme také dětem z místní základní školy, které se zapojily do tradiční akce Čistá 
Vysočina. 

U sportovní haly chystáme opravu opadaných dlaždic, novou dlažbu bude mít 
také vstup do kulturního domu v České Jablonné. Na svoji opravu tam čeká také 
zvonička na kapličce. Očistíme ji od mechu a znovu natřeme. 

Průběžně opravujeme nesvítící světla, která nám hlásíte - děkujeme za to. 
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor správy majetku
Od měsíce dubna náš odbor prošel organizačními změnami. Mužská část našeho 

původního odboru správy a údržby, technická četa, je zařazena do odboru tech-
nických služeb. Jelikož náš odbor - nově odbor majetku, spravuje i nadále majetek, 
je mezi těmito dvěma vzniklými odbory velká provázanost. Právě technické služby 
se, na náš požadavek, podílely na úklidu chodníků a místních komunikací společně 
s pracovníky veřejné služby ve městě a v obcích. Práce spojené s čištěním  chodníků 
a místních komunikací v obcích budou pokračovat i v následujícím měsíci. Pracov-
níci veřejné služby provedli úklid na místním hřbitově, včetně prořezání náletových 
dřevin. Na tuto lokalitu je od měsíce února letošního roku podána žádost o dotaci 
na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny a vytvoření místa 
pasivního odpočinku. Dotace je poskytovaná z vyčleněných fi nančních prostředků 
ministerstva zemědělství. Jen pro vysvětlení, záměrem prvního citovaného podpro-
gramu je pokračování v další části opravy kamenné zdi na místním hřbitově, v jiho-
západní části v délce 28 m a v jihovýchodní části v délce 59 m – po vstupní branku 
do hřbitova. Investice musí být hotova do 08/2018. Druhá část podprogramu je 
řešena na základě projednání o vhodnosti vytvoření místa pasivního odpočinku, což 
znamená umístění odpočinkových laviček na rozšířenou plochu ze zámkové dlažby. 
Dojde k úpravě stávajícího terénu v tomto zájmovém území, rozšíření stávající plo-
chy ze zámkové dlažby a k výsadbě okrasných keřů. Tato investice musí být hotova 
do 09/2017. Vyrozumění o rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace bychom 
měli obdržet během měsíce června letošního roku.

V  tomto měsíci bylo vyhlášeno výběrové řízení na  rekonstrukci ulic Zahradní 
a Komenského, zároveň pro obě investice bylo vyhlášeno výběrové řízení na výkon 
inženýrské činnosti a koordinátora bezpečnosti práce, o výsledku výběrového řízení 
budete informováni v květnovém čísle občasníku. Dále bylo ukončeno výběrové říze-
ní na údržbu zeleně ve městě Přibyslav pro rok 2017 – 2018. Smlouva o poskytnutí 
této služby byla uzavřena s panem Jiřím Němcem z Ostrova nad Oslavou a panem 
Romanem Kasalem z Dobré. Dobré zkušenosti s oběma poskytovateli poptávané 
služby máme z předešlých období. 

Bytová oblast
Během měsíce byla dokončena zmiňovaná rekonstrukce bytu v domě č. p. 240, 

zároveň byl tento byt přidělen od 1. 5. 2017 novému nájemníkovi. V tomto domě 
proběhla i  celková rekonstrukce havarijního stavu rozvodů vody v  celém domě 
i v bytech nájemníků. Tímto chci nájemníkům bytového domu poděkovat za velmi 
dobrou součinnost při provádění zmiňovaných prací, především trpělivost a tole-
ranci při odstranění závad.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM
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Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum přistavení
1 Ronovská Pondělí 2. 5. 15. 5. 29. 5.
2 Bezručova Úterý 2. 5. 16. 5. 30. 5.
3 Hesovská Středa 3. 5. 17. 5. 31. 5.
4 Pecháčkova I Čtvrtek 4. 5. 18. 5. 1. 6.
5 Zahrádky u ACA Pátek 5. 5. 19. 5. 2. 6.
6 Cihlářská Pondělí 9. 5. 22. 5.
7 Jiráskova Úterý 9. 5. 23. 5.
8 Vyšehrad Středa 10. 5. 24. 5.
9 Prokopova Čtvrtek 11. 5. 25. 5.

10 Na Vyhlídce Pátek 12. 5. 26. 5.
11 Tržiště Pondělí 2. 5. 15. 5. 29. 5.
12 Pecháčkova II Úterý 2. 5. 16. 5. 30. 5.
13 Nezvalova Středa 3. 5. 17. 5. 31. 5.
14 Bezpalcova Čtvrtek 4. 5. 18. 5. 1. 6.
15 Zahrádky Amerika Pátek 5. 5. 19. 5. 2. 6.
16 Seifertova Pondělí 9. 5. 22. 5.
17 Česká Úterý 9. 5. 23. 5.
18 U Barevny Středa 10. 5. 24. 5.
19 Zahradní Čtvrtek 11. 5. 25. 5.
20 Zahrádky Letiště Pátek 12. 5. 26. 5.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 2. 5. - 4. 5. 12. 5. - 14. 5. 22. 5. - 25. 5. 
Keřkov 5. 5. - 7. 5. 15. 5. - 18. 5. 26. 5. - 28. 5. 
Dobrá 9. 5. - 11. 5. 19. 5. - 21. 5. 29. 5. - 1. 6. 
Česká Jablonná 2. 5. - 4. 5. 12. 5. - 14. 5. 22. 5. - 25. 5. 
Dolní Jablonná 5. 5. - 7. 5. 15. 5. - 18. 5. 26. 5. - 28. 5. 
Poříčí 9. 5. - 11. 5. 19. 5. - 21. 5. 29. 5. - 1. 6. 
Dvorek 2. 5. - 4. 5. 12. 5. - 14. 5. 22. 5. - 25. 5. 
Uhry 5. 5. - 7. 5. 15. 5. - 18. 5. 26. 5. - 28. 5. 
Utín 9. 5. - 11. 5. 19. 5. - 21. 5. 29. 5. - 1. 6. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v květnu 2017

V měsíci dubnu probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážnějších 
komplikací. Ve středisku pečovatelské služby proběhly již tradiční akce, a to v pátek 
28. 4. pravidelný monitoring ve spolupráci s místní skupinou ČČK, a následně hned 
v sobotu 29. 4. ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá.

Ve čtvrtek 13. dubna jsme v odpoledních hodinách navštívili Rehabilitační ústav 
pro cévní choroby mozkové v Chotěboři. V rámci návštěvy tohoto rehabilitačního 
ústavu jsme navštívili jednoho klienta, který je zde již delší dobu hospitalizován. 
Musím říci, že návštěva se velmi zdařila, neboť klient byl mile překvapen a potěšen. 

Celý měsíc duben byl ve středisku pečovatelské služby ve znamení příprav na po-
žární a evakuační cvičení, které proběhlo ve čtvrtek 20. dubna od 14.00 hodin. Vzhle-
dem k termínu uzávěrky občasníku budu o průběhu tohoto cvičení více informovat 
v občasníku příští měsíc. 

I v následujícím měsíci bych Vás ráda pozvala k nám do společenské místnosti 
pečovatelské služby na pravidelné akce - opět poslední pátek v měsíci dne 26. 5. 
od 15.00 – 16.00 hodin proběhne pravidelný monitoring a v sobotu 27. 5. tradičně 
již od 9.00 hodin proběhne mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.

Závěrem mého článku bych se s Vámi chtěla podělit o nečekaný „dáreček“, který 
na nás čekal v pondělí 10. dubna po příchodu do práce. Opravdu netušíme, co nám 
tím chtěl jeho autor říci, jestli nám tím chtěl vyjádřit svůj názor – co si o nás myslí, 
nebo jen nestihl svoji „potřebu“ vykonat jinde. My si ale myslíme své. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Stále častěji se v  našem městě setkáváme s  tím, že 
si někteří jeho občané pletou stanoviště kontejnerů 
na  separovaný odpad (plasty, papír, sklo) se skládkou 
komunálního odpadu a  ukládají ke  kontejnerům staré 
matrace, rozbité židle a skříně a nyní k tomuto výčtu při-
byly také ojeté pneumatiky. Těchto nepotřebných věcí 
se můžete zbavit při svozu velkoobjemového odpadu, 
který se provádí dvakrát ročně, a ne jimi znečišťovat ulice 
našeho města.

O letošních Velikonocích byla vandaly poničena řada 
dopravních značek a zařízení v majetku města Přibyslav 
a v majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny .

Oprava těchto zařízení stojí každoročně naše město 
nemalé fi nanční prostředky, které by mohly být vynalo-
ženy účelněji. 

Poškození dopravního značení a  dalšího městského 
majetku bylo oznámeno Policii ČR a  v  případě zjištění 
pachatele bude řešeno v přestupkovém řízení.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

NEPLEŤME SI MĚSTO SE 
SKLÁDKOU ODPADU

Informace z Pečovatelské služby 
Přibyslav
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Pracovní doba sociálního pracovníka: 
Po 8.00 - 16.30 hod. 
Út, St, Čt 7.30 - 13.30 hod.
Pá 7.30 - 11.30 hod.

tel. 569 430 816
e-mail: vaverkoval@pribyslav.cz

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu 

ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 13 do 16 hod.
Je nutné se na ni předem objednat 

na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018,
 e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz. 

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

Tentokrát bych se ráda podělila o zážitek z návštěvy dvou zařízení, která poskytují 
služby nejen mladší, ale i starší generaci obyvatel. Předposlední březnový den jsem 
společně s členy Komise sociální a zdravotní RM Přibyslav zavítala do Senior Pointu 
a Nízkoprahového klubu BAN v Havlíčkově Brodě. 

Jak napovídá název prvního zařízení, jedná se o  místo přátelské seniorům. Ti 
zde mohou aktivně trávit volný čas, posedět, získat užitečné informace z různých 
oblastí života či sociálních služeb. Pořádají se zde přednášky, rukodělné dílničky, 
ale i zdravotní monitoring a cvičení s možností společných vycházek a jiné aktivity. 
K dispozici mají senioři i PC s přístupem na internet. 

Vřele návštěvu doporučuji všem seniorům, kteří si chtějí zpříjemnit nebo jen obo-
hatit den ve vstřícném a přátelském prostředí. Prosvětlená místnost působí uklidňu-
jícím dojmem, přičemž atmosféru dotváří akvárium s rybičkami a tapeta s podzimní 
přírodou. Milý personál je zde samozřejmostí. A důkaz toho, že zmíněné prvky na-
vozující dobrou náladu fungují? Právě to, že do dveří vchází usměvaví manželé, ale 
i senioři jednotlivci, kteří si přicházejí pro svou osvědčenou dávku pozitivní energie. 

