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Uzávěrka příštího čísla
je 20. 10. do 12.00 hod.

›› Adriana Močubová, vítězka soutěže Dvoufázové hobby skákání do 90 cm.
V Přibyslavi na kolbišti pod zámkem
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Mlékárenský den v Přibyslavi Foto: Michael Omes
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Na konci srpna podalo město Přibyslav žádost o dotaci na vybudování kana-
lizace Dobrá – Keřkov. Věříme, že se nám ke konci tohoto roku podaří splatit 
významnou část úvěru, jenž byl čerpán na rekonstrukci školy a to nám umožňu-
je zvážit realizaci této investičně náročné, ale z pohledu zákona nezbytné akce.  
Pokud budeme s naší žádostí na Ministerstvu zemědělství ČR úspěšní, musíme 
být připraveni celou výstavbu uskutečnit v  příštím roce. Předpokládáme, že 
v tomto případě požádáme o dotační podporu i Kraj Vysočina.

Odkanalizování Dobré a Keřkova je součástí Plánu rozvoje vodovodů a ka-
nalizací kraje a je zcela nezbytné z hlediska zákonných požadavků na majitele 
nemovitostí i na provozovatele kanalizačních stok, aby došlo k nápravě stávají-
cího stavu. Celá stavba bude náročná jak na fi nanční prostředky (rozpočtované 
náklady přesahují částku 50.000.000 Kč bez DPH), tak na organizaci samotnou.

Finanční náročnost spočívá především v tom, že významná část kanalizace 
vede úseky komunikace I/19, kdy musíme vyhovět všem požadavkům Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. Organizační náročnost vyplývá z mnoha faktorů, které 
do této liniové stavby vstupují. Ať je to již zmíněný souběh se silnicí I. třídy, její 
plánovaná oprava v úseku Přibyslav – Ronov, stísněné poměry v jednotlivých 
místních částech, či nutnost vedení hlavníku soukromými pozemky.

V  tuto chvíli proběhly  informační schůzky v  obou místních částech a  já si 
dovoluji požádat všechny vlastníky nemovitostí v Dobré a Keřkově, jež byly ko-
laudovány po roce 2009 a se kterými nebylo s připojením na kanalizaci počítáno 
a mají o toto připojení zájem, aby město Přibyslav ofi ciálně požádali o připo-
jení na tuto kanalizaci do 10. října 2017. Zároveň upozorňuji vlastníky všech 
nemovitostí na  možnost požádat město Přibyslav o  vypracování projektové 
dokumentace a zajištění územního souhlasu na kanalizační přípojku. Na jiném 
místě Přibyslavského občasníku naleznete za tímto účelem příslušný formulář. 
Ten odevzdávejte na Odboru výstavby a životního prostředí Ing. Firlovi.

Žádost o vypracování projektové dokumentace 
na stavbu kanalizační přípojky 

 

Jméno žadatele  ………………………………………………… datum narození  ………………………………………. 

 

trvalý pobyt  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Žádám město Přibyslav o zajištění zpracování projektové dokumentace na stavbu kanalizační přípojky  
 
z domu čp. ……… v  ………………….........., který vlastním, do nového kanalizačního řadu „Dobrá – Keřkov“ a to 
na náklady města Přibyslav. 
Dále vyslovuji souhlas s vydáním územního souhlasu na stavbu kanalizačních přípojek do výše uvedeného 
kanalizačního řadu. 
Zavazuji se, že objekty v mém vlastnictví připojím na tento nový kanalizační řad v době probíhající stavby 
řadu. 
 
 

V …………………… dne ……………………. 

  

     ………………………………………………………………………………………. 
       podpis vlastníků domu 

Kanalizace Dobrá - Keřkov
Dnes nevíme, zda budeme se žádostí o dotaci úspěšní a budeme moci celou stavbu 

realizovat. Musíme však zahájit veškeré práce tak, abychom byli připraveni stavbu zahájit 
v jarním období v případě, že nám ministerstvo dotaci přidělí.

