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Stavba technické infrastruktury „Pod Osivou“
Výstavba technických sítí pro šestnáct nových parcel v lokalitě Pod Osivou probí-

há již několik týdnů. Stavba počala výstavbou kanalizace v ulici Malínského a nyní 
pokračuje výstavbou vodovodu a kanalizace přímo v uvedené lokalitě. Bohužel zde 
došlo k odstranění a přemístění geodetického vytýčení, které bude muset být v blízké 
době obnoveno. Zároveň došlo k  zorání pozemků města, které budeme muset 
v rámci předání soukromým vlastníkům taktéž uvést do původního stavu.

Mobiliář
V průběhu jara provedli pracovníci technických služeb opravu mobiliáře na cyk-

lostezce a zároveň jsme instalovali přírodní posezení s ohništěm ke štole. Věřím, že 
toto posezení bude hojně využíváno a zároveň, že se k němu budou jeho uživatelé 
řádně chovat. 

Ulice Zahradní a Komenského
V měsíci červnu byla zahájena rekonstrukce ulice Zahradní a Komenského. Pro-

běhly schůzky s  majiteli nemovitostí, vytyčení sítí. V  ulici Zahradní byly zahájeny 
výkopové práce. V  ulici Komenského nyní čekáme na  součinnost se společností 
VAK a.s.

Rekonstrukce Bechyňova náměstí
V pondělí 19. 6. se poprvé sešla pracovní skupina pro rekonstrukci a regeneraci 

Bechyňova náměstí. Skládá se ze zastupitelů, zástupce MěÚ Havlíčkův Brod odboru 
rozvoje a  ze zástupce NPÚ v  Telči. Administrátor externích zakázek Ing.  Tomek 

seznámil přítomné s možnými způsoby výběru dodavatele projekčních prací. Pří-
tomní se shodli, že za nejlepší pro naše náměstí považují soutěž studií.

TDI Dolní Jablonná a Dobrá
V měsíci červnu jsme taktéž převzali od zhotovitele dokončenou technickou in-

frastrukturu v Dolní Jablonné včetně fi nálního povrchu komunikací. Zároveň pro-
běhla soutěž na zhotovitele TI v Dobré. Díky zvažované investici kanalizace Dobrá 
- Keřkov, jež je odvislá od přidělení dotace, uvažujeme o  pozastavení počátku této 
investice na jaro příštího roku.

25 let Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
20. 6. 2017 proběhla v Hotelu Přibyslav oslava 25 let existence Hasičské vzájem-

né pojišťovny, a.s., jejímž největším akcionářem je Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. Měl jsem tu čest převzít za město Přibyslav pamětní medaili vyraženou 
k tomuto výročí. 

Odchody
Když jsem v minulém vydání Přibyslavského občasníku psal článek věnovaný paní 

Bechyňové, ani ve snu mne nenapadlo, že budu v takto smutných souvislostech psát 
i dnes. V sobotu 17. června náhle zemřel Pavel Linka, kterého znali nejen rodiče 
a žáci naší školy, ale všichni, kdo měli v Přibyslavi co do činění s hudbou. Pavle, tvůj 
tichý nadhled nám bude, stejně jako ty, chybět. A bude ještě nějakou chvíli trvat, než 
doceníme, co jsi pro Přibyslav dělal.

Martin Kamarád
starosta města

Co se děje ve městě

Tisková konference
Ve středu 7. června se uskutečnila pravidelná tisková konference města Přibyslav. 

Jejím hostem byl Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku LDO, který přítomné 
seznámil s projektem „Poznávej les všemi smysly IV“. Program této vzdělávací akce 
je zaměřen na školní děti okolních škol. V letošním roce na žáky ze ZŠ Velká Lose-
nice a ZŠ Česká Bělá. Děti jsou rozděleny do skupinek a každá skupinka prochází 
stanovišti, kde je vyškolený lektor seznámí s určitou oblastí lesnictví. V průběhu lesní 
pedagogiky se děti mohou těšit na  ukázky zalesňování, těžby dřeva, sokolnictví, 
myslivosti, poznávání dřevin. Jsou připraveny i pohybové aktivity, poznávání zvuků 
lesa, ukázka koně a další zajímavosti spojené s hospodařením v lese. Děti si mohly 
vyrobit také dřevěnou medaili a na závěr obdržely vyznamenání – keramickou lišku 
s hodností „znalec lesa“.

Novináři byli informováni o řešení situace s umístěním dětí do MŠ Přibyslav, které 
nemohou být přijaty ve školním roce 2017–18 z kapacitních důvodů. Aktuální situ-
ace bude řešena podle dostupných možností (zejména využitím  kapacit okolních 
MŠ). Dlouhodobé řešení v podobě nové třídy MŠ se neobejde bez nutných staveb-
ních úprav. Bude na zastupitelstvu, zda přijme rozhodnutí k připravovanému řešení. 
Pro řešení do budoucna se nabízí také strategická varianta vybudovat nový objekt 
MŠ blíže k „novým čtvrtím města“ a budovu v Tyršově ulici uvolnit a využít jinak. 

Na konferenci zazněla také informace o průběhu investičních akcí, které se reali-
zují v Přibyslavi a v místních částech. Nechyběla ani neutěšená zpráva o neobvyklém 

nárůstu kriminality v podobě vloupání do rodinných domů v Přibyslavi. Město vyzý-
vá občany k ochraně svého majetku a bdělosti před lupiči.

Spory mezi námi
K práci zastupitelů i pracovníků městského úřadu patří řešení různých sporů, kte-

rým se lidé nikdy neubrání. Žijeme ve společnosti v kontaktu s druhými lidmi, nikoliv 
jako trosečníci na pustém ostrově. Žít s druhými znamená respektovat jejich právo 
a svobodu. Velmi mě mrzí, že v našem městě existují i letité spory v rámci rodin, které 
hledají řešení pomocí právníků a soudních řízení. Větší hodnotu mají dobré vztahy 
mezi lidmi než pozemky nebo majetky. Přitom by mohlo docela dobře zafungovat 
jednoduché lidské vzájemné usmíření, odpuštění a překonání křivd všeho druhu. 
Představitelé města takový krok mohou jen doporučit, avšak dotyční jej musí vykonat 
sami. Tímto se omlouvám, že obratem nereaguji na všechny dopisy, s nimiž se na nás 
obracíte v naději na pomoc. Se zpožděním se vynasnažím odpovědět.

Kromě sporů se často objevují situace, kdy se lidé vzájemně obtěžují hlukem. Pila, 
sekačka, noční hudba a výkřiky nebo motorové rogalo kroužící nad obydlím může 
vytrhnout z klidné chvilky zaslouženého odpočinku. Moje svoboda končí tam, kde 
začíná svoboda toho druhého.

Michael Omes
místostarosta

Ohlédnutí za uplynulým měsícem

V těchto dnech nás zasáhla smutná událost - odchod vzácného člověka Pavla Linky. Naplnit život pro druhé je 
přáním mnohých z nás. Láska k umění a hudbě může vyjádřit i vztah k druhým lidem. On to dokázal. Po jedné 
z hudebních zkoušek jsme se bavili o tom, co je umění a co je kýč. Pavel mi pak přinesl malou knížečku, kterou 
jsem doma přečetl jedním dechem. Obsah knihy byl srozumitelný. Krásné je to, co je pravdivé. Krásné je to, co 
pochází od Stvořitele. Umění zachycuje pravdu, naopak kýč pravdu postrádá. Díky,  Pavle, za to, že jsi žil pro druhé.

Díky, že jsi žil pravdivě.
Michael Omes

Díky, Pavle
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• Děkuji všem pracovníkům Městského úřadu Přibyslav a členům fi nančního a kon-
trolního výboru, kteří se podíleli na zajištění zdárného průběhu přibyslavské pouti 
2017. 

• Městu Přibyslav byla přiznána dotace na pořízení nového dopravního automobilu 
pro přibyslavskou jednotku požární ochrany (JPO II). Dotaci poskytlo Minister-
stvo vnitra ČR ve výši 450.000 Kč a Kraj Vysočina ve výši 300.000 Kč. Jako doda-
vatel vozidla byla vybrána fi rma SAP, spol. s r. o. 

• Ve  dnech 7. 6. - 8. 6. 2017 došlo v  hasičské zbrojnici Přibyslav, Hasičská ulice 
č. p. 255 k vodovodní havárii a promáčení místností vodou z vypadlé hadice v prv-
ním nadzemním  podlaží objektu. Voda protekla stropy do přízemí, kde způsobila 
promočení téměř celého přízemí budovy. Vodou byly poničeny výmalby místností, 
skříně, ve skladu výstroje uložené pracovní oděvy, dětské sportovní dresy a hygie-
nické potřeby. Likvidaci škody řešíme ve spolupráci s pojišťovnou. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby a životního prostředí
Má význam chránit stromy a patří stromy do měst?

V poslední době se střetávám se stále častějšími názory, že stromy do měst nepatří 
a se snahou je v co největší míře např. na hřbitově nebo na náměstí v Přibyslavi vyká-
cet. Proto jsem se rozhodl připomenout, jak jsou stromy historicky spjaty s životem 
člověka a jaký je jejich dnešní význam ve městech a v blízkosti domů.

Stromy měly vždy význačné místo v životě lidí. Dávaly jim dřevo na oheň, na vý-
robu nástrojů, nábytku a na stavební materiál. Poskytovaly plody, pryskyřici a lýko. 
V lidové medicíně se využívala kůra, květy i listy. Stromy chránily obydlí před větrem 
a bleskem, svými kořeny odčerpávaly vodu z jeho okolí, zpevňovaly hráze a vyme-
zovaly hranice. Pod větvemi stromů se lidé scházeli, odpočívali a hledali úkryt před 
žárem či deštěm. 

Skutečnost, že naši předci považovali stromy za bytosti, které mají duši jako člo-
věk, a proto se sluší s nimi zacházet jako s člověkem, se odráží i v lidových obyčejích.

V posledních letech se na téma městské zeleně uskutečňuje řada výzkumů, jejichž 
cílem je změřit, jak moc jsou stromy významné a  jaký je rozsah jejich pozitivního 
působení v hustě obydleném a zastavěném území.

Vzrostlá zeleň zajišťuje velkou měrou ochlazování prostoru, jeho zvlhčení (což je 
důležité pro astmatiky), snižuje prašnost, opticky odděluje jednotlivé bloky domů, 
silnice od obytných částí a funguje jako protihluková bariéra. Stromy vytvářejí kyslík, 
do svého okolí uvolňují silice a fungují jako přirozený fi ltr škodlivých látek v ovzduší, 
zachycují především jedovatý přízemní ozón, dále oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý 
a další látky. V zimě stromy rostoucí v okolí staveb snižují ochlazování fasády domů 
a tím šetří náklady na topení. V létě naopak ochlazují své okolí lépe a efektivněji než 
veškerá klimatizační zařízení. Stromy zároveň poskytují úkryt a obživu mnoha orga-
nismů (nejen člověka). Jsou také významnou estetickou složkou intravilánu měst.

Vzhledem k množství pozitivních funkcí zeleně je tedy nutné chránit všechna vě-
ková stadia stromů. Pouze bohaté prostředí s dostatečnou diverzitou rostlinných 
a živočišných druhů je stabilní, nevyžaduje časté a fi nančně náročné zásahy člověka 
a vytváří příjemné a zdravé prostředí pro život nás všech. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor technických služeb
V měsíci červnu začala technické četě druhá seč trávy, sestříháváme také keře, 

a to nejenom pro jejich lepší vzhled. Zkracujeme jejich větve i proto, že například 
zakrývají zrcadlo nebo přes ně řidiči dostatečně nevidí při odbočování. Mnozí z vás 
si už určitě všimli i hotového posezení s ohništěm pod farou, kam umístíme také 
koš. Běžte si k  řece Sázavě posedět a  opéct buřty a  nezapomeňte po  sobě také 
uklidit. Pracovníci technické čety také vyrábějí sloupy pro letní kino za kulturní dům. 
A na cyklostezku už umístili opravené stojany na kola. Tak ať vám dobře slouží. 