Dále jsme měli možnost si prohlédnout a seznámit se s činností nízkoprahového 
zařízení, které je bezplatnou registrovanou sociální službou Oblastní charity HB. 
Klub BAN je k dispozici dětem a mládeži ve věku 8 – 20 let, která je ohrožena riziko-
vým způsobem života, pohybuje se v nestabilním rodinném prostředí, řeší neshody 
se svými vrstevníky a další záležitosti, které nechtějí nebo nemohou řešit se svými 
rodiči. Klub jim poskytuje zázemí v prostorách blízkých jejich věku. Atraktivní jsou 
popisky na zdech sloužící k prevenci nežádoucích jevů, ale i rady v různých životních 
situacích či objasnění vývojových fází člověka. Všechny zpracované takovou formou, 
aby děti upoutaly a zároveň nenuceně vzdělávaly. Teenageři zde mohou smysluplně 
trávit volný čas, zabavit se při hraní stolního tenisu nebo fotbálku, společenských 

Sociální práce

her, poslechu hudby, podívat se na internet či vyřádit se u boxovacího pytle nebo se 
pobavit  hraním šipek atd. Mohou využít sociálního poradenství a dalších návazných 
služeb. 

I toto zařízení svým zaměřením a přitažlivým vzhledem mohu jen doporučit. Do-
káži si představit, že v Přibyslavi by plnilo svou funkci právě u dětí z nízkopříjmových 
či sociálně slabších rodin. Do budoucna budou nejspíše probíhat diskuze o posky-
tování této služby i v našem městě. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

 68/2017 Rada města Přibyslav schvaluje upravenou smlouvu o výpůjčce nebytových 
prostor budovy Starého špitálu Vyšehrad čp. 271 Přibyslav mezi městem Při-
byslav Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Kulturně vzdě-
lávacím centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 15. 9. do 26. 9. 2017. 
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

69/2017 Rada města Přibyslav schvaluje upravenou smlouvu o výpůjčce nebytových 
prostor budovy Starého špitálu Vyšehrad čp. 271 Přibyslav mezi městem Při-
byslav Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Kulturně vzdě-
lávacím centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 24. 11. do 27. 11. 
2017. 
Termín: 30. 10. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

70/2017 Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit byt č. 9 s fi nanční spoluúčastí o veli-
kosti 2+1 v bytovém domě Přibyslav, Nerudova 665 od 15. 4. 2017 manželům 
(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny). Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 15. 4. 2017 na dobu neurčitou.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

71/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a  smlouvu o  právu provést stavbu č.  EP-12-2003188, 
Přibyslav, Dobrá, p. Čermák, čp. 59, NN k tíži pozemku ve vlastnictví města 
Přibyslav parc. č. 391/15 v k. ú. Dobrá mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající 
v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční sousta-
vy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a výkon těchto práv strpět. 
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

72/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce místní komunikace - ulice Komenského Přibyslav“ a „Rekon-
strukce místní komunikace - v ul. Zahradní Přibyslav“ a zadávací dokumentaci 
k této veřejné zakázce. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

 75/2017 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o  výpůjčce nebytových prostor 
budovy Starého špitálu Vyšehrad čp.  271 Přibyslav mezi městem Přibyslav 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Římskokatolickou 
farností, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na den 13. 4. 2017. 
Termín: 13. 04. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

76/2017 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít Dodatek č.  1 mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav IČO 00268097 a Janou Bře-
zkovou, Lesnická 673, 582 22 Přibyslav, IČO 45911291 ke smlouvě o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání ze dne 29. 5. 2015 na pronájem nebytových 
prostor budovy čp. 40, Bechyňovo náměstí, Přibyslav a to z důvodu změny 
doby trvání nájmu a rozhoduje záměr vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

77/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor budovy 
čp. 301, v ulici Husova v Přibyslavi, která je součástí pozemku par. č. st. 350 
v k. ú. Přibyslav, v  I. nadzemním podlaží budovy: klubovna č. 2 (21,45 m2), 
klubovna č.  6 (15,66 m2), klubovna č.  7 (26,22 m2), kuchyňka (8,88 m2), 
sklad (11,18 m2), WC (9,25 m2), sprcha (7,29 m2), šatna (5,60 m2) a chodba 
(23,16 m2), vše o celkové výměře 128,69 m2. Rada města Přibyslav rozhoduje 
záměr pronájmu vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 29.  03. 2017

73/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení pro realizaci stavby 
„Přibyslav, místní část Dobrá, lokalita rodinných domů“.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

74/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení a výzvu k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení dopravního auto-
mobilu s oslovením tří vybraných dodavatelů.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 12.  04. 2017

(pokračování na str. 7)
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78/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zabezpečení údržby veřejné zeleně 
ve městě Přibyslav pro období od 1. 4. - 31. 10. 2017 a od 1. 4. - 31. 10. 2018 
pro lokalitu A  - údržba stromů a  zeleně nabídku od  pana Romana Kasala, 
Dobrá 89, 582 22 Přibyslav, IČO 67441939, nabídka v částce 187.169 Kč a pro 
lokalitu B - údržba zeleně nabídku od pana Jiřího Němce, Ostrov nad Oslavou 
113, PSČ 
594 45, IČO 87503735, nabídka v částce 213.816 Kč.
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Ing. Ludmila Benešová
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se 

79/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na zabezpečení údržby 
veřejné zeleně mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem Romanem Kasalem, Dobrá 89, 582 22 Přibyslav, IČO 
67441939.  
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Ing. Ludmila Benešová
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

80/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na zabezpečení údržby 
veřejné zeleně mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem Jiřím Němcem, Ostrov nad Oslavou 113, PSČ 594 45, 
IČO 87503735.
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Ing. Ludmila Benešová
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

81/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr vyrovnání s (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny) za využití jejího pozemku při stavbě chodníku 
Utín a za všechny okolnosti s ním související.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

82/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1647/4 o výměře 10 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

83/2017 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/1 o vý-
měře 8 m2 v k. ú. Přibyslav paní Šárce Dankové, Dvorek 397, 582 22 Přibyslav, 
IČO 65370112. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou, a to od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017.
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

84/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-2003190/
VB2, Přibyslav, ACO Industries k. s., VN, k tíži pozemku ve vlastnictví města 
Přibyslav parc. č. 536/30 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající 
v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční sousta-
vy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a výkon těchto práv strpět. 
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

85/2017 Rada města Přibyslav schvaluje program 21. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav 
dne 26. 4. 2017.
Termín: 26. 04. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

86/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č.  1 ke  smlouvě o  nájmu bytu ze 
dne 28. 4. 2015, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) na byt č. 2 v bytovém domě na adrese 
Příkopy 486, Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 5. 2017 
do 30. 4. 2019.
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

87/2017 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 240 paní (z  důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 580 01 Havlíčkův Brod. Výše nájemného bude stanovena 
na 30 Kč/1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlá-
šené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou. 
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se 

88/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na vypracování projektové dokumenta-
ce na úpravu stávajícího suterénu na učebnu pro polytechnickou výuku včetně 
zařízení nabídku od  pana Ing.  Radka Wasserbauera, Nové Dvory č.  p. 16, 
592 12 Nížkov, IČO 62838296, nabídka v částce 117.000 Kč a schvaluje uzavřít 
smlouvu o dílo.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Téma na květen:
 Ve veřejné soutěži na prodej parcel v lokalitě Pod Osivou se prodalo 13 parcel 
ze 16. 

Zeptali jsme se:
Jste spokojen/a se zájmem stavět a žít v Přibyslavi? Je nabídka pozemků a nemo-
vitostí v Přibyslavi dostatečná?

Ota Benc, za ODS
Kardinálním problémem v  Přibyslavi byl, je a  bude nedostatek stavebních po-

zemků ve  vlastnictví obce. Obě velké lokality ke  stavbám rodinných domků Pod 
bramborárnou a dnes Pod Osivou se rodily ve velkých bolestech. V případě dalších 
území to nebude lepší. Možná bude třeba se zaměřit na využití stávajících domů 
a bytových prostor v intravilánu města a zacílit případnou podporu tímto směrem.

Martin Kamarád, za ODS
Zdá se, že zájem žít v Přibyslavi je velký a  to je dobře. Vždyť nebýt pochybení 

uchazečů v soutěži, prodalo by se zřejmě 15 parcel ze šestnácti. Určitě by byla nut-
ná širší nabídka stavebních pozemků, nicméně ta současná odpovídá možnostem 
města pozemky na výstavbu vykupovat. Také je důležité, aby ve městě i v místních 
částech nezůstávaly neobydlené, chátrající domy.

Michael Omes, za KDU-ČSL
Je dobře, že zájem o bydlení a výstavbu rodinných domů v Přibyslavi je. Tento 

zájem souvisí také s vhodnými pracovními příležitostmi v místě a dostupném okolí.  
Město by mělo usilovat o stálou nabídku pozemků a bytů v širším spektru. Obec bez 
lidí by nebyla obcí. Přiměřený nárůst počtu obyvatelstva by mohl podpořit i další 
podnikatelské aktivity a nabídku služeb, které nám aktuálně chybí.

Anna Šnýdlová, za ODS
Myslím, že se ve městě relativně dobře doplňují obecní a soukromé aktivity: obec 

se snaží systematicky získávat pozemky vhodné pro výstavbu rodinných  domků 
(i když to je dost obtížné), své pozemky nabízejí i soukromí vlastníci. Odprodejem 
bytových domů z majetku města se uvolnil prostor pro trh s byty, který doplňuje 
nabídka pronájmu bytů v soukromých objektech.   

Pozn. red.: Upozorňujeme čtenáře, že anketní otázky zasíláme všem zastupite-
lům, avšak účast v anketě je dobrovolná. Proto zde nenacházíte odpovědi všech 
zastupitelů.

Nabízíme pronájem občerstvení na koupališti v letní sezoně 2017. Nájemci může-
me poskytnout částečné vybavení, například lednice, mrazáky, fritovací hrnce, varné 
konvice, toustovač, stroj na párek v rohlíku, apod. V objektu bude mít nájemce k dis-
pozici také sklad, vlastní toaletu a sprchu, a k užívání i venkovní posezení se slunečníky. 

Podmínky pronájmu:
–  provoz občerstvení s pestrou nabídkou jídla, nápojů a mražených výrobků bude 

v každý otevírací den koupaliště v období od 1. 6. do 15. 9. 
–  provozování bufetu bude prováděno vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

nájemce, který je povinen splňovat veškeré povinnosti vyplývající z příslušných 
zákonů ČR - elektronická evidence tržeb, živnostenský zákon, koncese na prodej 
alkoholu, apod.

–  ostatní podmínky nájmu budou sjednány na základě individuálního jednání.  

Zájemci se můžou hlásit na  mailové adrese: mikulincovah@pribyslav.cz nebo 
na telefonním čísle 724 019 182.

Podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, se tento záměr zveřejňuje po dobu minimálně 15 dnů 
na úřední desce Městského úřadu Přibyslav.