Kanalizace není stavbou jednoduchou ani populární, ale z hlediska budoucího rozvoje 
a naplnění zákonných požadavků stavbou nezbytnou. Věřím, že všichni uděláme vše pro 
její zdárnou realizaci.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

 Slavnostní přivítání prvňáčků v ZŠ Přibyslav. Foto: Michael Omes
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Ve dnech 14. – 20. září pobývala v Přibyslavi skupina našich přátel z Mooku: čestný 
občan našeho města Piet Martens s manželkou, předseda Nadace pro Přibyslav Ton 
Herings a další, převážně skauti. Již tradičně si objednali na vlastní náklady ubytování 
U Kubínů, kde jsou vždy spokojeni – ubytování v centru je pro ně to pravé. 

Program měli bohatý, sestavený na základě našich informací o akcích v Přibyslavi 
i v blízkém okolí. Zúčastnili se programu Mlékárenského dne, pan Martens se podílel 
i na předávání cen. Potkat jste je mohli na ochutnávce sýrů, na kulturním progra-
mu na náměstí, na hasičském cvičišti při soutěži i při večerní zábavě, na pěveckém 
koncertě v kulturním domě, na nedělní mši, na pouti v Polné, na večeři v restauraci 
Veronika i na ochutnávce burčáku ve vinotéce na náměstí, na sobotní skautské akci 
na ostrůvku v Poříčí. Na radnici je přijal starosta města Martin Kamarád a společně 
jsme si zavzpomínali, že je to už 25 let, co Piet Martens poprvé přijel do Přibysla-
vi a setkal se s tehdejším starostou Mojmírem Novotným. Jako pokaždé zašli Piet 
Martens a Ton Herings navštívit s kytičkou i paní Věru Novotnou. S velkým zájmem 
absolvovali s místostarostou M. Omesem exkurzi do podniku ACO, obdivovali tamní 
systém a pořádek a měli radost z plánů na rozšíření podniku. Velmi se jim líbilo rov-
něž v našem městském muzeu, kde je zaujala expozice zapalovačů pana M. J. Šneka 
i historické vybavení domácností. V neděli se sešli se členy zahraniční komise a dal-
šími přáteli na společném posezení v salónku restaurace U Huberta. Míchala se sice 
čeština s němčinou, angličtinou i holandštinou, ke slovu přišly i překladače v mobi-
lech, ale na srdečnosti setkání to neubralo – spíš to byla další příležitost se společně 
zasmát. Probírali jsme nejen vzpomínky na minulé zážitky, ale i plány na příští rok, 
kdy se chystá návštěva skautů z Mooku u nás a návštěva menší delegace z Přibyslavi 
na tzv. Molenhoekdag, což je sportovně-kulturní den. 

Děkuji všem členům zahraniční komise, kteří mi pomáhali s organizací a dopro-
vodem, zvláště pak panu L. Hladíkovi a panu J. Sobotkovi, kteří hostům věnovali 
nejvíc času. 

Anna Šnýdlová,
za zahraniční komisi

Návštěva z partnerského města
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Dovolujeme si vás upozornit na  možnost využít půjčovnu kompen-
začních a rehabilitačních pomůcek, kterou naleznete v budově s třediska 
Pečovatelské služby Přibyslav. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek, která funguje při Pečovatelské službě Přibyslav od roku 2010, 
nabízí zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech, operaci, seniory 
nebo pro zdravotně postižené občany všech věkových kategorií. 

Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro sa-
motné nemocné, tak pro osoby o ně pečující. Úhrada za zapůjčení těchto 
pomůcek je stanovena v Ceníku kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
(Ceník půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčov-
ny najdete na webových stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální 
služby).

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou polohovací postel včetně 
antidekubitní matrace, mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, cho-
dítka čtyřbodová skládací, francouzské berle, různé typy sedaček do vany, 
koupelnové madlo, pojízdný stolek k  lůžku, antidekubitní polštáře a po-
jízdné toaletní křeslo.