Koupaliště jsme do poloviny června otevřeli už desetkrát. V hodně teplých sluneč-
ných dnech se přichází vykoupat téměř padesát lidí. Na přání několika z vás jsme 
zkusili otevřít i v chladnějších dnech. Přišli třeba jen dva návštěvníci, jejich počet 
se tedy rovnal počtu potřebného personálu. Příště jsme tedy raději zavřeli a čekali 
na příhodnější počasí. Přišla jedna pravidelná návštěvnice, která začala, ne poprvé, 
sprostě křičet na naše zaměstnance. Jak to, že jsme neměli v daný den otevřeno, co 
si to vůbec dovolujeme, atd. Nikdy se nezavděčíte všem lidem. Každý může říct svůj 
názor, připomínku. Ale příště, prosím, slušně. 

V měsíci červnu se na koupališti otevírá také bufet s jídlem a pitím, o letních prázd-
ninách si budou moci návštěvníci koupit také točenou zmrzlinu.

Pracovníci zaměstnaní na veřejně prospěšné práce se v červnu pustili do natěrač-
ských prací. Už máme hotové zábradlí na autobusovém nádraží, teď na lepší nátěr 
čeká také zábradlí kolem kašny nebo hrací prvky na hřišti v České Jablonné.

Přeji všem pohodové slunečné dny. 
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor správy majetku
Proběhla druhá seč veřejné zeleně ve městě Přibyslav a údržba zeleně v obcích, 

kde službu zajišťují hasiči, zároveň stříkání dlažby a  chodníků proti pleveli, a  to 
i  v místních částech města Přibyslav. Dokončen byl úplný postřik na cyklostezce. 
Zájmem je, aby vše bylo hotovo do přibyslavské pouti. S údržbou zeleně proběhlo 
odplevelení břehu parčíku v ulici Jana Otty, ulici Vyšehrad a vyčištění horní hřbitovní 
zdi od břečťanu, který zasahoval až do hrobových míst. Práce provedli pracovníci 
veřejně prospěšných prací a dále pokračují v tomto duchu i v jiných lokalitách. 

Vlivem bouřlivého počasí přestalo pracovat odbíjení na věžních hodinách, závada 
byla rychle odstraněna. 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na  opravu místní komunikace v  městské části 
Česká Jablonná. Jedná se o komunikaci propojující obec Česká Jablonná s obcí Ole-
šenka, a výběrové řízení na opravu části hřbitovní zdi v Přibyslavi. Tato oprava bude 
navazovat na již opravenou část hřbitovní zdi. Na zakázku je požádáno o přidělení 
dotace ze SZIF, realizace bude probíhat až po obdržení výsledku dotace. Výsledek 
výběrového řízení zatím není znám. 

V ulici Niklfeldova byla v součinnosti se společností VAK Havlíčkův Brod řešena 
oprava kanalizační vpusti v  majetku společnosti VAK. Odbor technických služeb 
provedl úpravu zadláždění okolo vpusti.

V oblasti bytového hospodářství – v budově domu s pečovatelskou službou č. 
p. 239 proběhla výměna horizontálního vodovodního potrubí ve sklepních prosto-
rech z důvodu úniku vody. Zároveň byla nutná výměna jednoho stoupacího potrubí 
z důvodu koroze. 

Od 1. 7. 2017 byl přidělen byt v domě s pečovatelskou službou č. p. 254. V sou-
časné době není volný žádný městský byt.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města - plnění rozpočtu města k 31. 5. 2017:

daňové příjmy činí 27 604 575,12 Kč, tj. 45,01 % rozpočtovaných daňových pří-
jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 2 145 451,07 Kč, kapitálové příjmy 583 540 Kč 
a přijaté transfery 3 369 977,20 Kč. Příjmy celkem ve výši 33 703 543,39 Kč tvoří 
39,89 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 17 364 697,09, Kč, což je 18,10 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 5. 2017 činí 15 941 593,28 Kč, kapitálové výdaje 
pak 1 423 103,81 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. 5. 2017 Kč 5 210 046,58, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy 214 783,42, skládka 2 540 972,66, sprá-
va majetku 630  324,61 Kč, kabelová televize 706  625,70 Kč, všeobecná správa 
-11 340,01 Kč a pronájmy 1 128 680,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
Po celý měsíc červen probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážněj-

ších komplikací, které by měly vliv na kvalitu poskytování služeb. Vedle běžné čin-
nosti jsme sestavovali výkazy a statistiky pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

V sobotu 17. června proběhla od 9.00 hodin ve společenské místnosti střediska 
pečovatelské služby ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá, která 
byla spojena s menším posezením. 

V pátek 30. 6. se konal také pravidelný monitoring ve spolupráci s místní skupinou 
ČČK. Další mše svaté i monitoring jsou ve středisku pečovatelské služby plánovány 
až po letních prázdninách. 

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

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

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 10. 7. 24. 7.
2 Bezručova Út 11. 7. 25. 7.
3 Hesovská St 12. 7. 26. 7.
4 Pecháčkova I Čt 13. 7. 27. 7.
5 Zahrádky u ACA Pá 14. 7. 28. 7.
6 Cihlářská Po 3. 7. 17. 7. 31. 7.
7 Jiráskova Út 4. 7. 18. 7. 1. 8.
8 Vyšehrad St 4. 7. 19. 7. 2. 8.
9 Prokopova Čt 7. 7. 20. 7. 3. 8.

10 Na Vyhlídce Pá 7. 7. 21. 7. 4. 8.
11 Tržiště Po 10. 7. 24. 7.
12 Pecháčkova II Út 11. 7. 25. 7.
13 Nezvalova St 12. 7. 26. 7.
14 Bezpalcova Čt 13. 7. 27. 7.
15 Zahrádky Amerika Pá 14. 7. 28. 7.
16 Seifertova Po 3. 7. 17. 7. 31. 7.
17 Česká Út 4. 7. 18. 7. 1. 8.
18 U Barevny St 4. 7. 19. 7. 2. 8.
19 Zahradní Čt 7. 7. 20. 7. 3. 8.
20 Zahrádky Letiště Pá 7. 7. 21. 7. 4. 8.

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 případ-
né odpady, roztroušené kolem kontejnerů, si po sobě uklidili.

Rozmístění kontejnerů na zeleň v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení

Hřiště 3. 7. - 6. 7. 14. 7. - 16. 7. 24. 7. - 27. 7. 

Keřkov 7. 7. - 9. 7. 17. 7. - 20. 7. 28. 7. - 30. 7. 

Dobrá 30. 6. - 2. 7. 10. 7. - 13. 7. 21. 7. - 23. 7. 

Česká Jablonná 3. 7. - 6. 7. 14. 7. - 16. 7. 24. 7. - 27. 7. 

Dolní Jablonná 7. 7. - 9. 7. 17. 7. - 20. 7. 28. 7. - 30. 7. 

Poříčí 30. 6. - 2. 7. 10. 7. - 13. 7. 21. 7. - 23. 7. 

Dvorek 3. 7. - 6. 7. 14. 7. - 16. 7. 24. 7. - 27. 7. 

Uhry 7. 7. - 9. 7. 17. 7. - 20. 7. 28. 7. - 30. 7. 

Utín 30. 6. - 2. 7. 10. 7. - 13. 7. 21. 7. - 23. 7. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červenci 2017

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 20. 7. 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

Také si občas říkáte, že den by měl mít více než 24 hodin? Že jste nestihli to a ono 
a zítra k tomu přibydou ještě další povinnosti? Zatímco se nám času někdy nedo-
stává, lidem bez domova se den neskutečně vleče. Scénář je stále stejný – od rána 
do večera nejistota, často úzkost a útěk k alkoholu jako k nejlepšímu příteli v nouzi. 
Bezdomovectví není záležitostí jen velkých měst, kde lidé snáze podléhají návyko-
vým látkám, vedou neuspořádaný život, zadlužují se apod. Osobou bez domova se 
může stát každý, kdo neplní své povinnosti. 

Bezdomovectví je často provázeno požíváním alkoholických nápojů, což na sebe 
váže řadu dalších problémů, ať už nemožnost najít si zaměstnání, nebo je alkoholis-
mus přímo důsledkem ztráty zaměstnání, dochází k nedostatku či absenci fi nančních 
prostředků, ztížená je schopnost obstarat si stravu, narůstá kriminalita, zanedbává se 
hygiena, rozvíjí se zdravotní potíže, od jedince se odvrací známí a okolí celkově, atd. 

Ačkoliv jsme obcí, které se tento fenomén netýká nijak masivně, čas od času se 
s takovými případy setkáváme a setkávat budeme. Pomoc lidem bez domova pak 
spočívá v nabídce sociálních služeb, které pokryjí potřebu nejen střechy nad hla-
vou, ale i péči o vlastní osobu po stránce stravy, hygieny i ošacení. Důležitá je také 
spolupráce s rodinou, která může potřebného člověka na okraji společnosti z ulice 
doslova „vytáhnout“. Co je ale důležité zmínit, je, že s nabízenými službami i s kon-
taktem s rodinou musí dotyčná osoba souhlasit. Pokud nechce svou životní situaci 
řešit, je to její rozhodnutí, které musíme respektovat. Můžeme pouze dále nabízet 
služby, motivovat ke změně a zprostředkovat alespoň nezbytnou obživu či pomoci 
vyřizovat úřední záležitosti, zajistit kontakt s lékařem či rodinou, apod. I to jsou úkoly 
sociálního pracovníka. Netřeba podotýkat, že se jedná o práci psychicky náročnou, 
kterou vyvažují i drobné úspěchy v životě klientů.

V  červnu jsem se zúčastnila porady sociálních pracovníků Kraje Vysočina, při 
které jsme byli seznámeni s  novelou zákona o  hmotné nouzi, která předpokládá 
užší spolupráci s ú řady práce. V závěru bych ráda odkázala na příspěvek týkající se 
našich seniorů.

Přeji vám krásné a pohodové léto. 
Lenka Vaverková, DiS.

sociální pracovnice

Sociální práce

 Setkání starostů Třeště a Přibyslavi 9. 6. 2017. 
Foto: Michael Omes

 Prohlídka betlémů při návštěvě Třeště zaměstnanců MÚ Přibyslav 9. 6. 2017. 
Foto: Michael Omes

Návštěva Třeště
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 101/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání ze dne 29. 5. 2015 uzavřené s Janou Březkovou, bytem 
Lesnická 673, 582 22 Přibyslav, IČO 45911291, kterým se prodlužuje doba 
trvání smlouvy a to od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019.
Termín: 01. 06. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

102/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Návštěvní řád koupaliště města Přibyslav. 
Termín: 01. 06. 2017
Zajistí: Mikulincová Hana DiS.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

103/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Návštěvní řád sportovního hřiště města Přibyslav.
Termín: 01. 06. 2017
Zajistí: Mikulincová Hana DiS.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

104/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Provozní řád sportovní haly města Přibyslav.
Termín: 01. 06. 2017
Zajistí: Mikulincová Hana DiS.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

105/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Provozní řád dětského dopravního hřiště 
města Přibyslav.
Termín: 01. 06. 2017
Zajistí: Mikulincová Hana DiS.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

106/2017 Rada města Přibyslav schvaluje plánovací smlouvu o vybudování nové veřejné 
dopravní a  technické infrastruktury v  rámci akce „Infrastruktura pro 4 RD 
Dobrá“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582  22 Přibyslav, IČO 
00268097 a těmito vlastníky pozemků pro výstavbu rodinných domů: (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny).
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

107/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1826 
o  výměře 4 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit na  úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 15. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

108/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemků parc. č. 710 o výměře 
120 412 m2, parc. č. 716 o výměře 5 971 m2 a parc. č. 804 o výměře 22 613 m2 
v k. ú. Hřiště s výpovědní lhůtou 10 let a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřed-
ní desce po dobu 15 dnů.
Termín: 15. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