20. dubna 2017 v Přibyslavi Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Anketa zastupitelů

Provozování občerstvení na koupališti 
v Přibyslavi
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ců, kroužkovců a hmyzu v přenosných boxech, zájemci mohli také ochutnat moučné 
červy – „potravu třetího tisíciletí“. Účastníky programu nadchli především obrovské 
larvy brouků, tropické mnohonožky a stonožky, jedovatí pavouci, mimikry strašilek, 
štíři a nebezpečné ploštice – zákeřnice. Větší žáci si mohli zblízka prohlédnout různá 
stádia proměny dokonalé i nedokonalé, obdivovat kresby tropických druhů hmyzu. 

Okresní kolo Matematické olympiády 
V letošním školní roce se okresního kola Matematické olympiády zúčastnili dva 

žáci 6. A, kteří správně vyřešili příklady školního kola. Okresního kola se v  jejich 
kategorii zúčastnilo celkem 23 žáků šestých tříd, kteří v  čase 120 minut řešili tři 
příklady. Kromě správných výsledků se boduje také komentář, který má vysvětlit 
postup řešení. Ondřej Horský se umístil s celkovým počtem 15 bodů na 4. místě 
a stal se úspěšným řešitelem, Ondřej Beneš obsadil 12.-13. místo. 

Matematický klokan 
Ve školním kole soutěže Matematický klokan – kategorie Cvrček nasbírali v kon-

kurenci 38 soutěžících nejvíce bodů Nela Kulhánková ze 3.C (74), Pavel Ronovský 
(68) a Jakub Novák (66). Cvrčci řešili 18 matematických a logických úloh a mohli 
získat maximálně 90 bodů.

V  dalších kategoriích řešili žáci 24 úloh tří obtížností a  mohli získat celkem 
120 bodů. V kategorii Klokánek soutěžilo 54 žáků 4. a 5. tříd a nejvyššího počtu bodů 
dosáhli Simona Šustáčková z  5.A (115 bodů), Antonín Vinkler z  5.B (103 bodů) 
a Šimon Mach (89 bodů). V kategorii Benjamín pro žáky 6. a 7. tříd soutěžilo 35 mi-
lovníků logiky a  první tři místa obsadili Ondřej Beneš ze 6.A (85 bodů), Michal 
Hlaváček ze 7.A (71 bodů) a Eliška Homolková ze 6. A (70 bodů). V kategorii Kadet 
pro žáky 8. a 9. tříd v konkurenci 22 soutěžících zvítězily se stejným počtem bodů 
Natálie Sedláková z 9.A a Jana Höferová (81 bodů), na druhém místě skončili se 
shodným počtem bodů Pavel Janů a  Zdeněk Venc (76 bodů), na  třetím Viktorie 
Loužecká z 8.A (70 bodů).

Celkem se soutěže zúčastnilo 149 žáků 2. až 9. tříd. 

Čistá řeka Sázava 
V sobotu 8. dubna 2017 se děti z kroužků Otakárek a Červený kříž spolu se svými 

vedoucími vypravily do Ronova nad Sázavou. Připojily se k akci Čistá řeka Sázava 
a sbíraly odpadky podél obou břehů řeky v úseku od ronovského mostu k přibyslav-
skému nádraží. Neuvěřitelné množství odpadků našly na  břehu řeky především 
poblíž hlavní silnice vedoucí z Přibyslavi do Ronova. Během čtyř hodin sobotního 
dopoledne vyčistili účastníci akce oba břehy, naplnili více než deset pytlů odpadky 
a při práci ještě stihli obdivovat krásy probouzející se jarní přírody. 

Čistá Vysočina 
V úterý 11. dubna 2017 a ve středu 12. dubna 2017 se žáci Základní školy Při-

byslav vydali do přibyslavských ulic a po silnicích vedoucích do okolních obcí, aby 
posbírali odpadky a vyčistili město a jeho okolí. Akce se nezúčastnili pouze žáci de-
vátých tříd, kteří skládali přijímací zkoušky na střední školy. Počasí sběračům přálo, 
a  tak během středečního dopoledne naplnili obrovské množství pytlů plastovými 
a skleněnými lahvemi, krabičkami od cigaret, množstvím nejrůznějších obalů, ale 
také starými matracemi, pneumatikami a dalšími odpadky, které ležely v příkopech, 
keřích podél cest, na okrajích polí a lesů. 

Za ZŠ Přibyslav 
Monika Linková

Jestliže se v  krátkosti ohlédneme za  soutěžemi uplynulých měsíců, zjistíme, že 
okresního kola olympiády v anglickém jazyce se 15. 2. 2017 zúčastnily dvě žákyně – 
Julie Durčáková ze 7. A a Anna Trefná z 8. A. Anna Trefná si zopakovala svůj loňský 
úspěch a ve vyšší kategorii obsadila 4. – 6. místo. 

V  krajské soutěži Poznej Vysočinu /17. 3./, ve  které reprezentovali naši školu 
Prokop Kasal a Natálie Sedláková /oba z 9. A/, dosáhla nádherného úspěchu Natka 
Sedláková a byla po zásluze odměněna. 

Žáci 7. tříd přijeli z hor /tedy z lyžařského kurzu/ nadšeni.
O tom svědčí vyjádření chlapců i dívek ze 7. B. Ti měli za úkol napsat na toto téma 

tři dvojčlenné věty, tři jednočlenné věty a tři větné ekvivalenty: „Všichni jsme se na-
učili lyžovat. Všichni byli unavení. Bolely nás nohy. Sněžilo. Pršelo. Mrholilo. Krása! 
Super! Sranda!“ Kačka a Anička ze 7. A napsaly: „V neděli 12. 3. 2017 se naše třída, 
až na čtyři marody, vypravila do Pece pod Sněžkou. Celí nedočkaví jsme nastoupili 
do autobusu, vždyť před námi byl pětidenní lyžařský výcvik. Hned první den šli za-
čátečníci nacvičovat základní věci – obout boty, nazout lyže a vůbec na nich stát. 
Ostatní šli obhlédnout místní terén a sjezdovky, kde budeme kroužit na lyžích. Další 
čtyři dny už lyžovali všichni. Každý večer jsme měli společenský program, zpívali 
jsme a hráli hry. Byla to sranda! Ve čtvrtek jsme se všichni zúčastnili závodu v obřím 
slalomu. Každý trať projel a také každý byl odměněn. Moc se nám na horách líbilo 
a rádi na to vzpomínáme.“ 

Dne 22. 3. se ve školní knihovně uskutečnila druhá tvůrčí dílnička pod vedením 
sl. Kateřiny Linkové. Tentokrát měly děti možnost dozvědět se základní informace 
o jednoduché formě japonské básně – haiku. Poté vymýšlely vlastní básně, které mu-
sely splňovat požadavky tohoto druhu poezie. Všichni se ukázali jako skvělí básníci. 
Paní asistentka Věra Táborská doplnila vhodně texty japonsky laděnými ilustracemi. 

Téhož dne paní učitelka Bártová navštívila se svými členy výtvarného kroužku 
Galerii Janáček, kde měli možnost zhlédnout výstavu jihlavského výtvarníka Pavla 
Bezděčky nazvanou Impulzy, inspirace, imaginace. Mohli si také prohlédnout dílnu 
na výrobu malířských pláten. 

Na čtvrtek 23. 3. dostaly děti ze čtvrtých tříd a 3. C pozvání od Městské knihov-
ny Přibyslav na tvůrčí dílnu s paní Lucií Seifertovou, spisovatelkou a ilustrátorkou 
dětských knih. Prohlédly si knihy paní Seifertové a samy tvořily pod jejím vedením 
leporelo s názvem Dějiny českého národa. 

Ve čtvrtek 6. 4. mohli žáci 1. a 2. tříd vidět v divadelním sále ZŠ projekt „Velikonoce 
v EU“. 

O sportovním úspěchu informuje pan učitel Pavel Hitzger 
Dne 10. 4. 2017 se naši chlapci z II. stupně v doprovodu p. uč. Hitzgera zúčastnili 

turnaje ve fl orbalu ve Velké Losenici. Z deseti týmů obsadili skvělé druhé místo, když 
prohráli až v napínavém fi nále na samostatné nájezdy se ZŠ Bohdalov. Chlapcům 
patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a SK Juvenis za půjčení sady dresů. 
Složení našeho týmu: Michal Průža, Oto Kovář, Tomáš Vytlačil, Štěpán Šrámek, 
Jakub Kunstar, Lukáš Janovský, Vlasta Staněk a Martin Škareda. 

Další příspěvky připravila paní učitelka Marie Zichová: 
Hmyz a bezobratlí 

Ve dnech 10. a 11. dubna 2017 se žáci prvního stupně, šestých sedmých tříd zú-
častnili programu s ukázkami hmyzu, kroužkovců a pavoukovců z celého světa. Po-
slechli si zajímavé vyprávění dlouholetého chovatele, prohlédli 40 druhů pavoukov-

Zprávy ze školy

V pátek 21. dubna 2017 proběhl na Základní škole Přibyslav zápis dětí do budou-
cího prvního ročníku. Zápis proběhl v  duchu nově nastavené legislativy. Průběh 
zápisu byl sledován i zástupcem české školní inspekce, který neshledal žádné pochy-
bení u postupu pedagogů ani u nastaveného programu zápisu. Výsledkem zápisu 
je skutečnost, že je dostatek dětí pro otevření tří prvních tříd v novém školním roce. 
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům základní školy, kteří se podíleli na přípra-
vě i průběhu zápisu. Samozřejmě bych rád popřál všem budoucím žáčkům hezké 
léto a ať je neopouští nadšení, se kterým k zápisu došli za doprovodu svých rodičů.

Petr Adam
ředitel školy 

Zápis do prvního ročníku na Základní 
škole Přibyslav

Základní škola Přibyslav se otevře veřejnosti v rámci „ACO Přibyslavského běhu“, 
který se uskuteční v sobotu 27. května 2017. Areál základní školy bude veřejnosti 
otevřen od 9.00 do 14.00 hod. 

Bližší informace o programu se dozvíte v rámci informační kampaně společnosti 
ACO.

P etr Adam

Den otevřených dveří ve škole
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V prosinci roku 2016 vznikl Nadační fond Základní školy Přibyslav (dále jen NF). 
Jedná se o organizaci, která je nástupcem dřívějšího spolku SRPŠ. Cílem NF je zís-
kávání a rozdělování fi nančních prostředků, které budou použity na podporu spor-
tovních a kulturních aktivit, k rozvoji nadání u talentovaných žáků, dále pro výuku 
cizích jazyků a dalších aktivit i činností směřujících k lepšímu vzdělávání žáků. Dalším 
důležitým cílem fondu je podpora spolupráce rodičů a školy, a také oceňování uči-
telů. Tedy těch, kteří se dětem věnují nad rámec svých povinností a jsou ve svých 
činnostech velice úspěšní. 