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obracet na Martinu Veselou, 
DiS., vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav na tel.: 569482128, 725102511.

Martina Veselá, DiS. 
vedoucí pečovatelské služby

Nabídka půjčovny kompenzačních 
pomůcek

Radě města Přibyslav bude v říjnu předložen ke schválení Plán zimní údržby 
místních komunikací pro období 2017/2018. V minulých letech měli pracovníci 
provádějící zimní údržbu často problémy s průjezdem traktoru s radlicí mezi 
vozidly zaparkovanými na místních komunikacích. Upozorňujeme proto řidiče, 
aby svá vozidla parkovali mimo místní komunikace nebo tak, aby v každém 
jízdním pruhu zůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
každý směr jízdy (§25 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu). 

Dále řidiče upozorňujeme na zákaz parkování na chodnících. Parkující auta 
znemožňují průchod chodců po chodníku a dochází tak k nebezpečným situ-
acím a zbytečným konfl iktům mezi řidiči a chodci.

Po dohodě s místním oddělením Policie ČR bude prováděna průběžná kon-
trola parkování vozidel na místních komunikacích . 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM

V posledním období můžeme kolem Přibyslavi sledovat různé přístavby a rozšiřování are-
álů místních výrobních závodů. Vypovídá to o tom, že průmyslu a podnikání se nyní daří. 
S tím souvisí i možnost nových pracovních příležitostí, což má velký význam pro rozvoj celého 
regionu. Městu se tak otvírá možnost nabídnout lidem, kteří zde pracují, celou škálu služeb 
v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a samozřejmě i bydlení. Pro komerčně zamě-
řenou oblast vzniká příležitost nabídky spotřebního zboží, řemeslnické výroby a drobného 
podnikání.

Takový rozvoj přináší změny a  je jisté, že tyto změny se dotknou města i  jeho obyvatel. 
Rozumím i určitému znepokojení obyvatel, jejichž obydlí se nacházejí nejblíže průmyslové 
zóně, případně novým lokalitám pro výstavbu rodinných domů. Obava z  narušení klidu, 
případně i  životního prostředí je zcela na  místě. Zároveň je třeba zmínit i  snahu o  citlivý 
přístup ze strany zástupců podnikatelských subjektů, kterým jistě záleží na dobrých vztazích 
se svými sousedy i s městem jako celkem. Pokud jsem měl možnost absolvovat některá jed-
nání ohledně rozšiřování podnikových areálů a řešení požadavků prezentovaných městem 
na základě připomínek občanů (např. tzv. izolační zeleň), byly vždy tyto připomínky ochotně 
akceptovány. 

Zkušenost s rekonstrukcemi místních komunikací za období posledních 10–15 let získala 
většina občanů města, místní části nevyjímaje. Určitá omezení i  nutnost technicky vyřešit 
vzniklé problémy v období rekonstrukce jsou nakonec vyvážena novými, vzhledově i funkčně 
lepšími povrchy komunikací.

Věřím v  určitou shovívavost ze strany občanů vůči městu i  významným, zde působícím 
subjektům. Rozvojové příležitosti, které se nyní nabízejí, nejsou samozřejmostí a pokud je 
možnost, zkusme jich moudře využít ve prospěch náš i budoucích generací.

Michael Omes

Rozvoj města souvisí s rozvojem průmyslu 
a podnikání

poskytovatelé kanálů Nova, Prima a  Markíza International si kladou 
za podmínku, že distribuce signálu jejich stanic v HD rozlišení zařazených 
do naší nabídky Pro začátek bude kódovaná. 

Co se tím pro Vás změní?
Nyní na své televizi sledujete všechny stanice zařazené do nabídky Pro 

začátek, i  když k  televizi nepoužíváte žádné dekódovací zařízení. Po  za-
kódování signálu těchto stanic bude možné tyto HD stanice sledovat jen 
s použitím CA modulu nebo set-top-boxu. 