109/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemků parc. č. 620 o výměře 
11 205 m2, parc. č. 688 o výměře 2 577 m2 a části pozemku parc. č. 622 o vý-
měře 7 740 m2 v k. ú. Hřiště s výpovědní lhůtou 5 let a rozhoduje záměr obce 
vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 15. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

110/2017 Rada města Přibyslav rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  schvaluje 
poskytnutí účelové veřejné fi nanční podpory z  Fondu Vysočiny na  realizaci 
akce „Třídíme lépe“.
Termín: 22. 06. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

111/2017 Rada města Přibyslav projednala záměr vybudování cyklotrasy Jihlava - Pol-
ná - Přibyslav a  souhlasí s  realizací tohoto záměru. RM doporučuje uvolnit 
fi nanční prostředky do  výše nákladů spojených s  realizací značení a  stavby 
v katastrálním území města Přibyslav.
Termín: 10. 06. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

112/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku „Obnova 
části zděného oplocení hřbitova v Přibyslavi“. 
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

113/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 2. 6. 2016 uzavřené s (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, kterým se prodlužuje doba trvání smlou-
vy a to od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017.
Termín: 01. 06. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

114/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením nájemní smlouvy na  byt č.  4 
v Domě s pečovatelskou službou v Přibyslavi, v ulici Tržiště čp. 254, uzavřené 
dne 31. 8. 2010 s paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraně-
ny), dohodou ke dni 30. 6. 2017. 
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

115/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na stavební zakázku 
„Oprava místní komunikace v místní části Česká Jablonná“.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

116/2017 Rada města Přibyslav schvaluje program 22. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav dne 14. 6. 2017.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

117/2017 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo na „Zpracování žádosti o dotaci 
na projekt předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Při-
byslav“ včetně zpracování potřebné projektové dokumentace a realizačního 
managementu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 0026097 a  fi rmou ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639  00 Brno, 
IČO 28358589.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 31.  05. 2017

 118/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 7/2017 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a panem Jakubem Jarošem, Zahradní 689, 582 22 Přibyslav, IČO 05118573, 
jejímž předmětem je pronájem objektu (občerstvení) na pozemku parc. č. st. 
2362 a pronájem části pozemku parc. č. 53/1 o výměře 77 m2 v k.ú. Přibyslav. 
Výše nájmu je 4.500 Kč/rok 2017 + spotřeba elektrické energie. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou - provozní doba koupaliště v roce 2017.
Termín: 17. 06. 2017
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

119/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku č. 8/2017 mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a panem Kamilem Petrem, Nový Svět 98, 580 01, Vysoká, IČO 74434268, je-
jímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 53/1 o výměře 8 m2 v k.ú. 
Přibyslav. Výše nájmu je 250 Kč za každý započatý den prodeje. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou - provozní doba koupaliště v roce 2017. 
Termín: 17. 06. 2017
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

120/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s použitím znaku města Přibyslav při konání 
cyklistického závodu Vysočina 2017 ve dnech 3. 8. - 6. 8. 2017.
Termín: 03. 08. 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 14.  06. 2017

 58/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 
14. 6. 2017.
Termín: 14. 06. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

59/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. 
č. 1780/16 o výměře 29 m2 a parc. č. 1780/17 o výměře 8 m2 v k. ú. Přibyslav 
a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 3 zdržel se

60/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. st. 
32/2 o výměře 58 m2 a parc. č. 11/24 o výměře 9 m2 v k. ú. Utín a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

61/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č.  1 ke  smlouvě o  dílo 
č. 200101-358-17 „Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou v Přibyslavi“ 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov, IČO 02464471.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

62/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č.  2 ke  smlouvě o  dílo 
č. 19/2016-730 „Infrastruktura pro 4 RD Dolní Jablonná“ mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15058786.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

63/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolic-
ké farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283 ve výši 
31.165 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

64/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 14.  06. 2017
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Dne 16. 6. 2017 se naši žáci (28 sportovců) po 2 letech opět zúčastnili význam-
ného mezinárodního sportovního klání v Havlíčkově Brodě. Jako škola jsme obsadili 
3 sportovní disciplíny (stolní tenis, minikopaná, atletika) a ve všech jsme opět brali 
medaile a zanechali velmi dobrý dojem! 

Ve stolním tenise se umístila na 2. místě v kategorii dívek Natálie Šmídová, v mi-
nikopané obsadili chlapci II. stupně hezké 3. místo ze 7 družstev a atleti dopadli 
následovně: 

Tereza Havlíčková – běh 600 m – 1. místo 
Tomáš Záruba – skok daleký – 3. místo 
K. Tušlová, T. Hájková, T. Havlíčková, J. Pleskačová – štafeta 4 x 60 m dívky - 2. místo 
M. Hlaváček, T. Němec, A. Pospíchal, T. Záruba – štafeta 4 x 60 m chlapci - 2. místo

Smůlu si vybral Michal Hlaváček, jenž po urputných bojích obsadil 4. místo, a to 
nejen v běhu na 60 m, ale i v běhu na 1000 m.

Na  závěr můžeme říci, že se všichni naši žáci ve  svých disciplínách umístili 
na  předních pozicích, a děkujeme jim  za skvělou reprezentaci naší školy.

Za tým učitelů
Pavel Hitzger, Jana Tušlová, Martin Poledna

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

bývá zvykem, že se zde dozvídáte informace o událostech, které se v minulém 
měsíci udály v základní škole a o událostech, jež se připravují.

Touto dobou bývá také zvykem, 
že si zde čtete informace ředitele 
školy, které shrnou uplynulý školní 
rok,  a jež zhodnotí vše, co se poda-
řilo i co se nepodařilo.

Bohužel nic z  těchto informací 
nemůže přebít smutnou zprávu, 
která nás zasáhla 17. června 2017. 
Náhlá zpráva o tom, že nás navždy 
opustil náš kolega Pavel Linka. 
Jedná se o  zprávu, která zasáhne 
a člověk v první moment jejímu ob-
sahu nerozumí, nechce rozumět. 
Ve druhé vlně si pak uvědomí, jak 
krutá je, co vlastně sděluje a jak de-
fi nitivně to sděluje. Pak následuje 
celý běh vzpomínek, ale také plá-
nů, které už nebudou realizovány. 
Byl to šok.

V osobě Pavla Linky jsme ztratili nejen výborného pedagoga, úžasného muzikanta 
a renesančního člověka, ale lidsky krásnou bytost, po níž tu zbyde jen prázdné místo, 
které se již nepodaří vyplnit. Je to velká ztráta.

A domnívám se, že budu mluvit za více lidí, když poděkuji za možnost, že jsem 
se s  tímto báječným člověkem mohl seznámit, mohl s ním spolupracovat a mohl 
ho vnímat za blízkého přítele. Zanechal v mém srdci nesmazatelnou stopu. Děkuji.

Petr ADAM
ředitel školy

Zprávy ze základní školy

III. Havlíčkobrodské sportovní hry dětí 
a mládeže

Pavel Linka

Rozhovor s Jiřím Němcem 
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O jakém povolání jste snil v dětství?
Chtěl jsem být střídavě truhlářem, zahradníkem a kuchařem. Od kuchařiny mě 

odradilo, když jsem viděl paní kuchařky ve školní jídelně, jak tahají těžké hrnce a jsou 
od horka v kuchyni celé červené (říká s úsměvem Jiří Němec). Zahradničení jsem 
zkoušel jen jako koníčka, a nakonec jsem zůstal u truhlařiny.

Jaký obor jste vystudoval, v jakém jste vyučen?
Vyučil jsem se ve  Štěpánově truhlářem pro stavební výrobu, a  potom jsem si 

v Chotěboři na SOUT dodělal nástavbu pro nábytkářský průmysl. 

Proč jste se rozhodl podnikat?
Podnikat jsem začínal vlastně natřikrát. Poprvé a podruhé plný naivních představ 

a ideálů, což ovšem skončilo průšvihem… Po desetileté přestávce a sbírání zkuše-
ností jsme s kamarádem otevřeli v Havlíčkově Brodě truhlářství Nepos. Po krátké 
době jsem se osamostatnil a postavil si v Poříčí dílnu, kde pracuji už 11 let. Baví mě 
různorodost práce – vyrábím podle přání zákazníků od nábytku po kuchyně, šatny 
až k výrobě a montáži dveří a schodišť.

Proč jste se rozhodl právě pro tento druh podnikání, pokračujete v nějaké rodinné 
tradici?

Dědeček i pradědeček byli mlynáři, proto museli umět pracovat se dřevem, aby 
mohli udržovat v provozu stroje – mlýnská kola, hřídele, převodovky, palce…  Asi 
jsem po nich podědil lásku k práci se dřevem – nejraději pracuji s masivem.

Jak podnikání změnilo váš život?
Těžké začátky mě naučily opatrnosti a rozvaze.

Jaká je vaše pracovní doba?
Moje pracovní doba je pružná, 7 – 20 hod. s mezerami. Pracovní dobu a meze-

ry přizpůsobuji manželčiným směnám, péči o naše děti a požadavkům zákazníků. 
V tom vidím i jednu z výhod soukromého podnikání.

Nejen prací živ je člověk – jak odpočíváte, relaxujete?
Rád hraji šachy a dámu. S dětmi jezdím na kole, převážně na cyklostezce.

Na co z období začátků vzpomínáte rád/nerad, na co nikdy nezapomenete?
Rád vzpomínám na dobu před 11 lety, svůj vlastně třetí začátek podnikání. Všech-

no šlo krásně a  jakoby samo od sebe – plánování s kamarádem, jednání s úřady, 
s domácími, nákupy strojů, první zakázky. Byla to hezká doba.

Co vás v poslední době v podnikání těší/trápí?
Mám velké výhrady vůči EET – u  mne osobně jeho zavedení nezvýší daně ani 

o korunu, to vám můžu říct, ale zavedení a provoz budou stát čas i peníze. A nejen 
mě, ale i  všechny ostatní živnostníky, kteří pak zvýšení režijních nákladů budou 
muset promítnout do ceny. 

Co nového ve svém oboru byste ještě chtěl vyzkoušet?
Mám teď nově kvalitní přípravky na montáž obložkových zárubní a těším se na za-

kázky v této oblasti, abych mohl přípravky vyzkoušet.
Také se mi moc líbí práce starých řemeslníků a lákalo by mě třeba zkusit vyrobit 

kolo na trakař (a trakař celý), protože kolo na trakař je takový „majstrštyk“ – je na něj 
potřeba 7 druhů dřeva a pak ho ještě musí kovář okovat.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů!

Za redakční radu se ptala A. Šnýdlová
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Základní umělecké školy představily svůj program v rámci jednoho společného 
dne v  úterý 30. května 2017 v  malých i  velkých městech ve  veřejném prostoru. 
Do ZUŠ Open se přihlásilo celkem 355 základních uměleckých škol z celé České 
republiky a záštitu nad projektem převzala paní Magdalena Kožená se slovy: „Zá-
kladní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém 
měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet 
a podporovat.“

K celostátní akci jsme se připojili také v Přibyslavi, kde sídlí naše pobočka ZUŠ 
J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Pódium připravené na Bechyňově náměstí přímo před 
budovou základní umělecké školy skvěle lákalo k poslechu procházející přibyslav-
skou veřejnost, ale i  návštěvníky v  sousedící kavárně. Učitelé vyučující jednotlivé 
hudební obory na pobočce (hra na akordeon, klavír, kytaru, housle, dechové ná-
stroje a zpěv) vytvořili pestré dvou a půl hodinové vystoupení. Velkým štěstím byla 
přízeň počasí, které nám vydrželo až do doby, kdy byly nástroje sklizeny i aparatura 
naložena a odvezena do bezpečí. 