NF chce rozhodně nadále  podporovat aktivity i akce, které byly v minulých le-
tech tradičně zavedeny (kurzy plavání, lyžařský výcvikový kurz, různé školní soutěže 
a olympiády), ale také tuto podporu rozšířit o nové možnosti. Výše zmíněné aktivity 
byly v minulosti hrazeny z příspěvků rodičů. Ten činil 100 Kč na každého žáka ZŠ 
Přibyslav. Budeme rádi, pokud do fondu  tuto částkou opět vložíte a podpoříte tím 
nabídky aktivit žáků naší základní školy. Výhodou nadačního fondu je, že každý rodič 
může vložit na účet NF peněžní částku dle svých fi nančních možností. Totéž mohou 
činit i podnikatelé a soukromé osoby, které nejsou rodiči žáků přibyslavské základní 
školy, ale chtějí fi nančním darem podporovat vzdělávací aktivity žáků naší školy. 

Předem tak děkujeme všem, kteří  podpoří činnost nadačního fondu, věříme v an-
gažovanost rodičů, ale i štědrost místních podnikatelů. 

Finanční prostředky můžete vkládat na  účet: Bankovní spojení: 115-
3800580297/0100 (účet veden u KB a.s., Havlíčkův Brod). Tento účet je transpa-
rentní, tedy je podmínkou uvést při vkladu vaše jméno a příjmení.

Veškerá pravidla fungování NF najdete podrobněji ve Statutu Nadačního fondu, 
který je vyvěšen na webových stránkách školy.

Za Nadační fond Základní školy Přibyslav 
Lukáš Fikar 

předseda správní rady

NADAČNÍ FOND ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
PŘIBYSLAV 

                                 ZŠ Přibyslav 

                                                            

 

   
 

V neděli 9. dubna se uskutečnil 4Havlball – v  druž-
stvu hrají čtyři hráči na hřišti o rozměrech 6 x 6 met-
rů. Pořadatelem 5. turnaje byli trenéři volejbalového 
oddílu ZŠ Přibyslav. Do  turnaje se přihlásilo celkem 
14 čtveřic. Z toho čtyři družstva našeho oddílu.

V  úvodním – rozřazovacím kole se utvořily 3 sku-
piny (2 skupiny o  5 družstvech a  1 o  4 družstvech), 
které se mezi sebou utkaly systémem každý s každým. 
Podle umístění v rozřazovacích skupinách se následně 
utvořily  skupiny fi nálové, ve kterých se hrálo o koneč-
né pořadí. Každý zápas trval 10 minut a  celkem se 
odehrálo 59 utkání.

Všechna zúčastněná družstva byla oceněna a  to 
díky sponzorům Kraj Vysočina a  Savencia Fromage 
& Dairy. Poděkování patří též starším hráčkám našeho 
oddílu, které všechna utkání zapisovaly.

4HAVLBALL

Konečné pořadí:
 1. Hlinsko „A“
 2. Štoky
 3. Humpolec „A“
 4. Hlinsko „B“
 5. Chotěboř „B“
 6.  Přibyslav „C“ (Pavel K., Honza K., Michal K., 

Martin K., Dušan)
 7. Bezděkov „B“
 8. Chotěboř „A“
 9. Havlíčkova Borová
 10.  Přibyslav „B“ (Monika S., Lucka Š., Kristýna 

P., Lenka J.)
 11.  Přibyslav „D“ (Simona Š., Marie K., Lucka B., 

Pepa S.)
 12. Humpolec „B“
 13.  Přibyslav „A“ (Klárka Š., Lída, Andrea, Anna)
 14. Humpolec „C“

Marcela Kasalová

Uzávěrka příštího čísla 19. 5. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 6. 2017)
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Ve středu 5. dubna 2017 se na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo krajské 
kolo ve hře na kytaru. Odborná porota vyslechla 33 soutěžních výkonů, 25 v sou-
těžní kategorii a) hra na kytaru sólo a 8 výkonů ve hře komorní - v soutěžní kategorii 
b) kytarová dua a c) kytarová tria a kvarteta. Žáci ZUŠ J. V. Stamice získali: v 0. ka-
tegogii a) Adéla Vrzáková – 1. cenu a v VI. kategorii Běla Stejskalová – 2. cenu. Obě 
žákyně jsou ze třídy pana učitele Jana Mutla. V komorní hře kytar pod vedením pana 
ředitele Jindřicha Macka získalo Kytarové duo ve složení Milan Jun a Vojtěch Jun 
z přibyslavské pobočky ZUŠ – 3. cenu a Kytarové trio ve složení: Lucie Lorencová, 

Adéla Krajdlová a Aleš Topolovský – 3. cenu.  Velké poděkování za pomoc při orga-
nizaci krajského kola patří zaměstnancům naší školy: MgA. E. Rydlové, D. Cudlínové, 
J. Mutlovi, T. Junové, E. Vaňkové, MgA. O. Štefáčkovi, V. Černochovi a Z. Mottlové.

Všem výše jmenovaným soutěžícím i jejich pedagogům gratulujeme a děkujeme 
za přípravu soutěžního repertoáru a reprezentaci ZUŠ. Děkujeme panu řediteli ZUŠ 
J. V. Stamice Bc. Jindřichu Mackovi za uspořádání krajského kola ve hře na kytaru.

Michael Omes

Krajské kolo ve hře na kytaru se konalo v ZUŠ J. V. Stamice

 Smyčcové oddělení ZUŠ J. V. Stamice reprezentující školu v krajském kole soutěže. Zleva Milan a Vojtěch Junovi. Foto: I. Havlík
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Květnové dny 2017 
v naší farnosti
pondělí 1. 5.  Poutní zájezd - Hostýn
čtvrtek 4. 5. - 19:30 Biblická hodina na faře
neděle 7. 5. - 16:00 Slavnostní poutní mše svatá v Dolní Jablonné 
   (žehnání  svatostánku o. biskup Josef Kajnek)
pondělí 8. 5. - 17:00 Setkání mladší mládeže na faře
pátek 12. 5. - 19:30 Setkání starší mládeže na faře
sobota 13. 5.  Kněžské svěcení v Hradci Králové
neděle 14. 5. - 15:00 Odpolední káva na faře s hostem
čtvrtek 18. 5. - 19:30 Biblická hodina na faře
pátek 19. 5. - 19:30 Setkání Pastorační a ekonomické rady farnosti
sobota 20. 5.  Putování k obrázku a májová pobožnost ve Dvorku
pondělí 22. 5. - 17:00 Setkání mladší mládeže na faře
pátek 26. 5. - 19:30 Setkání starší mládeže na faře
sobota 27. 5.  Diecézní setkání ministrantů v Dobrušce
  - 9:00 Mše svatá v DPS 

Aktuální informace o všech akcích, podrobné rozpisy mší svatých ve farním kos-
tele i dalších bohoslužeb naleznete na našich stránkách www.farnostpribyslav.cz, 
popřípadě ve vývěsce kostela.

Mgr. P. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Zdravíme naše čtenáře s informacemi o naší činnosti v dubnu a plány na květen.

V pátek 7. dubna se ve fi rmě ACO konal Den zdraví a naše členky a dobrovolnice 
v jeho rámci prováděly monitoring. Od 8 do 16 hodin si celkem 72 zájemců nechalo 
změřit krevní tlak, BMI a další hodnoty. Děkujeme za výbornou spolupráci s ACO 
Industries!

Původně jsme chtěli vyrazit v pátek, ale počasí bylo opravdu nepříznivé, proto se 
Červenokřižáčci s Otakárky vydali uklízet řeku Sázavu až v sobotu 8. dubna. Zapojili 
jsme se tak už tradičně do akce Čistá řeka Sázava, která je ve stejných dnech pořá-
dána po celém toku naší řeky. Letos jsme si vzali na starost úsek od nádraží Ronov 
po nádraží Přibyslav, rozložili síly a uklidili oba břehy. Tedy to, co bylo v naší moci 
uklidit. Po cestě jsme vytvořili celkem pět míst s odloženým odpadem, jak směs, tak 
oddělené plasty. Děkujeme malým i velkým dobrovolníkům!

V pátek 14. dubna jsme využili volného a pěkného dne a vyrazili jsme ještě popřát 
našim členkám - učitelkám dodatečně ke Dni učitelů. Jsme rádi, že jsme je mohli 
potěšit malou kytičkou a přáníčkem.

Na květen připravujeme:
V úterý 16. května 2017 připravujeme opět ve spolupráci s přibyslavskou poboč-

kou ZUŠ J. V. Stamice Červenokřižáckou besídku ke dni maminek.

V pátek 26. května 2017 od 15:00 do 16:00 se na vás opět těšíme s Pravidelným 
monitoringem v  DPS. Měříme krevní tlak, glykemický index a  Body Mass Index 
včetně procenta svalů a tuků v těle. Vše je pro vás zdarma.

Zveme vás na 10. veganskou večeři v neděli 28. května 2017 na školní zahradu 
ZŠ Přibyslav (vstup z ulice Tržiště). Veganská večeře je vhodná pro každého, kdo 
chce zjistit něco nového o zdravém stravování, ochutnat veganské speciality a strávit 
příjemný podvečer. Připravte svoje veganské jídlo a přijďte se podělit s ostatními, 
nebo přijďte jen tak ochutnávat a zjistit, jak chutnají jídla vyrobená bez živočišných 
přísad.

Ještě stále zbývá několik posledních volných míst na našem Letním příměstském 
táboře pro veřejnost, proto se můžete hlásit ještě do konce května nebo do zaplnění. 
Přihlášku najdete na našem webu.

Přejeme vám příjemný květen.

Za MS ČČK Přibyslav 
Kristýna Loužecká a Anna Šnýdl Doubková

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

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

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

Co nás čeká v květnu?
pondělí 15. 5. 2017 –  V knihovně si můžeme i hrát 
Setkání –  Výrobky s jarní tématikou, písničky, říkadla
 –  Hraní nové pohádky pro děti z MŠ
Výlet –  Návštěva „Kozího dvorku“ v Olešence

za maminky z KVC Harmonie
Helena Mokrá

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Tak to je asi to jediné, co mě 
dneska napadlo při pohledu 
z okna na tu bílou nadílku. Sice je 
ještě duben, ale květnové dny už 
jsou za dveřmi. A  jestli by mělo 
být i v květnu jako je dnes….

Proto jsme se rozhodli – pro 
jistotu – naplánovat květnové 
akce „pod střechu“. Ve  čtvrtek 
18. 5. odpoledne se sejde náš 
výbor na  své pravidelné schůzi, 
abychom doladili setkání, které 
se uskuteční ve  čtvrtek 25. 5. 
ve 14.00 hodin opět v kulturním 
domě při hezké písničce. Co se 
bude konat v  červnu? Jak už 
jsem vás informovala v minulém 

Přibyslavském občasníku, rádi bychom uspořádali celodenní výlet do  Litomyšle. 
Ovšem nevíme, jestli byste o takový výlet měli zájem. Proto se hlaste u paní Marie 
Holcmanové v účtárně městského úřadu. A pak se rozhodneme. Naplníme-li auto-
bus, tak se výlet uskuteční. Všechno záleží jenom na vás. 