Kterých stanic se změna dotkne?
Nova HD, Nova 2 HD, Nova Action HD, Nova Cinema HD, Nova Gold HD
 Prima HD, Prima COOL HD, Prima LOVE HD, Prima MAX HD, 
Prima ZOOM HD
Markíza International HD 

Co se nemění?
Změna se nedotkne žádných dalších kanálů z  nabídky Pro začátek. 

Tedy SD verze vyjmenovaných stanic budete mít i  nadále k  dispozici 
nezakódované.

Zcela bez zásahů zůstane i nabídka DVB-T, která je složena ze čtyřicítky 
stanic v SD rozlišení, a je dostupná pro všechny televizory v domácnosti 
vybavené DVB-T tunerem.

Co udělat pro to, abyste mohli sledovat zakódované 
kanály?

Zakoupit si CA modul nebo set-top-box
CA modul je nejvýhodnějším řešením v případě, že váš televizor je vyba-

ven CI slotem a DVB-C tunerem. Pokud váš televizor nemá CI slot, budete 
potřebovat set-top-box. 

Pokud se pro žádnou z nabízených možností nerozhodnete, budete 
mít i nadále možnost sledovat vyjmenované kanály v SD rozlišení.

Kdy změna proběhne?
Ve v aší lokalitě proběhne zakódování HD kanálů Nova, Prima a Markíza 

Int. v sobotu 23. září 2017. 
Pokud budete mít jakýkoli dotaz, obraťte se na tel. č. 720 511 730 nebo 

602 236 677

S pozdravem
za KTV Přibyslav

Michael Omes

Zakódování programů ve vysokém 
rozlišení na TKR Přibyslav

Kromě starostí s postupným ukončováním analogového vysílání na síti TKR Přibyslav, se 
bohužel již opakovaně objevil problém s neočekávaným dlouhodobým výpadkem el. energie. 
Obdobná situace, kterou jsem v Přibyslavském občasníku již popisoval, se opakovala v pátek 
15. 9. 2017. Výpadek byl způsoben havárií vedení vysokého napětí, která vyřadila několik obcí 
včetně Přibyslavi. Takovým situacím musíme čelit technickým opatřením v podobě výkonného 
záložního zdroje, který umožní překlenout několikahodinový výpadek. Uživatelům kabelové 
televize se omlouváme. Děkuj eme.

Novinkou, kterou jsme již předesílali, je zařazení programu TV Přibyslav do programové 
skupiny ve formátu DVB-T (od 1. 10. 2017). K tomuto datu již nebudou nadále dostupné 
analogové programy.

Poskytovatelé programů ve  vysokém rozlišení HD (zejména programy TV NOVA) nám 
sdělili, že tyto programy budou nadále zakódovány. Nadále budou dostupné (bez použití 
kódovací karty) jen ve formátu středního rozlišení SD. Této zprávě je věnován samostatný 
článek. Případné informace je možné získat na následujících kontaktech:

Jiří Večeřa, servis TKR – tel.: 720 511 730, e-mail: servis@pribyslav.cz
Jiří Koudela, informatik – tel.: 569 430 832, e-mail: koudelaj@pribyslav.cz
Michael Omes – tel.: 728 264 579, e-mail: omesm@pribyslav.cz

Michael Omes

Nový záložní zdroj zajistí vysílání kabelové 
televize
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Město Přibyslav obdrželo od MPSV ČR dotaci na pořízení automobilu pro sociální 
služby. Na základě této skutečnosti vyhlásila Rada města Přibyslav výběrové řízení 
na dodávku tohoto automobilu.

V září ukončila činnost vedoucí klubu seniorů Pohoda paní Jiřina Šillerová. Dě-
kujeme paní Šillerové za všechno, co pro seniory v našem městě udělala. Novou 
vedoucí klubu seniorů Pohoda se stala sociální pracovnice MÚ Přibyslav paní Lenka 
Vaverková, DiS. 