OPEN ZUŠ v přibyslavském podání měla dvě části – koncert na náměstí od 14.00 
hodin nazvaný „Předprázdninové hraní na náměstí“, a také podvečerní workshopy 
pro dospělé od 16.30 hodin s podtitulem „ Dospěláci, pojďte si zahrát či zazpívat“. 
Na pódiu vystoupilo celkem 37 žáků sólově i v rozmanitých seskupeních, jmenujme 
např. sborový zpěv s  doprovodem akordeonu, kytarové trio, kytarové duo, zpěv 
s  doprovodem houslí nebo čtyřruční klavír. Celý program jsem osobně prováděl 
mluveným slovem.

Pro žáky to bylo zcela nové prostředí a také zkušenost s přizvučením, proto bych 
jim rád pogratuloval k  výkonům i reprezentaci svých oborů. Velké poděkování patří 
i  celému našemu pedagogickému týmu ZUŠ a  za  koordinaci celého odpoledne 
vedoucí pobočky MgA. Jitce Baštové. Na závěr mi dovolte poděkovat také m ěstu 
Přibyslav, které pro celou venkovní akci zajistilo ohrazené pódium i  lavičky ve stí-
nu pro posluchače, a Kulturnímu zařízení města Přibyslav, bez jejichž přizvučení 
bychom se neobešli.

Vizi Open ZUŠ: „Abychom mohli upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké 
školy v České republice, musíme pracovat společně.“ - se nám, věřím, podařilo napl-
nit a v příštích letech projekt naší týmovou aktivitou opět rádi podpoříme!

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

PODĚKOVÁNÍ od MOTÝLKŮ
Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Marcele Ka-

salové a její třídě 1. A  za příjemně strávené odpoledne 
i podvečer, když jsme dne 2. 6. měli „SPANÍ V MŠ“.

Také si dne 6. 6. připravila pro naše předškoláky 
ukázkovou hodinu ve  své třídě. Marcela Kasalová je 

vždy milá a ochotná s námi spolupracovat a proto jí patří náš dík.

Za třídu MOTÝLKŮ 
Eva Vopršalová

učitelka MŠ Přibyslav

Děkujeme panu Milanu Vlčkovi, majiteli penzionu U  Kubínů, 
za sponzorský dar - bezplatné ubytování paní Míši Růžičkové, dále 
panu Luboši Janáčkovi za poskytnutí malířských pláten na výstavu, 
fi rmě Truhlářství Zdeněk Stejskal, jejíž zaměstnanci upravili podklad 

pro tablo MŠ a v neposlední řadě Technickým službám města Přibyslav za přípravu 
pódia a pomoc při zajištění technického zázemí pro vystoupení  paní M. Růžičkové. 

za učitelský sbor MŠ Přibyslav
Mgr. Jitka Nováková

Poděkování

V úterý 13. června 2017 proběhla v přibyslavské Galerii Janáček vernisáž výstavy 
dětských výtvarných prací, která dostala název „Pojďte s námi do pohádky“. Více 
než třicet   pestrobarevných obrázků dětí z Mateřské školy  Přibyslav, přístupných 
do konce června, skvěle doplnilo probíhající výstavu fotografi í Josefa Tomka a  svým 
celkovým pojetím navodilo příjemnou a hravou atmosféru červnového odpoledne.

Po úvodním slově pana galeristy a krátkém proslovu učitelek následovalo veselé 
hudební vystoupení dětí a volná prohlídka vystavených děl.

Poděkování patří panu Luboši Janáčkovi za dodaný výtvarný materiál, propůjčení 
prostor jeho soukromé galerie, vstřícný přístup a šíření kulturního povědomí do řad 
široké veřejnosti.

Za organizátorky 
Mgr. Jitka Nováková, učitelka

Pojďte s námi do pohádky ZUŠ OPEN v Přibyslavi

Ve dnech 1. – 2. června 2017 se konal již XVI. ročník soutěžního festivalu EURO-
MUSETTE & GOLDENTANGO v Rajeckých Teplicích. Festivalu se zúčastnilo celkem 
129 hráčů ze Slovenska, České republiky, Maďarska a Polska. Hráči byli rozdělení 
do celkem šesti kategorií dle data narození. 

V 0. kategorii C (ročník narození 2008) reprezentovaly dvě žačky ze třídy J. Baš-
tové  z  Havlíčkova Brodu s  připraveným cca 4 minutovým programem. Johanka 
Juklová získala umístění ve zlatém pásmu a Adéla Tomášková podala skvělý výkon 
a získala pásmo stříbrné. V kategorii 1. (ročníky narození 2006, 2007) soutěžil Filip 
Lacina ze Sázavy. Ve  velké konkurenci 35 hráčů ze Slovenska a  České republiky 
získal ocenění ve stříbrném pásmu. Miroslav Kružík z Velké Losenice ve 2. kategorii 
(ročníky 2004, 2005) získal cenu ve zlatém pásmu. Všem zúčastněným hudebníkům 
blahopřeji k jejich úspěchu a děkuji jim za skvělou reprezentaci školy na mezinárodní 
úrovni, poděkování za přípravu dětí patří také jejich paní učitelce MgA. Jitce Baštové.

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

Žáci akordeonového oddělení soutěžili 
na Slovensku

 Na fotografii zleva: Filip Lacina, Adéla Tomášková, Johanka Juklová a Miroslav Kružík.
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Co se chystá na červenec
v přibyslavské farnosti

Jelikož v době uzávěrky Přibyslavského občasníku jsme 
s  farníky na  dlouhodobě plánovaném zájezdu v  Dolomi-
tech, informace budou pro měsíc červenec pouze rámcové. 

– neděle 2. 7. –  Pouť v České Jablonné

– od 9. 7. do 14. 7. –  Vodácký zájezd po řece Otavě

– od 22. 7. do 28. 7. –  Dětský tábor v Brtnici

– neděle 23. 7. –  Výročí vysvěcení farního kostela (r. 1753) 264 let
* obvyklý pořad mší svatých
* kostelní sbírka určena na restaurování křtitelnice
*  na faře v odpoledních hodinách doprovodný kulturní 

program

Aktuální informace o  všech akcích, podrobné rozpisy mší svatých nejen v  při-
byslavském farním kostele,  i  dalších bohoslužeb naleznete na  našich stránkách 
www.farnostpribyslav.cz, popřípadě ve vývěsce u vchodu do kostela.

Ještě bych se rád několika fotografi emi vrátil k „Noci kostelů“ a poděkoval touto 
cestou všem, kteří se na průběhu celé akce podíleli. Zvláště děkuji návštěvníkům, 
kteří celou akci svou hojnou přítomností podpořili. Hezký začátek léta, požehnané 
prázdniny i dovolené vám z celého srdce přeje

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Foto: 
K. Březina
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Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Víte, co Červenokřižáci dělali v červnu?

Ve čtvrtek 15. června 2017 jsme si užili sedmý ročník akce Bezpečné prázd-
niny pro ZŠ a MŠ Přibyslav a Běh naděje na podporu výzkumu rakoviny. Bez-
pečné prázdniny podpořil Kraj Vysočina a KOUS Vysočina, z. s.

Děti ze ZŠ Přibyslav, MŠ Přibyslav a KVC Harmonie se během dopoledne 
vystřídaly na různých stanovištích v ulici Česká, na koupališti a na oválu, kam 
jsme pozvali opět zástupce a vozy integrovaného záchranného systému, kyno-
logy a připravili stanoviště ČČK.

Velice děkujeme za spolupráci městu Přibyslav, přibyslavským hasičům, při-
byslavskému oddělení Policie ČR a havlíčkobrodskému dopravnímu inspekto-
rátu PČR, preventistům Městské policie Havl. Brod, Zdravotnické záchranné 
službě Přibyslav, Kynologii Polná a členům MS ČČK Přibyslav. Velký dík patří 
také žákům 8. a 9. tříd, kteří skvěle vypomáhali na stanovištích pro MŠ i pro ZŠ. 
Všem děkujeme za příjemné dopoledne a budeme se těšit na příští spolupráci. 

V  sobotu 17. června 2017 se konalo republikové kolo Soutěže mladých 
zdravotníků, které letos poprvé připravoval Oblastní spolek ČČK Havlíčkův 
Brod! Ředitelkou a skvělou organizátorkou soutěže byla Ilona Loužecká, která 
za vedení početného týmu organizátorů, maskérů, fi gurantů, hostesek a dalších 
pomocníků připravila nejen sobotní soutěž, ale připravila setkání od pátku až 
do neděle. Na soutěž přijelo 18 týmů z celé České republiky a také ze Slovenska. 
V průběhu sobotního dopoledne se vystřídaly na soutěžních i nesoutěžních sta-
novištích, kde pomáhaly při srážce cyklistů, autonehodě, napadení v restauraci, 
nebo neopatrným dívkám na kolotoči. 

Členové MS ČČK Přibyslav také pomáhali při organizaci. Jsme moc rádi, že 
jsme se stali součástí tak významné události!

Na červenec připravujeme:
V  červenci neplánujeme akce pro veřejnost. V  termínu 10. 7. – 14. 7. nás 

čeká první turnus tábora a od 31. 7. začíná ten druhý. V létě se tedy věnujeme 
hlavně dětem.

Pravidelný monitoring o  prázdninách nebude. Monitorovat začneme opět 
v září. 

Přejeme báječné prázdniny!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Šnýdl Doubková
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav.cz

 Bezpečné prázdniny Republikové kolo Soutěže mladých zdravotníků
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Je tady konec školního roku. Zároveň však i začátek 
prázdnin, dovolených, zkrátka zaslouženého odpočinku 
a doufejme, že i vytouženého letního počasí. Jako kaž-
dý rok, tak i letos chceme využít příjemného prostředí 
městského koupaliště nejen k posezení, ale hlavně k po-
hybu. Budeme si přát, aby nám počasí dovolilo scházet 
se každý čtvrtek, vždy v 19.00 hodin a zároveň povzbu-
dit všechny naše členy, aby tuto možnost v hojném po-

čtu využili. Pohyb ve vodě – cvičení a kondiční plavání je pro nás nemocné vítaným 
zpestřením běžných dnů a zároveň posílením i procvičením celého organismu. Díky 
vstřícnosti vedení našeho města a pracovníkům koupaliště je nám tato kratochvíle 
každoročně dopřána. 

Hodně sluníčka a teplého počasí vám všem přeje jménem celého výboru SPCCH 
ČR ZO Přibyslav

Věra Schusterová
 předsedkyně organizace

Léto klepe na dveře…
(svaz invalidů informuje)

První červnový den strávili přibyslavští senioři na poznávacím výletě v Jihomorav-
ském kraji. Rovných 40 účastníků zájezdu mělo možnost prohlédnout si historické 
sály zámku Slavkov u Brna, procházet místy z doby císaře Napoleona, obdivovat 
malované fresky na  stropech pokojů a  nechat se unášet historií. Dále jsme pro-
šli expozicí, kde jsme viděli nejen dobové zbraně a uniformy, ale i další artefakty 
oživené o videoprojekci simulace bitvy u Slavkova. Pro některé bylo zážitkem sejít 
po celoproskleném schodišti, což vyžadovalo odvahu a raději se nedívat pod nohy. 
Za zmínku stojí i polední pauza ve Slavkovském pivovaru, kde někteří ochutnali zdej-
ší “chmelový nápoj” či domácí bylinnou limonádu. Tekuté suvenýry mnozí přivezli 
z výletu svým blízkým. 

Výlet jsme zakončili v Brně, kde nás čekala dvouhodinová prohlídka centra měs-
ta s průvodkyní - taktéž seniorkou, jejíž výklad byl pomyslnou „třešničkou na dor-
tu”. S ohledem na pozitivní reakce většiny z přítomných si troufám říci, že výlet se 
po všech stránkách vydařil. Tímto bych chtěla všem poděkovat za účast a budu se 
těšit, pokud podobnou akci uskutečníme i v příštím roce. 