Přeji vám, aby květnové dny, ale hlavně podvečery,  byly takové, jaké si je pama-
tujeme z dětství – vlahé, plné vůní jara a hezkého počasí. Když trochu zaprší, určitě 
to nebude na škodu, ale hlavně – ať už teploměr neklesá pod nulu. Jménem celého 
výboru vám všechno dobré přeje 

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Studený máj, v stodole ráj…
(svaz invalidů informuje)
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Předpokládaná cena vstupného:
Zámek Slavkov ................70 Kč (historické sály – prohlídka cca 50 min.)
Expozice Austerlitz .........70 Kč (exp. přibližující bitvu u Slavkova - cca 60 min.)
Kostnice u sv. Jakuba ......70 Kč/ Mincmistrovský sklep.....40 Kč

Příspěvek na dopravu činí 100 Kč.

Účastníci hradí příspěvek na dopravu autobusem, vstupné do památek a případ-
ný oběd. Vstupy do objektů nejsou povinné. 

Zájemci se mohou přihlásit na Městském úřadu v Přibyslavi 
– přízemí – kancelář sociální pracovnice do 12. 5. 2017.

V případě nenaplnění kapacity autobusu, bude zájezd doplněn rodinami s dětmi. 
Případní zájemci z řad náhradníků se taktéž mohou hlásit do 12. 5. 2017.

Kontakt: 
Lenka Vaverková 
tel. 569 430 816
e-mail: vaverkoval@pribyslav.cz

Klub seniorů Pohoda si dubnový program zpestřil 
velikonočním tvořením s  paní Ilonou Loužeckou ze 
Senior Pointu Havlíčkův Brod a žačkami ZŠ. V  jejich 
rukou vznikaly krásné tradiční výrobky, jako jsou věnce 
na dveře či na stůl,  apod. 

Volný čas seniorům zpříjemnilo taktéž jarní vystou-
pení „Berušek“ - dětí z  MŠ Přibyslav. Za  hudebního 
doprovodu paní učitelek vykouzlily úsměv na  rtech 
všech přihlížejících. Ti od dětí obdrželi dárečky v po-
době ručně vyrobených sluníček. 

Nyní se klub těší na další akci a to celodenní výlet 
do Slavkova u Brna a historického centra Brna. 

Klub seniorů Pohoda má také své webové stránky 
http://klub-senioru-pohoda.webnode.cz/. Dostanete 
se na  ně i  z  www.pribyslav.cz klikem na  záložku so-
ciální služby. 

Noví členové jsou srdečně vítáni!
Lenka Vaverková, DiS.

sociální pracovnice

POHODA před 
Velikonocemi ožila

 Klub seniorů Pohoda navštívily děti z MŠ

 Velikonoční tvoření v klubu

Město Přibyslav 
a Klub seniorů Pohoda

pořádají pro seniory dne 1. června 2017 zájezd na zámek Slavkov u Brna s od-
polední zastávkou v Brně. Přeneseme se do doby císaře Napoleona a necháme 
zapůsobit i  historii naší moravské metropole. Kdo bude mít zážitků stále málo, 
může navštívit druhou největší kostnici v  Evropě pod kostelem sv. Jakuba, nebo 
sklepní prostor připomínající ražbu mincí v Brně a na Moravě. Odjezd je napláno-
ván na 7.00 hod. od radnice, návrat do 19.00 hod. Oběd je zajištěn v restauraci 
Slavkovského pivovaru. 
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Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, duben nepřekvapil a potýkali 
jsme se především s chladným aprílovým počasím. Věříme však, že vás minimálně 
zahřálo několik akcí v naší režii, kterých jste se mohli zúčastnit. 

Hned začátkem měsíce proběhla očekávaná divadelní představení v podání míst-
ního ochotnického souboru Furiant. Připravili si pro nás komedii „Ve vší počestnosti“ 
a stálo to opravdu za to. Všem návštěvníkům děkujeme za krásnou diváckou kulisu 
během každého představení. 

V  pondělí 10. dubna se konala v  Kurfürstově domě vernisáž výstavy „Ukaž co 
umíš, aneb Barevné Velikonoce“ - po  celý měsíc duben jste měli možnost vidět 
ve výstavní síni Kurfürstova domu různé výrobky a dekorace s velikonoční a jarní 
tematikou vytvořené občany našeho města a blízkého okolí. Výstava byla soutěžní, 
po sečtení hlasů budou vyhlášeni vítězové, kteří obdrží odměnu. Během této verni-
sáže byla zpřístupněna i výstava starých radiopřijímačů v patře městského muzea. 
Tato výstava bude přístupná až do konce září, máte tedy ještě mnoho možností ji 
vidět. Těšíme se na vaši návštěvu. 

I v dubnu probíhala tradiční setkání v knihovně, jak jste již zvyklí – první dubnové 
pondělí si tu děti s maminkami z KVC Harmonie vyrobily píďalku z ubrousku na papí-
rovém listu, proběhlo i společné čtení s dětmi a poslední dubnový pátek jsme tvořili 
nejen přání pro maminky ke Dni matek. 

V kině jste mohli zhlédnout jak fi lm animovaný, tak i dva české hrané fi lmy. V rámci 
fi lmového klubu jste si užili skvělý český dokument a potěšili se dobrou hudbou. 
V kulturním domě se také hrála tradiční loutková pohádka. 

A co nás čeká v květnu? S dovolením začnu knihovnou – vzhledem k pondělním 
státním svátkům k nám zavítá KVC Harmonie až v pondělí 15. května dopoledne 

– něco pěkného si zase vyrobíme, zazpíváme si, zatancujeme. Těšíme se. V pátek 
19. května od 14:30 proběhne „Čtení s porozuměním“ a o týden později v pátek 
26. května také od 14:30 hod. budeme v dětském oddělení knihovny opět něco 
zajímavého vyrábět v rámci tvořivé dílničky. 

V  sobotu 13. května od  19:30 hod. vás srdečně zveme do  kulturního domu 
na „Horáckou muziku“. Na programu je nejen dobrá hudba, ale i promítání do-
kumentu a setkání s folklorním souborem. Vstup je volný. Přijďte si nejen zazpívat! 

O týden později, v sobotu 20. května, od 17:00 hod. budeme v kině promítat 
animovaný dobrodružný fi lm „Odvážná Vaiana“. Vstupné činí 50 Kč. Těšíme se 
na vaši návštěvu. 

Poslední květnovou sobotu, 27. 5. 2017, se bude konat tradiční jazzový festi-
val „Houpačka“! Máte se skutečně opět na co těšit! Hlavní hvězdou festivalu totiž 
bude americko-izraelské trio Shalosh, které přitahuje fanoušky jazzu od Asie po Jižní 
Ameriku. Těšit se můžete i na mnoho dalších aktivit – divadlo či jarmareční stánky. 
Během festivalu bude také přístupná městská gotická věž. Začínáme v 14:43 hod.!

Dovolím si vás trochu pozvat i na červen – ve čtvrtek 8. června totiž proběhne 
v kulturním domě slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Pro děti a jejich nejbližší 
bude připraven zábavný program. Zhruba týden předtím si půjdeme děti poslech-
nout do školy, jak jim čtení jde a zda tak mohou být na čtenáře skutečně pasovány. 
Moc se na tuto již tradiční akci těšíme a věříme, že prvňáci také.

Krásné slunečné dny vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Horácká muzika v kulturním domě

RÁDI PRACUJETE S LIDMI? 
HLEDÁTE LETNÍ BRIGÁDU? 

termín 

červen - září 2017 
 

Vhodné pro studenty od 18 let  
i osoby, které si chtějí přivydělat. 

 

Dobré vystupování a znalost práce na PC nutností. 
 

bližší informace: tel 569 484 257  
e-mail: knihovna@pribyslav.cz 

Pohádky
1. Uveďte alespoň čtyři jména českých autorů (či sběratelů) pohádek.

2. Napište dva své oblíbené ilustrátory pohádkových knih.

3. Doplňte názvy známých českých pohádek:

  a) O Slunečníku, _ _ _ _ _ _ _ _ _ a Větrníku

  b) _ _ _ _ _ _ _ krkavců

  c) Alabastrová _ _ _ _ _ _ _

  d) Čertův _ _ _ _ _

4. Jaké národnosti byl velmi významný autor pohádek Hans Christian Andersen?

5. A jaké jsou vaše nejoblíbenější pohádky? Uveďte alespoň tři.

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, všechny vás moc chválím za vyplňování těchto, pro vás jis-
tě velmi jednoduchých, kvízů. Na vaše odpovědi se vždy moc těším a doufám, 

že máte poté radost z malých dárečků, které za luštění získáváte. 

V minulém kvízu jsme přivítali jaro a  trochu „naťukli“ Velikonoce. O čem bude 
květnové luštění? Pojďme se podívat trochu na zoubek pohádkám!

Správné odpovědi na kvíz můžete opět donést na papírku do knihovny se jmé-
nem, třídou a kontaktem na vás či rodiče, nebo můžete správné odpovědi zaslat 
na e-mail kzmpribyslav@email.cz – do předmětu uveďte „Dětské kvízové okénko“.

Pokud nebudete vědět odpovědi z hlavy, můžete se přijít poradit do knihovny – 
s knihou, časopisem, počítačem a samozřejmě i s paní knihovnicí. 

Těším se na odpovědi! :)

Markéta Gögeová
knihovnice

VÝZVA
Rádi fotografujete? Máte archiv snímků Přibyslavi, místních 

částí  nebo okolních obcí, případně zajímavé snímky z kulturních 
a sportovních akcí v našem okolí?

Mohli byste nám Vaše fotografi e poslat 
k bezplatné prezentaci na stránkách Přibyslavského občasníku? 

Pokud odpovíte na naše otázky ano, 
budeme velmi rádi a předem děkujeme.

Fotografi e zasílejte v ti skové kvalitě 
na adresu obcasnik@pribyslav.cz, 

větší objemy dat (nad 3MB) přes www.ú schovna.cz

Redakční rada PO
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Teprve parohy dávají pánům tu pravou důstojnost!
Shakespeare, Veselé paničky windsorské

Před rovnými 420 lety na přání královny Alžběty napsal William Shakespeare slavnou 
komedii Veselé paničky windsorské. Poprvé se hrála v květnu 1597 při udílení Podvaz-
kového řádu ve Windsoru. 

Před rovnými 160 lety bylo v Přibyslavi založeno ochotnické divadlo. Své jubileum 
spolek Furiant připomenul týdenním kalendářem pro letošní rok a oslavil již 370. pre-
miérou sehranou v dlouhé jevištní historii svého města. 

Shakespearovu veselohru pro potřeby souboru pod názvem Ve  vší počestnosti 
upravili Karel Březina (zahrál si i německého „pánbíčkáře“ a knihovníka Wolfganga) 
a  režisérka představení Anna Šauerová. Komedie v  jejich úpravě se odehrála nikoli 
v anglickém Windsoru, nýbrž v české vsi Kaničky. 