Na základě jednání mezi Policií ČR, ŘSD Jihlava, KÚ Jihlava a městem Přibyslav 
bude změněno svislé dopravní značení označující začátek a konec obcí Přibyslav 
a  Dobrá na  komunikaci 1/19. Začátek a  konec obce Dobrá bude cca 50 m nad 
mlýnem v Dobré, začátek a konec Přibyslavi bude u poslední nemovitosti v Přibyslavi 
ve směru na Dobrou.

Do přibyslavské knihovny byl městem Přibyslav předán jeden výtisk Kroniky města 
Přibyslav 2016 a fotodokumentace z let 2013 – 2016.

Děkujeme všem pracovníkům města Přibyslav, kteří se v minulém měsíci podíleli 
na zdárném průběhu Mlékárenského dne 2017.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

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

služeb pečovatelské služby.
V pátek 15. 9. jsme se spolu s pečovatelkami zúčastnily prvního ročníku festivalu 

sociálních služeb v Havlíčkově Brodě, který byl příhodně nazván „Bez bariér jsme si 
blíž“. Akce se uskutečnila pod záštitou Oblastní charity Havlíčkův Brod na Havlíčko-
vě náměstí.  Po celý den zde probíhaly unikátní prezentace o možnostech dostupné 
sociální péče na Havlíčkobrodsku, vystoupení klientů a prodej jejich výrobků, ukázky 
kompenzačních pomůcek, poradna sociální pracovnice, zdravotnický stánek a další 
aktivity. Za  mě samotnou mohu jen říci, že se mi akce velice líbila a  určitě rády 
navštívíme i další ročníky tohoto festivalu v budoucnu.

V sobotu 16. září se uskutečnila ve společenské místnosti střediska pečovatelské 
služby ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. A v pátek 29. září 
proběhl opět ve společenské místnosti pravidelný monitoring krevního tlaku, glyke-
mického indexu a Body Mass Indexu, který již pravidelně zajišťuje místní skupina 
ČČK.

V měsíci říjnu budou pokračovat pravidelné akce konané ve společenské místnosti 
střediska pečovatelské služby. Datum konání mše svaté i pravidelného monitoringu 
je upřesněn na dalších stránkách přibyslavského občasníku (v době uzávěrky ob-
časníku nám nebyly známy). 

V nadcházejících měsících proběhnou další povinná školení pracovníků v  soci-
álních službách, např. na  téma „Praktická asertivita v  sociálních službách“, „Péče 
o klienty s demencí“, „Bazální stimulace“ a „Osoby s problémovým a nebezpečným 
chováním v praxi sociálních služeb“.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 23. veřejném zasedání dne 30. srpna 2017 
schválilo rozpočtové opatření č.  4 k  rozpočtu města na  rok 2017. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 89 797 083,44 Kč a výdaje 
101 261 348,45 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 4 došlo ke zvýšení příjmů o 1 730 910 Kč a to 
především z důvodu příjmu dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro 
MŠ a ZŠ I  ve výši 516 600 Kč, podílu stavebníků na  infrastruktuře Dobrá ve výši 
500 000 Kč a dividend VaK ve výši 450 560 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 4 jsou výdaje na nákup 
pracovního stroje ve výši 2 000 000 Kč, výstavbu hasičské zbrojnice v Keřkově ve výši 
1 131 087 Kč a převedení dotace základní škole na realizaci projektu v rámci výzvy 
Šablony pro MŠ a ZŠ I ve výši 516 600 Kč. 

Kapitálová rezerva je po RO4 ve výši 16 347 254,98 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 8. 2017 je následující:
Daňové příjmy činí 47 422 513,64 Kč, tj. 77, 31 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 3 463 364,31 Kč, kapitálové příjmy 9 081 126 Kč 
a přijaté transfery 6 087 236,20 Kč. Příjmy celkem ve výši 66 054 240,15 Kč tvoří 
73,56 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 40 957 774,25 Kč, což je 40,45 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 8. 2017 činí 27 269 744,62 Kč, kapitálové výdaje 
pak 13 688 029,63 Kč.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Tak jako každý rok, podíleli jsme se na organizaci Mlékárenského dne a na zabez-

pečení ohňostroje pro sobotní závěr oslav. 
Byla dokončena údržba zelených ploch ve  městě Přibyslav i  v  jeho místních 

částech. Na základě provedené kontroly došlo k vyplacení fi nančních prostředků 
za údržbu zeleně všem sborům dobrovolných hasičů v obcích a TJ Keřkov, panu Ro-
manu Kasalovi a Jiřímu Němcovi, se kterými byla uzavřena smlouva o dílo na údržbu 
zelených ploch. Všem děkuji za spolupráci. 