Lenka Vaverková, DiS., 
sociální pracovnice

Na výletě s Pohodou

Jak jsme informovali čtenáře v minulém čísle, je sečení pícnin rizikovým obdobím 
pro srnčí zvěř, která klade mláďata. Naši členové preventivně procházeli se psy po-
zemky, na kterých se pícniny pěstují, aby se zvěř přesunula na kraje lesů. Při sečení 
samotném letos byla dobrá spolupráce našeho MS a jednotlivých zemědělců. Po do-
mluvě s mysliveckým hospodářem se členové scházeli na jednotlivých pozemcích 
k sečení a před sečením samotným je procházeli. Podařilo se tak zachránit 19 srnčat. 

A. Šnýdlová
jednatelka MS Přibyslav

Sečení pícnin v červnu
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Vážení čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, krásný teplý a slunečný čer-
ven se nám přehoupnul do prázdnin. Z těch mají radost nejen děti, ale samozřejmě 
i dospělí, protože i je čeká zasloužená dovolená.

V červnu jste měli opět mnoho možností, jak si zpříjemnit všední dny. V pátek 
2.  června se v kulturním domě konala taneční akademie, kterou pořádá místní školní 
družina a školní klub, v pondělí 5. června dopoledne se v dětském oddělení knihovny 
sešly maminky s dětmi z Harmonie a vytvořily společně moc pěkný veliký letní obraz 
– je k vidění v knihovně. Přes prázdniny se scházet nebudeme, avšak těšíme se na ně 
opět v pondělí 4. září!

Ve stejný den – první červnové pondělí – jsme s kolegyní byly ve škole navštívit 
letošní prvňáčky. A to z velice důležitého důvodu. Každý červen probíhá slavnostní 
pasování prvňáků na opravdové čtenáře, musely jsme tedy jít „zkontrolovat“, zda 
děti skutečně číst umí. Některé z nich jsme na první pohled poznaly, protože jsou 
návštěvníky knihovny. Většina dětí četla pěkně, některé musí ještě trochu trénovat, 
ale snažili se všichni. Proto jsme se rozhodly, že pasováni budou všichni, neboť si 
to opravdu zaslouží. Samotné slavnostní pasování na čtenáře proběhlo ve čtvrtek 
15. června dopoledne v kulturním domě, kam byli mimo dětí pozváni i jejich rodinní 
příslušníci a podívat se přišli  také předškoláci. Samotný průběh akce měli ve své režii 
Kristýnka a David ze zábavného dua „Myš & Maš“ - děti si s nimi zatančily, zazpívaly, 
kreslily a hlavně se dozvěděly „Jak se vaří kniha“. Na konci zábavného pořadu, po slo-
žení slavnostního slibu, byly děti pasovány (mečem!) na skutečné čtenáře. Získaly 
památeční pasovací listinu a také knihu se záložkou. Jsme rádi, že takovouto milou 
akci můžeme každý rok pořádat. Těšíme se na příště!

O víkendu před pasováním jste měli možnost zúčastnit se celorepublikové akce 
„Noc kostelů“. V odpoledních a večerních hodinách v kostele probíhala mše, v kapli 
byla slavnostně zpřístupněna výstava „Přibyslavští duchovní“ (tu bude možné na-
vštívit po celé léto od středy do neděle vždy přesně v 11:00 hod., viz plakát), mohli 
jste vystoupat na  městskou věž, užít si prohlídku kostela, hudební vystoupení či 
vernisáž obrazů.

Na pátek 16. června byla avizována tvořivá dílna, avšak počasí bylo proti nám. 
Chtěli jsme venku společně vesele pomalovat skříňku na  knihy, ale bohužel při-
šla bouřka. Za nový termín bylo zvoleno pondělí 26. června odpoledne, což je až 
po uzávěrce tohoto čísla PO. Uvidíme, kolik se nás sejde. Během prázdnin dílničky 
ani společné čtení probíhat nebudou. Těším se na  vás zase v  září, kdy společně 
vymyslíme termín, který by se vám vzhledem ke školním povinnostem nejlépe hodil. 
Do knihovny ale samozřejmě přes léto přijít můžete, těším se na vás. A navíc pořád 
probíhá čtenářská soutěž „Lovci perel“, doufám, že si tedy přijdete vypůjčit nějaké 
perlorodky.

V sobotu 17. 6. naším městem projížděli automobiloví veteráni v rámci akce „1000 
mil československých“, kterou pořádal Veteran Car Club Praha. Snad jste se i  vy 
pokochali pohledem na tato krásná auta.

Ve středu 21. června se konala ve výstavní síni Kurfürstova domu vernisáž výstavy 
„Proti času aneb  Z babiččiny krabičky“. Děkujeme všem zúčastněným a na ostatní 
návštěvníky se těšíme – výstava bude k vidění po celou letní sezónu.

Poslední červnový víkend probíhala tradiční přibyslavská pouť. Během ní jste se 
mohli pokochat pohledem nejen na naše náměstí z městské gotické věže.

Jak jsem již psala v minulém čísle, během prázdnin je pro vás a ostatní návštěvníky 
Přibyslavi otevřeno městské muzeum a informační centrum i v sobotu a v neděli. 
Knihovna bude otevřena tak, jak jste zvyklí, ale POZOR – o sobotách bude zavřeno! 

A navíc –
v týdnu od 24. do 28. července bude knihovna bohužel také zavřená 

a to z důvodu nutnosti vykonání revize!

Myslete prosím na  to a přijďte si své oblíbené čtivo půjčit zavčasu a stejně tak 
využijte možnosti prodloužení výpůjční doby prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu 
či zatelefonováním. Děkujeme.

V srpnu se můžete těšit na letní kino u kulturního domu. V případě nepříznivého 
počasí bude fi lm promítán uvnitř v kulturním domě.

Nezapomeňte, že v knihovně si také můžete vypůjčit deskové hry či audioknihy, 
jistě je třeba na dovolené či při delším cestování autem využijete.

Letos najdete nově „kousek“ knihovny i na místním koupališti. Bude tu umístěna 
skříňka s knihami a časopisy, které vám zpříjemní lenošení u vody.

Krásné letní dny vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.
Markéta Gögeová

knihovnice

V horku do muzea 
či knihovny

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, za  vyluštěný červnový kvíz mohu zatím pogratulovat 
pouze Anetce Štefanové, ta má v knihovně připravenou odměnu. Uvidíme, 

zda se do konce června ještě někdo připojí.

V červencovém kvízu se zaměříme na návštěvu lesa :)

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

Les v červenci
1.  Jaké plody můžeme v létě v lese sbírat? Vyjmenuj alespoň čtyři.

2.  Které stromy jsou pouze listnaté?
  a) buk, habr, jedle, dub
  b) lípa, modřín, bříza, olše
  c) topol, buk, javor, akát

3.  Na jednoho nepříjemného tvorečka si při návštěvě lesa musíme dát pozor – pře-
náší například vážnou nemoc boreliózu. Víte, o jaký hmyz se jedná?

4.  V létě chodíme rádi na houby. Znáš alespoň 5 druhů jedlých hub?

5.  Která lesní zvířata znáš? Napiš alespoň tři.

P O D Ě K O V Á N Í 

 
Dne 3. června 2017 proběhl Dětský den v obci Poříčí. 

Osadní výbor děkuje všem sponzorům: 
 

ACO Přibyslav 
COOP Přibyslav 

Cukrárna  Fontána Přibyslav 
Pleas Havlíčkův Brod 

město Přibyslav 
 

Děkujeme i zručným rukám maminek z obce Poříčí. 
 

za OV Jana Průžová 
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Bylo to rychlé a krásné! Včely nám ulítly před stodolu, Sunny Swing byl víc než 
„hot“ a Slunce nad areálem festivalu proletělo jak ohnivý šíp a za doprovodu cizo-
krajných meditací pohaslo. Uvolnilo prostor tanci a ohni. Jen po „il direttore“ jako 
by se slehla zem… Shalosh!

Děkujeme všem lidem, kteří na Houpačku chodí, užívají si ji a neváhají se ocitnout 
v  jazzovém opojení! To je přesně ta energie, která nás pohání k přípravě dalších 
ročníků. Děkujeme také všem hudebníkům, zvukařům, stánkařům a pomocníkům. 
A veliké díky patří panu faráři P. Sandtnerovi za vstřícné zapůjčení krásného areálu.

Na závěr nám dovolte jmenovitě poděkovat všem sponzorům a podporovatelům, 
bez kterých bychom si o takovém festivalu mohli nechat jen zdát. Děkujeme městu 
Přibyslav, Kulturnímu zařízení města Přibyslav, generálnímu partnerovi Erste, fi r-
mám ACO, Metropolitní, SC Metal, PKS okna, CH-Mont, Sláma sklad Oudoleň, Kunc 
Piano, a také Vláďovi Šnýdlovi a Marii Teclové. 

 Jakub Šnýdl a Slávek Tecl

Houpačka 2017

Otorinolaryngologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod ruší s  platností 
od 23. června 2017 ústavní pohotovostní službu. Lékař bude k dispozici v době 
ordinačních hodin ORL (ušní, nosní, krční) ambulance.

Akutní pacienti potřebující ošetření ORL lékařem musí po  15:00 do  7:00 hod 
na ošetření do Nemocnice Jihlava. Dětští pacienti budou v této době primárně ošet-
řeni lékařem dětského oddělení a lékařem LPS (výjimkou jsou akutní bolesti ucha). 

Důvodem je maximální vytížení lékařů a aktuální nedostatek lékařů na oddělení 
ORL. Na oddělení je zachována operativa a s  tím související ambulantní provoz.
(sad)

Zpráva převzata z Havlíčkobrodského deníku ze dne 20. 6. 2017
 Anna Šauerová

Zrušení Ústavní pohotovostní služby 
ORL oddělení – ušní, nosní, krční

Okresní vlastivědné muzeum ve  Vsetíně pamatuje na  Gustava Adolfa Říčana 
a připomíná letošní 150. výročí jeho narození v tehdejší Borové u Přibyslavi. 

Říčan přišel na svět 21. července 1867 a zemřel ve Vsetíně 6. července 1932. 

Po studiích teologie ve Vídni, Erlangenu a Rostocku se stal evangelickým farářem 
v  Hovězí. Věnoval se botanice a  dosáhl významných výsledků ve  studiu květeny 
Horního Vsacka. 

V  přírodovědném oddělení vsetínského muzea se nachází Říčanova rukopisná 
práce Květena okresu vsetínského a valašskomeziříčského. Podstatnou část Říča-
nových herbářů vlastní Masarykova univerzita v Brně. 

Ivo Havlík

Vsetínsko si připomíná rodáka 
z Přibyslavska

Návštěva MŠ v knihovně

Příprava knihovničky na koupaliště

Pasování prvňáčků na čtenáře

Půjčování stolních her v knihovně
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Rok se s rokem sešel a nastal čas vyprázdnit poklad-
ničky sbírkových psů. V pondělí  15. května  pově-
ření pracovníci ústředí SONS ČR, z. s., společně 
s Ing. Teclovou z Městského úřadu Přibyslav rozpe-

četili kasičku a nastřádané mince odnesli na radnici. Šikovná automatická počítačka 
chvíli rachotila, vytřídila koruny, dvoukoruny… a na displeji se objevila částka 4.860 Kč.

Chci poděkovat všem, kteří přispěli do této sbírky ve prospěch zrakově postiže-
ných osob.  Jak jsem již dříve uvedla, polovina této částky půjde do Střediska výcviku 
vodicích psů v Praze Jinonicích. Péče o tyto pomocníky, jejich výchova a výcvik jsou 
velmi náročné a  jakýkoli příspěvek je velmi vítán. Druhá část půjde na  účet naší 
oblastní odbočky pro Havlíčkobrodsko. Peníze využijeme na nutné náklady, spoje-
né s naší činností, na vydávání časopisu, něco nám zbyde na uspořádání výletu či 
exkurze nebo pořízení kompenzačních pomůcek. Každopádně všem dárcům jmé-
nem všech zrakově postižených děkuji za jejich ochotu pomáhat. Děkuji také panu 
vedoucímu z COOPu a všem zaměstnancům, kteří na Duff yho dohlížejí,  a díky nimž 
zůstává pes na svém místě a plní svoje poslání.