Zatímco jednou z ústředních postav originálu je hostinský - muž, ve zdejším přepra-
cování je to vdova po hostinském Kateřina (Martina Jeřábková). Zápletka samozřejmě 
zůstala. Na scéně přibyslavského domu kultury se odvíjí od prostopášnosti rytíře Fabiá-
na z Klenovic (Ota Benc), který navlas shodné milostné vyznání posílá dvěma paničkám 
a ty se rychle shodly na pořádném trestu. V originále je tím záletníkem John Falstaff . 
Peníze a sex

Překladatel Martin Hilský na zvukovém nosiči z  roku 2010 Best of William Shake-
speare přesvědčuje, že Falstaff  do windsorských paniček není zamilován, ale výhradně 
touží po jejich penězích. - „Jako kolikrát jsou u Shakespeara peníze a sex těsně proplete-
ny,“ upozorňuje Hilský a dodává, že Falstaff ovy, v Přibyslavi Fabiánovy, láskyplné dopisy 
jsou v dnešní terminologii pouze promyšleným podnikatelským záměrem: „Budu plenit 
a plnit, plenit a plnit. Povalím obě dámy, uvalím na ně milostnou daň a penízky se budou 
valit horem dolem. Pánové, budeme se brouzdat v penězích.“ Na jiném místě: „Kolik 
ženských by tě chtělo, moje staré, dobré tělo! Však jsem do tebe taky nastrkal něco 
peněz! A  ty mi je teď všechny vrátíš!“ - Vskutku, měšec s penězi přibyslavské jeviště 
takřka neopouští a koluje z dlaně do vždy napřažené ruky.
Konec v prádelním koši

Sukničkář však navzdory mimořádným předpokladům přesto končí v prádelním koši.

Spolek Furiant s jevištní vervou potvrdil slova jiného překladatele, Jiřího Joska: „Přes 
svůj příležitostný ráz je to hra nebývale vděčná a často hraná. Snad i proto, že na rozdí 
od jiných komedií tohoto období je především laskavá. Potrefenému antihrdinovi zde 
nehrozí nic horšího než výprask a ostuda“. A fi nále v přibyslavském představení ještě 
zdůrazňuje, že kdo chce jiným nasadit parohy, bude je mít i na vlastní hlavě.

Premiéru a první tři reprízy zhlédlo přibližně tisíc diváků. Čtyřikrát po sobě zaplněné 
hlediště aplaudovalo na  otevřené scéně i  při závěrečné děkovačce dvaceti hercům 
a režisérce Anně Šauerové za dobře sehraný příběh. Potlesk patřil i početnému záku-
lisí, od tvůrců několikrát proměněné scény až po švadleny barvitých převleků a paruk, 
nevyjímaje zvukaře a osvětlovače.

IVO HAVLÍK
Snímky autora

Jubilejní 370. komedie ochotníků měla 
vtipnou zápletku z hostince U Podvazku

 Dohazovačka panna Svatava Čiperná (Emilie Veselá) 
a záletný rytíř Fabián z Klenovic (Ota Benc) 

 Zleva kapsářka Berta z Pobertova (Eva Bencová), manželka sudího Hildegerda Blumová 
(Zdena Strašilová, služka Lada Švorcová (Magdaléna Leskourová) 

a německý knihovník a „pánbíčkář“ Wolfgang (Karel Březina)

 Dvě veselé paničky - vlevo Klára Hošková (Petra Stránská), 
vpravo Matylda Vodičková (Blanka Sedláková)

V  Galerii Janáček zazněl nástroj od  protinožců. Zahrál na  něj Miroslav Eisenvort 
z havlíčkobrodské osady Dolík. Dechová „trůba“ pochází z Austrálie, kde má své místo 
v domorodé kultuře, ale uplatnění nachází i v moderních žánrech. „Didgeridoo“ patří 
k vůbec nejstarším hudebním nástrojům a je typickým symbolem pátého kontinentu, 
v tradiční podobě jde o termity vyžraný dutý kmínek eukalyptu; můj přibližně dva metry 
dlouhý nástroj vyvrtal z  kmene javoru šikovný český truhlář,“ posluchačům vysvětlil 
Miroslav Eisenvort.

Foto a text: Ivo Havlík

V GALERII ZAZNĚLO DIDGERIDOO

 Nápadník Věchýtek (Zbyněk Šauer) a Aninka Hošková (Markéta Chromková)
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– Dne 7. 5. jsou již po celé Přibyslavi vztyčeny československé vlajky. Německé 
vojsko to trpí, zakazuje však vyvěšování rudých praporů. V ten den jest německá 
posádka značně zesílená. Němci jsou na ústupu. Projíždí tisíce vojenských vozidel, 
automobilů, děl a jiných zbraní.

– Dne 9. května kolem 10.00 hod. přeletěla sovětská letadla přes Přibyslav. Ně-
mecká protiletecká děla, stojící na náměstí na ně střílela. V zápětí na to byla Přibyslav 
ruskými letci bombardována. Shozeno bylo několik lehčích bomb. Zasažen byl dům 
čp. 65, v  němž byl usmrcen železniční zaměstnanec Kudrna, zadní trakt tohoto 
domu úplně zbořen, byt v poschodí demolován. Jedna bomba spadla několik kroků 
od sochy sv. Václava. Další zasáhla dům čp. 360. Zasažen také dům čp. 42, který 
shořel. Shořel také dům čp. 43. Přesto, že oheň od bombardování nebyl uhašen, 
zapalovali Němci z 9. na 10. 5. v ulicích a na náměstí v Přibyslavi stojící naplněné 
vojenské nákladní automobily, z nichž některé byly naloženy municí. Plameny z ho-
řících aut ohrožovaly ve velké míře budovy občanů. Detonacemi benzinových nádrží 
hořících automobilů byla všechna okna v okolí vytlučena.

– Do Přibyslavi přichází 17 italských partyzánů pod vedením Antonia Rappaliniho 
z Milána.

– O 14. hod. dorazily do Přibyslavi směrem od Města Žďáru první jednotky Rudé 
armády.

– Dne 11. 5. připravoval si ruský seržant ruční granát, aby jej hodil do mlýnského 
náhonu u amylonského dvora, granát mu však explodoval v ruce. Obě ruce mu byly 
utrženy a byl v beznadějném stavu dopraven do voj. nemocnice v zámku Žďáře.

– Dne 25. 5. nalezl Josef Bořil z Přibyslavi na jeteli ruční granát, a když jej chtěl 
odhoditi, vybuchl mu v ruce a způsobil mu smrtelné zranění.

– Dne 25. 5. stříleli 3 ruští vojíni v poříčském dvoře trhavými a svítivými náboji 
na komín a střechu hospodářských budov. Z místa, kam bylo stříleno, se vyvalil dým 
a hned i oheň, který se rychle rozšířil a zničil stodoly a kůlny s pícninami a umělými 
hnojivy a způsobil tak škodu v částce 2 460 000 Kč.

– Dne 3. 6. zastřelil 5letý Jan Endál svého otce Jaroslava Endála ze Žižkova Pole, 
když si hrál s odloženou vojenskou puškou, kterou jeho otec jako člen RG (Revoluč-
ních gard – pozn. PT) přinesl domů.

– Do konce roku odešlo z obvodu 86 rodin jako zemědělští osídlenci do pohraničí.
– Z  přibyslavských občanů židovského vyznání a  původu, kteří byli odvlečeni 

do koncentr. táborů, se nikdo nevrátil.

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

Petr Tvrdý

Naše několikaměsíční putování po přibyslavské četnické historii se chýlí ke konci. 
Jedna z posledních oblastí záznamů z kroniky mužů zákona se věnuje době druhé 
světové války, lépe řečeno jejího konce. Právě roky 1944 a 1945 patří mezi to nejza-
jímavější, co lze v zápisech nalézt.

Zastřelení generála Luži a poručíka Koreše, následná partyzánská odveta na při-
byslavských četnících nebo třeba bombardování města v  květnu 1945 patří jistě 
mezi známé kapitoly místní historie. Co ale například útok na  železnici nedaleko 
Stříbrných Hor a následné německé vyšetřování, řada nešťastných náhod s odho-
zenou výzbrojí po okupantské armádě nebo příchod italských partyzánů do města?

Mnoho je v četnických zápiscích jen naznačeno. Oznámeno bez dalšího vysvětle-
ní. Jiné zase není řečeno vůbec. Jedná se o směs pozoruhodných situací, která stála 
tehdejším lidem za zaznamenání. Někdy se mohli dopustit chyby, jindy i vědomě ne-
uváděli pravdu. Pamětní kniha přibyslavských mužů zákona zůstává i nadále pouze 
historickým pramenem, který je nutno srovnávat a opravovat podle dalších zdrojů. 
To už je ale úkol pro další badatele.

My si nyní připomeňme, jaké události prožívali lidé v roce 1944, v časech konce 
Protektorátu a v květnových dnech roku 1945.

1944
– Dne 26. 10. po 22 hodině byla četnické stanice v Přibyslavi přepadena party-

zány, kteří přišli pomstíti smrt generála Luži a poručíka Koreše.

– Dne 30. 10. konal se státní pohřeb prvé třídy zastřelených četníků. Na rozkaz 
Oberlandratha z  Jihlavy zúčastnilo se pohřbu dělnictvo továren, starostové obcí 
a žactvo III. a IV. ročníku hlavní školy a celý učitelský sbor.

– 29. 12. Toho dne mezi 12. a 13. hod. se stalo město Přibyslav svědkem prvého 
náletu anglo-amerických letců. Rychlá bojová letadla napadla střelbou z kulometů 
osobní vlak a 3 vozy. Ze zraněných cestujících 3 podlehli zranění v Německém Brodě.

1945
– Dne 7. 1. bylo přízemí a I. poschodí zadního traktu školní budovy v Přibyslavi 

přeměněno na ubikace pro uprchlíky německé národnosti, kteří byli pak dne 24. 1. 
posláni do Jičína.

– 31. 1. přijelo vlakem asi 120 uprchlíků z Maďarska německé národnosti, z nichž 
asi polovina dětí. Všichni ve velmi zuboženém stavu. Tito uprchlíci byli dne 1. 2. 
odvezeni na saních do Polné.

– Dne 2. 5. spáchal v Hesově sebevraždu německý vojenský lékař a byl pohřben 
na hřbitově v Přibyslavi.

– Dne 5. 5. vypuklo ozbrojené povstání v Praze. Mělo to odezvu na zdejší oby-
vatelstvo, které bylo plno napjatého očekávání. Vojenské hlídky rozháněly tvořící se 
hloučky. Josef Lindl z Přibyslavi vezl autem rolníka Jaroše do nemocnice ve Žďáře 
a na zpáteční cestě byl pod mostem v Sázavě od místních vlastenců, kteří ho pova-
žovali za Němce, postřelen do hlavy. Letecká posádka z Přibyslavi odletěla.