Na základě objednávky u společnosti Lesního družstva obcí Přibyslav byl prove-
den ještě poslední postřik proti plevelu ve městě Přibyslav a v jeho místních částech 
a společností Vak Havlíčkův Brod byla provedena deratizace kanalizačních šachet, 
kanalizačních vpustí a deratizace v městských bytových domech.

Na základě výběrového řízení byla v tomto měsíci ukončena oprava místní komu-
nikace části Česká Jablonná – Olešenka, kterou realizovala společnost Vialit Sobě-
slav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, oprava místní komunikace ul. U Trati 
u č. p. 390, 391 v Přibyslavi, kterou prováděla společnost M-SILNICE, provozovna 
Havlíčkův Brod, a zakázka pro výměnu topení v bytovém domě č.p. 15 v Ronově 
nad Sázavou, kterou realizoval pan Josef Moravec z  Velké Losenice. V  průběhu 
měsíce byla zahájena stavba nové hasičské zbrojnice v Keřkově a stavba hřbitovní 
zdi v Přibyslavi. Obě stavby na základě výběrového řízení realizuje společnost KB 
Stavební, s.r.o., Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě. Dále bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na dodávku pracovního stroje pro technický odbor, byla vybrána 
nabídka od společnosti I-TEC Czech, s.r.o., Rudná 30/3, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 

V současné době je vyhlášeno výběrové řízení pro realizaci zakázky revitalizace 
zeleně v lokalitě U pomníku na Bechyňově náměstí a Pod Osivou v Přibyslavi, bližší 
informace k uvedené zakázce jsou na webových stánkách města Přibyslav. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Letní dny se přehouply v podzimní, ve kterých jsme ukončili letošní sezonu koupá-

ní. Ještě v měsíci září jsme čekali na řádku pěkných dní, abychom koupaliště otevřeli 
pro otužilce. Podařilo se to jenom jednou. Koupací sezona 2017 tedy letos skončila 
ve středu 6. září. Koupaliště navštívilo téměř 7 300 lidí. Parné letní dny ke koupání 
hojně využívaly v přestávkách mezi tréninky také sportovní oddíly ubytované v hale. 
Pěknou atmosféru plnou pohody na koupališti vytvářeli aktivní senioři v čele s paní 
Věrou Schusterovou. Areál koupaliště jsme letos poprvé využívali až do 22 hodin, 
kdy si mohli lidé posedět u stánku s občerstvením. Děkujeme vám všem za návštěvu 
a těšíme se na vás zase napřesrok. A velký dík posílám všem mým kolegům, plavčí-
kům, obsluze občerstvení. 

Z  koupaliště jsme se přesunuli do  sportovní haly, kde už začaly první tréninky 
a  turnaje. Do  haly jsme koupili nové židle a  vyměnili jsme 12 světel nouzového 
osvětlení. Konečně se rýsuje i oprava vstupních prostor s oprýskanými schody.

Technická četa v těchto dnech pracuje na rozšíření a úpravě kontejnerových stání 
v ulicích Příkopy a Seifertova, a také v Poříčí. Chystáme výměnu oken v myslivecké 
klubovně a knihovně v Keřkově, před prodejnu jsme umístili novou lavičku. Počát-
kem listopadu vyměníme již nevyhovující okno také v knihovně ve Hřištích. Připravu-
jeme vše potřebné na tradiční podzimní Výstavu ovoce, zeleniny, medu a brambor 
Přibyslavska v radničním sklepení. Mějte pohodové podzimní dny. 