Pokud byste se chtěli o naší činnosti dozvědět více, podívejte se na facebookovou 
stránku SONS odbočka Havlíčkův Brod nebo na web www.sons.cz/havlickuvbrod, 
případně nás kontaktujte na adrese havlickuvbrod-odbocka@sons.cz, nebo telefon-
ním čísle 778 702 411. Rádi poskytneme informace a velmi oceníme, pokud kontakty 
na nás pomůžete předat osobám, kterým by mohly jakkoli pomoci. 

Za oblastní odbočku Havlíčkův Brod předsedkyně 
Marie Heilandová

Poděkování

 K posezení na břehu Sázavy zvou nové lavičky, které techničtí pracovníci města 
vybudovali naproti vyústění středověké štoly pod přibyslavskou farou. 

V místě se dá zapálit ohýnek. Foto: Ivo Havlík

Na cyklostezce Přibyslav - Sázava se na jaře vyrojilo hodně 
bruslařů, častokrát výrazně převažují nad cyklisty. 

Trať chválí specializovaný web www.inline-online.cz. Do-
slova píše, že se jedná o „jednu z nejkrásnějších in-line tras 
na území České republiky“. 

Autor „jedničkového“ hodnocení oceňuje průjezd nádher-
nou přírodou, kde se střídají úseky vedoucí úzkými soutěska-
mi vystřílenými do skály s hustým lesem, rozlehlými loukami, 
lávkami nad řekou Sázavou a podjezdy pod mosty paralelně 
vedoucí rychlíkové trati. „Profi l trasy má směrem od Přibyslavi 
k  Sázavě stoupající charakter. Rovinky i  neznatelná klesání 
jsou střídány s méně či trošičku více znatelným stoupáním. 
Nejedná se však o nic nevybruslitelného. A zpátky to po celou 
dobu také nepojede úplně samo,“ uvádí web. 

Podle serveru má naše stezka tyto čtyři přednosti: kvalitní 
povrch a délku trasy, nádhernou přírodu, prostorná parkoviš-
tě na obou koncích trasy a žádný provoz automobilů. Dvakrát 
mínus web dává za chybějící občerstvení na trase a dřevěné 
latě na lávkách; na nich je nezbytná opatrnost.

Proč roste popularita koleček?
Zážitky z kolečkového bruslení jsou prý obdobné, jaké měli 

naši předkové v zimě při putování na bruslích po zamrzlých 
řekách. 

Ještě před pár lety bylo letní bruslení na kolečkách vícemé-
ně dětskou kratochvílí, dnes je to rekreační sport lidí všeho 
věku, včetně aktivních penzistů. Tak masivní nárůst popularity 
zaznamenalo jen málo pohybových aktivit. 

Kondiční neboli fi tness in-line bruslení bývá porovnáváno 
s cyklistikou a během. Podle doc. Fostera z Lékařské univer-
zity ve Wisconsinu má in-line bruslení srovnatelný vliv na kon-
dici a zdraví.

Letní bruslení zapojuje svalové skupiny všech částí těla, 
především však dolních končetin. Dobrou zprávou zejména 
pro ženy je velmi příznivý vliv na  formování svalstva boků 
a hýždí. 

Ivo Havlík

Na cyklostezce přibývá in-line bruslařů, trasa se řadí mezi 
nejkrásnější v zemi

 Ze všech pohybových aktivit nyní největší 
nárůst popularity zaznamenává in-line 

bruslení. Patrné to je i na 9,3 km dlouhé 
cyklostezce Přibyslav - Sázava. Foto: Ivo Havlík

Renesance přinesla jiný náhled na svět, život člověka, umění a architekturu. To 
vše letos připomíná Národní památkový ústav projektem Rok renesanční šlechty.

S nástupem Habsburků na svatováclavský trůn v roce 1526 vstoupil do českých 
zemí duch renesanční kultury, začalo téměř stoleté období hospodářské prosperity, 
náboženské tolerance a mimořádného kulturního rozmachu. 

Ani menší města nezůstala ochuzena o příliv italských stavitelů, kameníků a štuka-
térů, sochařů a uměleckých řemeslníků. 

O  přínos kultury italské renesance na  Vysočinu se nejvíce postaral Zachariáš 
z  Hradce. Vybudoval město Telč, které je dnes na  seznamu památek UNESCO, 
a v roce 1560 pro svoji manželku Kateřinu z Valdštejna postavil v Přibyslavi rene-
sanční zámek. 

Zachariášův renesanční zámek po  420 letech v  roce 1980 v  dezolátním stavu 
převzali hasiči a celý ho rekonstruovali. 

Ve vzorně udržovaném zámku dnes sídlí Centrum hasičského hnutí a naše ústřed-
ní hasičské muzeum.

Text a foto: Ivo Havlík

Rok renesanční šlechty se týká 
i přibyslavského zámku
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V Přibyslavi se 22. července poprvé představí žánr performativního umění 
slam poetry. Žánr, který vrací poezii k lidem a ukazuje ji jinak, než jsme mnozí 
zvyklí ze škol, vznikl v roce 1986 v Chicagu a rozšířil se posléze do celého světa. 
Jde o show na pomezí autorského čtení, divadla a standup comedy. 

Umělci (v  žánru nazývaní slameři) jeden po  druhém přebírají mikrofon 
a přednesou publiku text, který musí být jejich vlastní tvorbou, a nesmějí při 
tom používat žádné rekvizity. Porota náhodně vybraná z publika pak výkony 
hodnotí číslicemi od jedné do deseti. Posledním pravidlem je, že performance 
nesmí přesahovat tři minuty, toto pravidlo je ale u nás dodržováno jen v rámci 
mistrovství ČR, které se pravidelně koná posledních patnáct let. 

V sobotu 22. července ve 20 hodin v Pivnici u Jakuba se pod pseudonymem 
Anatol Svahilec představí mistr ČR ve slam poetry 2014, který bude také celý 
večer moderovat. Svahilec má také lví podíl na rozšíření žánru z bašt českého 
slamu, jako jsou Olomouc, Praha a Plzeň, do dalších regionů, s létajícím cirku-
sem slam poetry objel přes padesát měst. Záznamy jeho i dalších vystoupení 
najdete na YouTube nebo na facebookové stránce Slam Poetry CZ, klidně se 
ale nechte překvapit.

Dále se představí slamer s nejvyšší kadencí slov na scéně Tukan, přibyslavský 
slamer Caledon a Ohayoo, zástupce slezského slamu. Kdo ví, možná se slam 
poetry do  Přibyslavi později vrátí s  ještě delší soupiskou. Pro to, jakož i  pro 
zmíněné číselné hodnocení, je jediným kritériem právě ohlas publika. 

Přesto nebo právě proto má každý slamer svůj vlastní přístup k  žánru, ať 
už jde o  témata či způsob předvedení textů. Anatol Svahilec k  tomu říká, že 
vystupující se s každým dalším textem i exhibicí blíží vlastní defi nici žánru, pro-
tože nikdo přesně neví, co slam poetry je. Přijďte to zjistit předposlední sobotu 
v červenci k Jakubovi!

Radek Hanold

Slam poetry poprvé v Přibyslavi

KRAJ VYSOČINA – Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina při-
pravují na nadcházející letní období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí, v rámci 
nichž se zaměří také na kontroly cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování všech 
ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Do některých akcí se zapojí 
také policisté z oddělení tisku a prevence, kteří budou cyklistům poskytovat rady týkající 
se zásad bezpečné jízdy na jízdním kole a povinné výbavy jízdního kola. 

Od začátku letošního roku do 31. května policisté řešili na  silnicích Kraje Vysočina 
celkem 35 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách se dva cyklisté těžce 
zranili a 28 dalších utrpělo lehké zranění. Bez zranění vyvázlo z nehody pouze pět cyk-
listů.  Cyklisté letos zavinili celkem 21 dopravních nehod. Ve třech případech při šetření 
nehody policisté zjistili, že cyklista, který havaroval, je v podnapilém stavu.

V současném teplém počasí vyjíždí na jízdním kole nebo motokole stále vyšší počet 
cyklistů. Často ale cyklisté zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na silnice bez řádné-
ho vybavení, zejména bez osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen sami pro sebe, 
ale především pro ostatní řidiče, kteří cyklistu na silnici spatří na poslední chvíli, kdy už 
bývá často velice obtížné dokázat na vzniklou situaci adekvátně zareagovat. 

Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V případě 
dopravní nehody dochází v naprosté většině případů ke zranění cyklisty. Ten totiž, na roz-
díl od řidiče osobního nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií vozidla ani žád-
ným jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět ke své bezpečnosti, 
je jeho opatrnost, důsledné dodržování pravidel silničního provozu a vhodné oblečení. 

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

Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu? 
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. 
Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku. 
Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, ka-

potu vozidla nebo jinou překážku - strom, obrubník, patník… 
V  závislosti na  síle úderu může poranění hlavy vyústit v  dlouhodobé poruchy sou-

středění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku 
či úmrtí. 

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

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková

tisková mluvčí
tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Policisté doporučují 
cyklistům – používejte 
cyklistickou přilbu
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí 
cyklistů bývá poranění hlavy



Ostatní ČERVENEC 2017Str. 16

Dne 30. 4. 2017 proběhla na letišti v Přibyslavi akce s názvem 1. máje tak trochu 
jinak. I přes aprílové období bylo překvapivě velmi příznivé počasí a letiště navštívilo 
na dva tisíce lidí, kteří zhlédli pozemní i letový program dne. O pozemní atrakce se 
staral především několikanásobný mistr republiky v biketrialu Marek Pochtiol se svý-
mi jízdami přes překážky z euro palet. Na své si přišli také milovníci amerických aut 
a motorek. U motorek vévodila především značka Harley Davidson a u amerických 
aut to byly značky Ford, Chevrolet, Buick a Lincoln. Soutěže pro nejmenší organizo-
vali členové Českého červeného kříže, o malování barvami na tváře se staraly mamky 
z mateřského centra Harmonie. O dopravu z Přibyslavi na letiště a zpět se zasloužil 
historický autobus známý především pod názvem „erťák“ řízený členem AK Přibyslav 
Honzou Smejkalem. Firma Veloservis na akci připravila cca 50 elektrokol za účelem 
možnosti bezplatného testování po blízkém okolí. Hasiči z SDH Přibyslav měli pro le-
tošní program připravenu hasicí pěnu, jakožto možné zpestření pro ty nejmenší. Tato 
však nakonec nebyla s ohledem na venkovní teplotu použita a byla uschována pro 
nějakou další událost. V hangáru si mohli zájemci vyzkoušet, jaké to je řídit letadlo 
na  leteckém simulátoru, otestovat paraglidingovou sedačku, obtěžkat motorovou 
krosnu a zhlédnout množství videí natočených místními paraglidingovými piloty.

O letový program se nám postarala Armáda České republiky s dvojicí stíhacích le-
tounů JAS 39 Gripen, dále s letounem z období II. světové války AT Texan (Harvard) 
pilotovaným Mírou Tvrdým, s  vírníkem Autogyro Calidus bravurně pilotovaným 
Pavlem Březinou a s L- 60 Brigadýr, ze kterého k divákům z nebe neustále vyskakovali 
parašutisti, dále s letounem Piper 18 v pilotáži akrobatického pilota Honzy Adamce. 
Následovala ukázka aerovleku Zlínem Z- 226 a populárního Blaníku s následným 
odhozem vlečného lana a své předvedli i piloti motorových padákových kluzáků. 
Svoji slétanost předvedly novodobé ultralehké letouny Harmony a Bristel. O jednu 
z nejefektivnějších ukázek se postarali modeláři ze skupiny Great War Flying Circus, 
neboť jejich bezmála dvacetiminutové vystoupení s desítkou překrásných maket leta-
del I. světové války, pozemní technikou, velkým množstvím pyrotechnických efektů, 
doplněných dobovou hudbou a komentářem,  bralo dech všem přítomným divákům. 