Obyvatelstvo mělo připraveny prapory k výzdobě svých domů a někteří odvážlivci 
je počali vyvěšovati. Odpoledne téhož dne počali obchodníci a živnostníci zatírati 
barvou a vápnem své německé fi rmy, ale po hodinovém intervalu nařídil německý 
posádkový velitel, že fi rmy musí býti během půl hodiny dány do původního stavu, 
jinak že dá dotyčné postříleti. Proto obchodníci z obavy před násilím ze strany Něm-
ců dali své nápisy do pořádku.

Toho dne partyzáni vystoupili legálně jako vojenská formace. Štáb se usadil 
v Račíně. 

Dne 6. 5. obdrželo ilegální hnutí pod velením Vojtěcha Klusáčka z Českého Šicn-
dorfu (dnešní Stříbrné Hory, pozn. red.) příkaz, aby porušilo trať. Jelikož neměli třas-
kaviny, vyšroubovali v noci na 7. 5. kolejnice společně s Fr. Tonarem, Josefem a Frant. 
Pavlíčkem a Josefem Fajtem. Ráno asi o 3.30 hod. bylo slyšeti nápadné pískání vlaku, 
z čehož zasvěcenci usoudili, že vlak skutečně vykolejil. Asi o 6.45 hod. chodili vojáci 
od vykolejeného vlaku a sbírali po Čes. Šicndorfu muže a také děti, ale jen mužského 
pohlaví. Shromáždili je na louce pod tratí. Někteří občané utekli, ale celkem jich bylo 
shromážděno na 70. Byli obklopeni vojskem s připravenými zbraněmi v ruce. Velitel 
nařídil, aby se pachatelé přiznali, a když se nikdo nepřihlásil, rozkázal je rozděliti 
po 10 včetně dětí s tím, že je nechá postříleti. Ježto někteří občané uměli německy, 
hájili se tím, že trať poškodili partyzáni, kteří nejsou z vesnice. Po delší domluvě si 
dal velitel říci, že jest to práce partyzánů a občany propustil.

Paměti přibyslavských četníků – VI. díl
Léta 1940 - 1945: „Od 1. 7. 1942 jest na četnických stanicích 
úřadováno pouze v jazyce německém.“

V Galerii Janáček v Přibyslavi vystavuje akademický malíř Tomáš Rossí (na sním-
ku). V expozici je pouze sedm pláten. Více se nevešlo. Všechny totiž mají úctyhodný 
rozměr 280 x 110 cm. Čtyři jsou na šířku, tři na výšku.

„Výstava se jmenuje Zahrada, protože inspiraci jsem hledal poblíž mého ateliéru“, 
říká umělec, který žije a tvoří na samotě v Janovičkách u Bystřice nad Pernštejnem. 

Koho překvapuje neobvyklé příjmení umělce, ať ví, že jeho prapředek byl vlašský 
kameník, který na Vysočinu přišel až z Apeninského poloostrova budovat renesanční 
stavby. Není vyloučeno, že pracoval i ve službách Zachariáše z Hradce, když šlechtic, 
žijící v Telči, stavěl v Přibyslavi zámek pro svoji manželku Kateřinu z Valdštejna. 

Malíř již vystavoval v  Japonsku, Francii, Německu, Holandsku, Polsku, Finsku, 
Maďarsku, Rakousku a Itálii. 

Výstava potrvá do 6. června.
Text a foto: Ivo Havlík

Na výstavu se vešlo pouze sedm obrazů
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Český fl orbal má za sebou vrchol této sezóny. Již v roce 2012 přišel fl orbal s pře-
vratným projektem pro české skupinové sporty, kdy se fi nále nejvyšší soutěže hraje 
pouze na jeden zápas, na rozdíl od celého play off . A tak se Superfi nále stalo pravi-
delným velkým fl orbalovým svátkem, kdy se v jeden den rozhoduje o mistrovi České 
republiky v ženské i mužské nejvyšší soutěži. A každoročně je tento svátek doplněn 
o fi nále dalších soutěží, letos o Pohár středních škol v kategorii dívek a chlapců.

Prozatím všechny ročníky Superfi nále fl orbalu hostila pražská O2 aréna. A  že 
je tento model divácky velmi atraktivní, potvrzuje vysoká návštěvnost přímo v O2 
aréně, tak i pravidelný zájem o televizní přenosy. Od druhého ročníku Superfi nále 
se pohybuje návštěvnost okolo 10tis. diváků. A již několikrát byl pokořen světový 
rekord v počtu diváků  při fl orbalovém ligovém zápase. Letošní fi nále mužů sledo-
valo 11237 diváků, což je historicky druhá nejvyšší návštěvnost. Superfi nále 2017 
se zapsalo do historie i povolením využívat videorozhodčího. Při fi nále mužů byla 
tato možnost využita a rozhodla o neuznání branky FAT PIPE FLORBAL CHODOV.

Ptáte se jakou stopu má Přibyslav při takovéto vrcholné akci? Několikanásobnou! 
Na fi nále G2 FLORBAL CHALLANGE v kategorii dívek byli nominováni rozhodčí 
Lukáš a Martin Ležákovi, členové SK JUVENIS PŘIBYSLAV. Nominace na zápas při 
takové příležitosti je nejen pocta, ale zároveň důkaz kvality. Finále mužské Tipsport 
superligy se odehrálo mezi vítězem základní části Technology Florbal Mladá Boleslav 
a druhým celkem po základní části a obhájcem mistrovského titulu z minulé sezóny 
FAT PIPE FLORBAL CHODOV. Po vítězství 3:1 se vítězem superligy stal FLORBAL 
CHODOV. Asistenta trenéra mladoboleslavského týmu dělá Lukáš Studený. V tomto 
týmu se také podílel, ještě jako hráč, na zisku Poháru České pojišťovny v roce 2013. 
Kapitánem chodovského týmu, střelcem vítězné branky ve fi nále 2017 a také pra-
videlným reprezentantem je Tomáš Sýkora. Co mají společného? Oba s fl orbalem 
začínali v Přibyslavi! 

I z Přibyslavi na vrchol to jde! Nutno dodat, že za všemi postupy a výkony našich 
odchovanců stojí spousta jejich osobní píle a snahy. Lukáši a Martinovi Ležákovým 
přejeme hodně úspěchů v dalším pískání a více takových úspěchů. Lukáši Stude-
nému úspěšnou kariéru trenéra spojenou s dalšími úspěchy. A Tomášovi Sýkorovi 
gratulujeme k obhajobě mistrovského titulu. Pevně věříme, že nikdo nezapomněl 
na své fl orbalové začátky v Přibyslavi.

A pokud vás nebo vaše děti fl orbal oslovil, neváhejte a přijďte si fl orbal zkusit. 
Nábor nových hráčů stále pokračuje, hrát mohou holky i kluci od 4 let. Další podrob-
nosti na našem webu www.skjuvenis.cz.

PŘIJĎTE A ZKUSTE FLORBAL! HLEDÁME NOVÉ HRÁČE! 

 URČENO PRO KLUKY I HOLKY OD 4 DO 15 LET; FLORBAL MŮŽE HRÁT KAŽDÝ                     
(ROČNÍKY 2002 – 2012; PODMÍNKOU ALESPOŇ ČÁSTEČNÁ SAMOSTATNOST)  

 NA VÝBĚR Z PĚTI DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ; PŘIZPŮSOBENÝCH 
SPRÁVNÉMU ROZVOJI HRÁČŮ A HRÁČEK; MIMO FLORBALU PRACUJEME I NA 
VŠEOBECNÉM POHYBOVÉM ROZVOJI A NA SPRÁVNÝCH SPORTOVNÍCH NÁVYCÍCH 

 ZKUSTE ATMOSFÉRU AKČNÍ, VELMI RYCHLÉ A  MODERNÍ HRY, KDE NENÍ NOUZE         
O GÓLY, ZAJÍMAVÉ SITUACE, NAPĚTÍ A DRAMATA 

 

NÁBOR PROBÍHÁ BĚHEM VŠECH TRÉNINKŮ VE SPORTOVNÍ HALE. 

PONDĚLÍ 16:45-19:45, ÚTERÝ 18:00-19:00, STŘEDA 16:00-18:00, PÁTEK 16:00-18:30 

 

 ROZPIS TRÉNINKŮ A KATEGORIÍ NALEZNETE NA NAŠEM WEBU 

 PODROBNOSTI K NÁBORU A NOVINKY TÉŽ NA NAŠEM WEBU 

 

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS! HRAJ FLORBAL S ÚSMĚVEM. 

SUPERFINÁLE FLORBALU 
S PŘIBYSLAVSKOU STOPOU

 

                                                                                                    

                                                                                         TJ SOKOL 
oddíl volejbalu 

  
 

 

   

Hledáme hráče do všech kategorií.

Zdroj dat a další podrobnosti na www.ceskyfl orbal.cz/superfi nale 

B. Loubek

V sobotu 8. dubna se uskutečnil již 14. ročník smíšeného volejbalového turnaje. 
Do letošního ročníku se přihlásilo pouhých 5 družstev. Hrálo se systémem každý 
s každým na dva vítězné sety. K vidění byla utkání na vysoké, mnohdy až profesio-
nální úrovni.

Velký dík patří sponzorům.
Kraj Vysočina, Savencia Fromage & Dairy a samozřejmě i samotným pořadate-

lům, kteří se postarali o hladký průběh turnaje.

Konečné pořadí:
1. Marná snaha (vítěz loňského ročníku)
2. Twister
3. Veselé šlapky
4. Starr-ci
5. Fontána

Marcela Kasalová

SMÍŠENÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
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3. disciplína – CYKLISTIKA 23. 4. 2017

Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2017

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401836
www.facebook.com/pribyslavsky.dvanactiboj.junior

 www.cckpribyslav.cz

Tato disciplína proběhla až po uzávěrce Přibyslavského občasníku, výsledky naleznete 
v červnovém čísle PO.

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

Ze tří utkání jarního kola přeboru kopané Kraje Vysočina, která byla sehrána 
do uzávěrky květnového vydání Přibyslavského občasníku, první mužstvo SK Přiby-
slav získalo pouze bod za domácí remízu 1:1 se Slovanem Havlíčkův Brod v úvodním 
utkání jarní části soutěže. 

 Další dva zápasy klub hrál venku a oba prohrál. Na hřišti posledního celku Jem-
nicka 3:1 a na trávě vedoucího celku Tatranu Ždírec nad Doubravou 3:0. Snímek 
ve Ždírci zachytil druhý gól. Jak vidět, brankář Pazderka si na míč sáhl, ale v cestě 
do sítě mu nezabránil. Bezprostředními svědky situace jsou v přibyslavských tmav-
ších dresech zleva Adamec, Eis a zády k objektivu Vopršal.

Áčko po Velikonocích zaujalo osmou příčku ze čtrnácti soupeřů. 

V květnu hostí dva silné soupeře - Humpolec(7. 5.)a Novou Ves (21. 5.); zatímco 
rezervní mužstvo v okresním přeboru se doma utká s Okrouhlicí (13.5) a s náhrad-
ním celkem Světlé nad Sázavou (28.5.).