Večerní pálení čarodějnic pak proběhlo v  klidném duchu, byla zapálena vatra 
připomínající vojenský tank a o zábavu s občerstvením se staral provozovatel místní 
pivnice, který se na to vyzbrojil velkým párty-stanem.

Závěrečné poděkování patří všem, kteří podali ruku k dílu a hlavně sponzorům, 
bez kterých by tato akce vůbec neproběhla. Takže veliké díky paří fi rmám: INVEST 
SERVIS, CHLAZENÍ ŠPAČEK, s.r.o., ZDAR, a.s., VELOSERVIS, s.r.o., DEJSIBIO, s.r.o., 
SC METAL, s.r.o., a PIVNICE U JAKUBA.

1. MÁJE TAK TROCHU JINAK Ještě jednou velké díky všem a příští rok zase na viděnou!
Milan Klement
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Biketrialová sezona už je rozjetá naplno a  i  letos Marek Pochtiol z  Trial klubu 
Žižkovo Pole ukazuje, že je ve skvělé formě.

Zatím odjel čtyři mistrovské závody pod BIU (motocyklová federace), kdy 
po čtyřech vítězstvích  vede seriál Mistrovst ví ČR v biketrialu. Tyto čtyři závody jsou 
i nominací na mistrovství světa, které se letos koná ve Španělsku. Další pátý závod 
M-ČR se jede v sobotu 24. 6. 2017 v Novém Veselí. Výsledky z tohoto závodu se 
v Přibyslavském občasníku objeví až v srpnovém čísle. Letošní účast na MS Marek 
zvažuje, preferuje účast na světových hrách z důvodu kvalitnější obsazenosti tohoto 
závodu. Stejně suverénně si vede v závodech pod UCI (cyklistická federace), kdy 
zatím v pěti odjetých závodech nenašel přemožitele a už v předstihu si zajistil účast 
na Světových hrách mládeže, které se konají začátkem srpna v dánském Viborgu. 

Na závodech v Blansku obhájil loňský titul M-ČR v kategorii kadet.  

V  úterý 1. 8. 2017 si odskočí do  Prahy na  další závod Cyklotrialových her ČR 
a pak už bude startovat jen v zahraničních závodech, které se jedou v prázdninovém 
termínu.

J. Pochtiol

TJ SOKOL Přibyslav
Župní atletický přebor Havlíčkovy župy

Biketrial

 Předškoláci - 1. místo Hess Filip - Ledeč, 2. místo Stehlík Martin - Přibyslav, 
3. místo Brukner Martin - Nížkov.

Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav byla pověřena uspo-
řádáním i dalšího župního přeboru. Po gymnastice to byl 
přebor Havlíčkovy župy v atletice.

V den závodů - v sobotu 3. června 2017 nám svítilo slu-
níčko, ale bylo až moc velké teplo. I tak se k nám po 8 hod. začali sjíždět závodníci, 
ale z původně 86 přihlášených nakonec přijelo bojovat o medaile 65 dětí. Určitě 
některé odradilo velmi teplé počasí. Účastníci byli z 5 tělocvičných jednot – z Havlíč-
kova Brodu, Golčova Jeníkova, Ledče, Nížkova a z Přibyslavi. Nejvíce dětí – 33 bylo 
z domácí jednoty a velkou radost nám udělali ti nejmenší - předškoláci, kterých přišlo 
11, většinou holčičky - ani vedro je neodradilo. 

V  9 hod. proběhl slavnostní nástup všech zúčastněných a  po  zahájení závodů 
župní náčelnicí se děti rozdělily do 11 věkových kategorií a začaly se plnit disciplíny 
atletického čtyřboje, který se skládá z  krátkého běhu /50 m, 60 m nebo 100 m/, 
skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem, u starších pak vrhem koulí a závěrečným 
dlouhým během – pro nejmladší předškoláčky jeden okruh po sportovním oválu, 
dále děvčata a chlapci I. a II. kategorie běželi 300 m a ti starší /12 – 15 let/ buď 600 m, 
nebo 800 m.  Mezi závodníky byla pouze jedna dorostenka a jeden dorostenec, což 
dokazuje, že v těchto kategoriích se sokolské všestrannosti věnuje opravdu málokdo.

Nebyla ani žádná žena, letos se nenechali zahanbit muži, přebor zvládli 2, oba byli 
z Golčova Jeníkova. Ale ti, co do Přibyslavi přijeli, i přes velké vedro závodili s velkým 
zaujetím, bojovali o každou desetinku, o každý metr, o co nejlepší umístění.  

Byla radost sledovat, jak i ti nejmenší, 4 - 6leté děti nadšeně sportovaly a chtěly 
být co nejlepší. I letos na atletickém přeboru potěšila účast rodičů, kteří to se svými 
dětmi prožívali, radili jim a fandili.

A protože závody probíhaly ve svižném tempu, vše organizačně klapalo, tak již 
po 11 hod. byly splněny všechny disciplíny atletického čtyřboje. Následně pak bylo 
provedeno vyhodnocení všech výkonů a  nejlepší tři závodníci z  každé kategorie 
obdrželi medaile a diplomy.

Diplomy za účast obdrželi i všichni předškoláčci a nejenom za ni, ale i za stateč-
nost, že v tom vedru celý čtyřboj krásně zvládli.

Naše tělocvičná jednota získala celkem 15 medailí 
a byli to tito žáci a žákyně:
 předškoláci  Pospíchalová Kristýna, Talíková Veronika, Kamarádová Helena 

a Stehlík Martin
 žáci I.  Vaverka Kamil
 žáci II.  Vaverka Adam
 žáci III.  Pospíchal Aleš
 žákyně I.  Havlíčková Denisa, Kerbrová Kateřina
 žákyně II.  Pospíchalová Eva, Vencová Hana
 žákyně III.  Pleskačová Julie, Málková Tereza a Marincová Leona
 žákyně IV.  Havlíčková Tereza

Závěrem župního přeboru v atletice náčelnice župy, sestra Horáková, poděkovala 
všem dětem i 2 mužům za předvedené výkony, ocenila cvičitelský sbor naší jednoty, 
který zvládl přípravu a organizaci župního atletického přeboru velmi dobře a popřá-
la dětem hezké prázdniny. Všichni byli spokojení, nikdo se nezranil a tak sokolský 
pozdrav všech závodníků defi nitivně ukončil vydařené závody. 

Eva Šmídová
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NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Skok 

vysoký 
[v cm]

poř.
Skok 

daleký 
[v cm]

poř. Běh 60 m 
[v min] poř. body 

z poř. BODY

1. Kasalová Karolína 2011 60 3 172 1 0:10:20 1 5 100
2. Musil Josef 2013 67 2 144 3 0:12:18 4 9 95
3. Ptáčková Sára 2011 75 1 95 6 0:11:62 3 10 90

DÍVKY MLADŠÍ 2006 - 2010

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Skok 

vysoký 
[v cm]

poř.
Skok 

daleký 
[v cm]

poř. Běh 60 m 
[v min] poř. body 

z poř. BODY

1. Pospíchalová Eva 2006 105 2 332 1 0:09:70 1 4 100
2. Šrámková Lucie 2006 110 1 271 3 0:10:36 3 7 95
2. Peňázová Kristýna 2006 105 2 322 2 0:10:02 2 6 95

DÍVKY STARŠÍ 2002 - 2005

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Skok 

vysoký 
[v cm]

poř.
Skok 

daleký 
[v cm]

poř. Běh 60 m 
[v min] poř. body 

z poř. BODY

1. Stehlíková Natálie 2002 130 1 390 1 00:08:71 1 3 100
2. Havlíčková Tereza 2003 125 2 379 2 00:09:21 2 6 95
3. Kalendová Barbora 2003 115 3 358 3 00:09:44 3 9 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2006 - 2010

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Skok 

vysoký 
[v cm]

poř.
Skok 

daleký 
[v cm]

poř. Běh 60 m 
[v min] poř. body 

z poř. BODY

1. Flekal Jakub 2006 110 1 324 1 0:10:20 2 4 100
2. Havlíček Radek 2006 105 2 307 2 0:10:01 1 5 95
3. Šrámek Matěj 2009 95 3 260 3 0:11:21 3 9 90

CHLAPCI STARŠÍ 2002 - 2005

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Skok 

vysoký 
[v cm]

poř.
Skok 

daleký 
[v cm]

poř. Běh 60 m 
[v min] poř. body 

z poř. BODY

1. Pospíchal Aleš 2004 115 3 386 1 0:09:25 1 5 100
2. Loužecký Filip 2003 120 1 312 3 0:09:50 2 6 95
2. Havlíček Marek 2004 120 1 314 2 0:10:31 3 6 95

RODINA
Pořadí Příjmení BODY

1. Stehlíkova 200
2. Flekalova 195
3. Havlíčkova I 185
3. Ptáčkova 185

NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Čas po
doběhu 
[v min]

Trestné 
minuty

Výsled-
ný čas 
[v min]

BODY

1. Řezníková Emma 2012 1:53 0 1:53 100
2. Ptáčková Sára 2011 1:48 1 2:48 95
3. Loužecká Rozálie 2012 1:55 2 3:55 90

DÍVKY MLADŠÍ 2006 - 2010

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Čas po
doběhu 
[v min]

Trestné 
minuty

Výsled-
ný čas 
[v min]

BODY

1. Loužecká Amálie 2008 5:44 5 10:44 100
2. Řezníková Anna 2009 6:32 5 11:32 95
3. Havlíčková Denisa 2009 5:08 7 12:08 90

DÍVKY STARŠÍ 2002 - 2005

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Čas po
doběhu 
[v min]

Trestné 
minuty

Výsled-
ný čas 
[v min]

BODY

1. Havlíčková Tereza 2003 5:01 3 8:01 100
2. Burdová Lucie 2004 4:38 5 9:38 95

CHLAPCI MLADŠÍ 2006 - 2010

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Čas po
doběhu 
[v min]

Trestné 
minuty

Výsled-
ný čas 
[v min]

BODY

1. Šrámek Matěj 2009 7:33 3 10:33 100
2. Havlíček Radek 2006 4:35 6 10:35 95
3. Burda Jakub 2010 5:37 7 12:37 90

CHLAPCI STARŠÍ 2002 - 2005

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Čas po
doběhu 
[v min]

Trestné 
minuty

Výsled-
ný čas 
[v min]

BODY

1. Loužecký Filip 2003 5:44  1 6:44 100
2. Havlíček Marek 2004 4:19  4 8:19 95

RODINA
Pořadí Příjmení BODY

1. Havlíčkova I 200
2. Ptáčkova 190
3. Šrámkova 190

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

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

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

www.cckpribyslav.cz

Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2017

5. disciplína – ATLETIKA 28. 5. 2017
31 dětí a 11 rodičů absolvovalo v horkém  slunečném dni skok do výšky, dálky a běh na 60 m. 

Nejmenší děti běžely úsek 50 m dlouhý.

6. disciplína – ORIENTAČNÍ 
BĚH 18. 6. 2017

Na  orientační běh dorazilo 20 dětí, nejpočetnější kategorií byly 
nejmladší děti. Závodníci běželi sice krátký úsek, ale museli při něm 
zároveň bedlivě sledovat okolí trati a  zapisovat obrázky, které byly 
v  blízkosti trati poschovávané. Nejmladší děti na  objevený obrázek 
udělaly čárku přidělenou barvou. Za každý nenalezený obrázek byla 
závodníkovi udělena 1 trestná minuta. Nejlepších výsledků nakonec 
nedosáhli ti nejrychlejší, ale ti nejpozornější ☺. Závod si vyzkoušelo 
také 6 rodičů.