Text a foto: Ivo Havlík

Fotbalisté Sativy Keřkov, kteří se s podzimem vrátili do havlíčkobrodského okres-
ního přeboru kopané, v něm nehrají podřadnou roli. 

 Po šestnácti kolech se s devatenácti body drží na desátém místě ze čtrnácti celků. 
Čtyři utkání vyhráli, pět prohráli a sedmkrát uhráli „plichtu“, což z nich dělá bezkon-
kurenčního krále remíz. 

 V květnu Keřkov hraje doma pouze jediný zápas, shodou okolností proti silnému 
vedoucímu mužstvu soutěže Rozsochatci (20. 5.). Atraktivní bude rovněž přespolní 
derby (6. 5.) na sousedském hřišti v Dlouhé Vsi, která o velikonoční neděli dokázala 
remizovat s přibyslavským béčkem na jeho trávě 2:2. 

Snímek je z utkání, v němž Sativa doma přesvědčivě porazila 3:0 třetí mužstvo 
tabulky - Staré Ransko.  

Text a foto: Ivo Havlík

 Ždírec – Přibyslav  Keřkov – Staré Ransko

Fotbalové jaro: zatím pouze bod Sativa Keřkov je králem remíz
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Biketrialová sezóna se po zimní přestávce pomalu rozjíždí. Po nudných jednotvár-
ných trénincích sezóna začala 18. 2. zimním závodem v Olomouci. Již tradičně se 
zúčastnil i Marek Pochtiol, jezdec Trial klubu Žižkovo Pole. Poněvadž jsou tyto zimní 
závody omezeny velikostí haly, kde se konají, pořadatel slučuje některé kategorie. 
V Olomouci proto Junioři, společně s Elitou, startovali v kategorii Expert. 

Marek obsadil 5. místo, když se před ním umístili starší a tudíž i zkušenější jezdci 
kategorie Elite. Spokojenost však byla.

Hned po tomto závodě odjela pětice reprezentantů na soustředění do Španělska. 
Kluci a jedna dívka si to velmi pochvalovali. Měli možnost nezvykle brzy trénovat 
v teple, a co víc, navštívili trialovou školu mistra světa Raula Gutiereze, kde společně 
s ním a dalšími jezdci této školy trénovali. 

Při zpáteční cestě ze soustředění se zúčastnili prvního letošního závodu Světového 
poháru v Barceloně. Pro kluky to byla hlavně zajímavá zkušenost, startovat mezi 
světovou elitou.

Hned další víkend po návratu domů (11. 3.) se Mára objevil na startu dalšího 
zimního závodu v Prusicích u Prahy. Umístil se ve své kategorii na 1. místě a vše 
nasvědčovalo tomu, že soustředění před sezónou mělo svůj význam.

Dne 1. 4. se ve Vídni konal první letošní závod mistrovství Rakouska. Marek obha-
joval vítězství z loňského roku, což se mu podařilo.

V sobotu 8. 4. odjížděla česká trialová reprezentace na každoroční soustředění 
do Chorvatska. Letos bez Marka a několika dalších jeho kamarádů. Ve stejném ter-
mínu se totiž konaly přijímací zkoušky na střední školy. A nebylo těžké rozhodnout, 
co je důležitější.

Další plány?  Ve dnech 20. 4. - 23. 4. je poslední soustředění jezdců v Olomouci 
a hned následující víkend (29. 4.) začíná Mára prvním závodem seriál Youth Games 
ČR mládeže do 16  let. Marek jede letos poslední rok a rád by se nominoval na Svě-
tové hry mládeže, které se konají v Dánsku.

A pak už se pojedou každý týden až do konce září nějaké závody, o kterých se 
budu snažit informovat v Přibyslavském občasníku.

Za Trial Žižkovo Pole
Jaroslav Pochtiol

Biketrialová sezóna opět začíná

 Marek Pochtiol, mistr ČR v biketrialu 2016



Str. 21InzerceKVĚTEN 2017

Myslete na teplo domova již nyní! 

Wotan Forest, a.s. 

Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě 

Vám nabízí k prodeji  
palivové dříví : 

– Odřezky z manipulace do 1 m délky.                                   

Cena 660,- Kč/prms* (prostorový metr sypaný) 

- Palivo 1 m délka 
- Cena 720,- Kč/prm* (prostorový metr rovnaný) 

Při objednání  7 prms  a více 

=  doprava zdarma!  

Objednávky na telefonu: 

724 055 794    nebo   602 780 518  
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Začněte s námi! Hledáme posily 
do našeho obchodního týmu
Nabízíme
• Podporu nové silné 
 české společnosti
• Pravidelnou týdenní výplatu 
 provizí
• Podíl na zisku 20%

• Možnost dalšího, pasivního 
 zisku
• Bezplatné profesionální 
 zaškolení
• Otevřenost a férovost

Havl. Brod, lokalita Selská Jizba, 
smer Jihlava

Elektrokola
Jízdní kola

HLEDÁME ASISTENTA PEDAGOGA 
pro 16-ti letého syna od školního roku 2017 - 2018,  
který by byl ochotný ho též dovážet svým autem  
do školy v Chotěboři.  

            Telefon: 774 324 250 

Obec Brzkov NABÍZÍ K PRODEJI
zasíťované pozemky – stavební parcely ve vlastnictví obce

za účelem výstavby 12 rodinných domů

Více informací o prodeji: www.brzkov.cz nebo na tel: 725 143 300
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ACO PŘIBYSLAVSKÝ 
BĚH 2017
227. 5. 2017 8:30 – 16:00 hod

AAreál sportoviště a koupaliště, 
uul. Česká, Přibyslav

PŘIBYSLAV

SÁZAVA
NOVÉ DVORY

RONOV NAD SÁZAVOU

SL

WC

BĚH JEDNOTLIVCI trasa 21,1 km

ŠTAFETOVÝ BĚH 4 x 5,275 km

DĚTSKÉ ZÁVODY 166 m, 382 m,
764 m, 1 146 m

Disciplíny:

Registrace závodníků bude probíhat od 18. 4. 2017  
do 23. 5. 2017 na webových stránkách závodu. 

Doprovodný program:

11:50 vystoupení Fanatic HB (koupaliště)

12:15 divadelní představení pro děti (ZŠ)

13:00 kapela The Tap Tap (koupaliště)

ACO Partneři běhu: 

info@acopribyslavskybeh.cz

Více informací na webových stránkách závodu. 

www.pribyslavskybeh.cz

V průběhu celého dne pro Vás bude připraven atraktivní program pro děti i dospělé, občerstvení, hudba. 
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KVĚTEN 2017:
Tvořivé dílničky – příspěvek 10 Kč
Možnost návštěvy herny zdarma kdykoliv po tel. dohodě na 733 341 059

Úterý 2. 5. 16:00 h. Malované svícny
Úterý 30. 5. 16:00 h. Korálkové stromečky

V ostatní dny bude naše herna zavřená. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Všechny akce jsou organizovány neziskovým spolkem RC Motýlek z.s. 

(IČO 0 4305353)

www.motylekzp.cz
ŽIŽKOVO POLE 83, 582 22 – přízemí v budově Zemědělského družstva
www.facebook.com/rcmotylekzp.cz
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. května 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2017 Lovci perel 2017/pokračování čtenářské soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2017 Lovy dlouhým objektivem/I. Havlík – výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2017 Rozmístění kontejnerů na bioodpad/viz rozpis Město Přibyslav a okolí Mě Ú Přibyslav
– od 1. května 2017 Tomáš Rossí – Zahrada/výstava Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. května 2017 Halo, halo, tady rozhlas/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 2. května 2017 v 16.00 h. Dílnička - Malované svícny Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 4. května 2017 v 17.00 h. Jarní koncert Velký sál ZŠ ZUŠ Přibyslav
– 7. května 2017 v 16.00 h. Slavnostní poutní Floriánská mše svatá Kaple Dolní Jablonná ŘKF Přibyslav
– 8. května 2017 v 9.00 h. Dvanáctiboj – Běh do vrchu Vyšehradská ulice Město Přibyslav
– 10. května 2017 Český den proti rakovině Město Přibyslav ZŠ Přibyslav, Liga proti rakovině
– 10. května 2017 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ MŠ Bezručova ul. MŠ Přibyslav
– 13. května 2017 od 10.00 h. Férová snídaně NaZemi Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 13. května 2017 v 19.30 h. Horácká muzika Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. května 2017 9.00 h. Dvanáctiboj – Junior – 4. Běh do vrchu Vyšehradská ulice MS ČČK Přibyslav
– 14. května 2017 v 15.00 h. Odpolední káva na faře s hostem ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 15. května 2017 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 18. května 2017 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 18. května 2017 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 19. května 2017 ve 14.30 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. května 2017 Putování k obrázku a Májová pobožnost Osada Dvorek ŘKF Přibyslav
– 20. května 2017 v 17.00 h. Odvážná Vaiana/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 25. května 2017 od 14.00 h. Zpíváme si pro radost Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 26. května 2017 v 14.30 h. Tvořivá dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. května 2017 od 15.00 h. Pravidelný monitoring DPS Přibyslav MS ČČK Přibyslav
– 26. května 2017 v 19.00 h. Pěšmo po Islandu/ přednáška s promítáním Velký sál radnice Město Přibyslav
– 27. května 2017 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 27. května 2017 od 8.30 h. ACO Přibyslavský běh 2017 Sportovní areál Česká ul. ACO, město Přibyslav
– 27. května 2017 od 9.00 h. Den otevřených dveří v ZŠ Areál ZŠ ZŠ Přibyslav
– 27. května 2017 od 11.50 h. ACO Přibyslavský běh 2017 – doprovodné akce Sport. areál, budova ZŠ ACO, město Přibyslav
– 27. května 2017 od 14.43 h. Houpačka aneb letní jazzové lelkování Areál ŘK fary FK, KZM  Přibyslav
– 27. května 2017 od 15.00 h. Vyhlídka z městské gotické věže Gotická věž KZM Přibyslav
– 28. května 2017 v 9.00 h. Dvanáctiboj – Junior – 5. Atletika Sportovní areál Česká ul. MS ČČK Přibyslav
– 28. května 2017 od 18.00 h. 10. veganská večeře Školní zahrada Tyršova ul. MS ČČK Přibyslav
– 30. května 2017 od 14.00 h. Slavnostní happening v rámci projektu ZUŠ Open Bechyňovo náměstí ZUŠ Přibyslav
– 30. května 2017 v 16.00 h. Dílnička – Korálkové stromečky Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 30. května 2017 od 16.30 h. Workshopy pro veřejnost ve vybraných oborech Budova ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 31. května 2017 v 17.00 h. Dětské divadelní představení- DS Sluníčko Kulturní dům ŠD a ŠK, KZM Přibyslav
– 1. června 2017 v 7.00 h. Zájezd do Slavkova a Brna KS Pohoda Mě Ú Přibyslav

květen 2017