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

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

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

www.cckpribyslav.cz
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Všechna přibyslavská mužstva kopané se udržela v těch soutěžích, v nichž ve fot-
balovém cyklu 2016/2017 startovala. 

První tým SK Přibyslav skončil na 8. místě krajského přeboru Vysočiny, který vyhrál 
Tatran Ždírec nad Doubravou o jediný bod před Slovanem Havlíčkův Brod.

Přibyslavská rezerva obsadila čtvrtou příčku okresního přeboru Havlíčkobrodska, 
v němž zvítězil Rozsochatec.  Ve stejné soutěži zůstává její nováček - Sativa Keřkov.

Poslední utkání uplynulého ročníku soutěže se přibyslavskému mužstvu nevy-
vedlo, na domácím hřišti podlehlo v tabulce o dva stupínky horšímu celku Okříšek 
vysoko 1:5.

Kopaná v Přibyslavi přispívá k pospolitosti občanů města, do hlediště každé ne-
dělní odpoledne přivádí přibližně 200 platících diváků; k nim je nutné přičíst mládež 
a ženy s bezplatným vstupem.

Fotbalové prázdniny potrvají do prvního srpnového víkendu.

Text a foto: Ivo Havlík

Skončily fotbalové soutěže
Tým Přibyslavi se doma loučil vysokou porážkou

 Na snímku v dresu s číslem 16 na branku soupeře střílí Miloš Krčál z prvního 
mužstva SK Přibyslav a s logem ACO Radovan Musil z B mužstva.

 Ke kopané patří klobása a pivo. K občerstvení diváků v uplynulém ročníku 
fotbalových soutěží na přibyslavském hřišti sloužil nově postavený kiosek.
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Poděkování 
Ráda bych touto cestou poděkovala hasičům z Přibyslavi, 
především jednomu z nich, jehož jméno bohužel neznám, 
který mi pomohl kilometr před cílem Přibyslavského 
půlmaratonu rozmasírovat opakované křeče a tím mi 
umožnil dokončit můj první tak dlouhý závod. Bylo to  
pro mne důležité a jsem mu za to velice vděčná. Děkuji Vám. 

Přibyslavský půlmaraton byl moc prima, výborně 
zorganizovaný a věřím, že se příští rok závodu zúčastní ještě 
víc nadšenců a bude mít dlouhou tradici. Poděkovat bych 
chtěla i lidem, kteří byli na trati jako diváci a ochotně poskytli 
občerstvení probíhajícím účastníkům závodu. Je vidět, že 

stále mnoho lidí dokáže nezištně podat pomocnou ruku a podpořit snažení druhých. Přeji 
jim, aby jim bylo též pomoženo, až to budou potřebovat.  

Petra Gallová, Keřkov 

PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych touto cestou poděkovala ronovským hasičům a paní Evě Novotné, kteří 
se vzorně starají o to, aby vesnice Ronov nad Sázavou, kde jsem vyrostla a kam 
se stále s potěšením vracím, byla udržována v pořádku a čistotě tak, jako nikdy 
předtím. Vzorně posečené veřejné prostranství i starost o splnění požadavků a 
připomínek ronovských obyvatel k životu v obci - je na vesnici znát.  

Děkuji.     

Mgr. Petra Homolová 
Praha 
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Děkujeme paní Věře Podrázské za péči,
kterou jako charitní sestra

věnovala panu Miroslavu Hanušovi.

Miroslav Hanuš a rodina Mošťkova
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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

Hledám 
pronájem garáže pro osobní auto,  

nejraději okolí Tržiště. 
Za rozumnou cenu pronájmu. 

Nabídněte.  
Mob. 724 218 754 

Uzávěrka příštího čísla 18. 7. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 7. 2017)

Upozorňujeme! 
Do 30. 06. 2017 

byl splatný místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a místní poplatek ze psů. 
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovolují 
pozvat na sérii vzdělávacích seminářů pro seniory, konaných pod 
záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka s názvem 

 
Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2017 

 
Město:    Přibyslav 
Místo konání:  společenská místnost Střediska pečovatelské 

služby, ul. Tržiště 254 
Čas zahájení:   14.00 hod. 
 
Vstupné je pro seniory zdarma . 

 
Datum Název přednášky Jméno lektora 

 
10. 7. 

Plané rostliny versus superpotraviny  
aneb využití planých rostlin v kuchyni, 
koupelně, lékárně a seznámení se 
superpotravinami 

Jitka Macháčková 

 
24. 7. 

Vzpomínky - stroj času na cestě do 
minulosti 
aneb jak pomocí vzpomínek oživit svojí 
paměť 

Jana Vejsadová 

 
7. 8. 

Hudba, která léčí 
aneb co je to alikvótní zpěv, jaký vliv má 
hudba na naše zdraví a na závěr zpěv 
s harmonikou  

Karel Kekeši 

 
21. 8. 

Náboženství kolem nás 
aneb vliv víry a hodnot v životě člověka a 
společnosti 

Josef Kaňka 

 
4. 9. 

STOP smutku a START smíchu 
aneb jóga smíchu ve spojení s léčebnou 
metodou STOP-START vás pobaví a naučí, 
jak se bleskové zbavit trápení 

Miroslav Hadaš 

 
Vážení senioři,  
Letní škola seniorů si získala Vaši oblibu a vstupuje již do čtvrtého ročníku. Nabízíme 
Vám další příležitost pro získání nových informací z rozmanitých oblastí našeho 
života. Věříme, že Vás nabízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se svými 
vrstevníky. Seniorský věk však není podmínkou pro vstup na přednášku, pokud bude 
volná kapacita sálu, rádi přivítáme i další zájemce o vzdělávání. 
 
Pokud máte další dotazy, nebo si chcete zarezervovat místo na přednášce, 
informujte nás na níže uvedených kontaktech. Děkujeme a těšíme se na setkání. 
 
Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz ). 
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Tisková zpráva Vydavatelství KAM po Česku 

dne 19. 6. 2017 
 

 Anketa „Informační centrum roku“ 
 

aneb 
 

hlasování o oblíbeném infocentrum České republiky. 
 

PRAHA - V úterý 20. června bude zahájen další ročník prestižní ankety 
„Informační centrum roku“. Vyhlašovatelem ankety je Asociace turistických 
informačních center ČR, nově ve spolupráci s Vydavatelství KAM po Česku.   
 
Anketa je určena široké laické i odborné veřejnosti. Oproti minulým ročníkům se 
prodlužuje doba hlasování, od 20. června do 31. srpna 2017. Hlasovat bude možné 
z jedné IP adresy ve všech čtrnácti krajích, pouze pro jedno TIC v kraji. Letošní 
ročník ankety prezentuje hlasující veřejnosti celkem 422 certifikovaných turistických 
informačních center prostřednictvím nově vypracované karty TIC (turistické 
informační centrum). Tato karta nabídne hlasujícím v rámci ankety, ale i v budoucnu, 
základní informace o konkrétním TIC, fotogalerii, galerii získaných certifikátů a 
ocenění, prezentaci distribuovaných periodik, propagačních materiálů a řadu dalších 
užitečných informací, jako je návštěvnost daného TIC.   
 
Více informací o projektu - anketě „Informační centrum roku“ je možné získat na 
webových stránkách www.kampocesku.cz, www.aticcr.cz a na portálech se 
zaměřením na cestování a turistiku.    
  
 
 
 
 
 
kontaktní osoby: 
Pavel Hlaváč       Miroslav Foltýn 
prezident  A.T.I.C. ČR      Vydavatelství KAM po Česku  
mobil: +420 602 341 361      mobil: +420 606 625 663 
e-mail: hlavac@polabi.com    e-mail: foltyn@kampocesku.cz  

 
 
 

adresa: 
Asociace turistických informačních center ČR  Vydavatelství KAM po Česku 
Tyršova 32       Kubelíkova 30  
572 01 Polička      130 00 Praha 3 
 

Již 21. ročník mezinárodního cyklistického etapového 
závodu mužů VYSOČINA 2017

Ve čtvrtek 3. srpna 2017 bude v Přibyslavi 1. etapou zahájen 21. ročník 
mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2017. 
Cyklisté odstartují ve 13:30 hod. na Bechyňově náměstí. 
Trať:
1 x okruh Přibyslav (Bechyňovo náměstí – ul. Havlíčkova – ul. Gen. Luži 
– ul. Pecháčkova) – Hřiště – Ronov nad Sázavou – Přibyslav (ul. Husova 
– Bechyňovo náměstí)
nájezd na okruh Přibyslav (Bechyňovo náměstí – ul. Havlíčkova) – Malá 
Losenice – Velká Losenice
9 x okruh Velká Losenice – Vepřová – Malá Losenice – Velká Losenice
dojezd do cíle Velká Losenice – Nové Dvory – Ronov nad Sázavou – Při-
byslav (ul. Husova – Bechyňovo náměstí)
Vrchařská prémie v 2., 4., 6., 8. okruhu ve stoupání do obce Vepřová.

V  cíli na  Bechyňově náměstí budou závodníci očekáváni přibliž-
ně v  16:30 hodin. Během odpoledne se můžete všichni těšit na  při-
byslavském náměstí na  zajímavý doprovodný program.  Srdečně zve-
me malé i  velké cyklistické příznivce. Podrobné informace lze čerpat 
na www.vysocinatour.sweb.cz.

Milan Plocek
ředitel závodu
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. července 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– od 1. července2017 Lovci perel 2017/pokračování čtenářské soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– od 1. července 2017 Rozmístění kontejnerů na bioodpad/viz rozpis Město Přibyslav a okolí Mě Ú Přibyslav

– od 1. července 2017 Halo, halo, tady rozhlas/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– od 1. července 2017 ICMM - celodenní sobotní a nedělní provoz Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– od 1. července 2017 Přibyslavští duchovní/výstava ŘK kaple KZM, ŘKF Přibyslav

– od 1. července 2017 Proti času aneb  Z babiččiny krabičky/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– od 1. července 2017 Vyhlídka na město z věže/viz plakát Přibyslavská věž KZM Přibyslav

– 2. července 2017 Pouť v České Jablonné Česká Jablonná ŘKF Přibyslav

– 6. července 2017 od 19:00 h. Kondiční plavání v bazénu (pouze pro členy) Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav

– od 3. července 2017 Otevřena MŠ v době prázdnin MŠ Přibyslav MŠ Přibyslav

– 10. července 2017 od 14:00 h. Letní škola seniorů – Plané rostliny vs. superpotraviny Sál DPS PS Přibyslav

– 13. července 2017 od 19:00 h. Kondiční plavání v bazénu (pouze pro členy) Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav

– 15. července 2017 od 11:00 h. TOUR DE ALEJE – cyklojízda obec Dobrá Ochrana stromů a alejí

 – 17. července 2017 Ukončení výstavy Josefa Tomka – „Setkání“ Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav

– 20. července 2017 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav 

– 20. července 2017 Výstava obrazů Naděždy Jonášové Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav

– 20. července 2017 od 19:00 h. Kondiční plavání v bazénu (pouze pro členy) Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav

– 22. července 2017 od 13:00 h. Setkání rodáků a přátel Dolní Jablonné Dolní Jablonná „U Strašilů“ Dolní Jablonná

– 22. července 2017 od 20:00 h. Show Slam poetry – Anatol Svahilec Pivnice U Jakuba Pivnice U Jakuba

– 23. července 2017 Výročí vysvěcení farního kostela Farní kostel ŘKF Přibyslav

– 24. července 2017 od 14:00 h. Letní škola seniorů – Vzpomínky Sál DPS PS Přibyslav

– 24. – 28. července 2017 Uzavření městské knihovny Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 27. července 2017 od 19:00 h. Kondiční plavání v bazénu (pouze pro členy) Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav

– 30. července 2017 od 9:00 h. Dvanáctiboj Junior – 7. Plavání Koupaliště Přibyslav MS ČČK Přibyslav

– 3. srpna 2017 Vysočina Tour 2017 město Přibyslav TJ Slovan Žďár nad S.

červenec 2017