Hana Mikulincová, DiS
vedoucí OTS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Dne 9. 9. 2017 se uskutečnil v našem městě Mlékárenský den, kterého se 
zúčastnilo 21 vystavovatelů.

Před sobotní akcí se konala ve středu tisková konference, také zasedla 
odborná komise a vyhodnotila 56 vzorků mléčných výrobků. Z každé ka-
tegorie vám uvádíme nejlepší tři výrobky. Sobotní diváckou soutěž o „ Při-
byslavský krajáč“ vyhrála společnost Savencia Fromage & Dairy Czech 
Republic – Pribina, druhé místo obsadil Dvorský statek Olešenka a třetí byla 
Farma Bezděkov. Počasí nám vydrželo nedeštivé, i když oproti předpovědi 
bylo dopoledne chladnější. Radničními sklepeními a farní stodolou prošlo 
přes tisíc dvě stě návštěvníků. O prodej výrobků na náměstí byl velký zájem, 
u  některých stánků byly až neskutečně dlouhé fronty. V  současné době 
tak diskutované máslo bylo u jedné z mlékáren ke koupi i za 45 Kč, což je 
ideální cena, na  které se shodli na  středeční tiskové konferenci zástupci 
svazů, výrobci i farmáři, a která by zajistila adekvátní výdělek prodejcům 
i producentům a neohrozila by odbyt v obchodech. Za původce vyšších 
cen označili Evropskou unii i rostoucí životní úroveň. Máslo bylo dlouhá 
léta zatracováno a  zákazníci v  současné době vyžadují mléčné výrobky 
s vyšším obsahem tuku. Zpestřením byla také ukázka stloukání másla a jeho 
ochutnávka, kterou před farní stodolou předvedla paní Marta Vencovská 
z MAS Českomoravské pomezí.

Děkujeme spolupořadatelům Římskokatolické farnosti Přibyslav za za-
půjčení prostor, Junáku, středisku Goliath Přibyslav, Českému červenému 
kříži, místní skupině Přibyslav, společnostem ACO Industries, k. s. a AVE 
Vysočina s. r. o. za doprovodný program. Velký dík patří všem zaměstnan-
cům radnice, kteří organizačně i technicky zajišťují průběh Přibyslavských 
slavností. Je to největší městská slavnost, kterou si pořádáme sami, ne-
musíme najímat agentury a i díky milému a přátelskému prostředí k nám 
vystavovatelé tak rádi jezdí.

Jana Krejčová
OVŽP

Hodnocení výrobků 6. 9. 2017

1. mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky
1.  MILKO Můj Skyr malina, MILKO Můj Skyr ostružina (POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.)
2.  Ovčí jogurt medový, Ovčí jogurt (Statek Horní Dvorce s. r. o.)
3.  Mléko 1,5 % 1 l - elopak (Moravia Lacto a. s., Jihlava)

2. čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky 
(včetně tavených sýrů), deserty
1.  Čerstvý ovčí sýr, Čerstvý ovčí sýr s ořechy (Statek Horní Dvorce s. r. o.)
2.  Kozí žervé (BOIOFARMA DoRa s. r. o., Ratibořice)
3.  Pribináček mixík vanilka/kakao (Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.)

3. přírodní sýry zrající
1.  Sedlčanský Modřenín 100 g (Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.)
2.  Tre Corti - tvrdý sýr (Brazzale Moravia a. s.)
3.  Olomoucké tvarůžky - Hanácké oheň (A. W. spol. s r. o., Loštice)

4. kozí a bílé sýry, speciality
1.  Cri-Cri - křupavý snack, kousky sýru Gran Moravia pečené v troubě 

(Brazzale Moravia a. s.)
2.  Jadel pařený sýr s kořením 110 g (nepálivé koření) (Mlékárna Polná spol. s r. o.)
3.  ZORBA nakládaný sýr v oleji s olivou (Mlékárna Žirovnice spol. s r. o.)

Mlékárenský den v Přibyslavi – 26. ročník

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 2. 10. 16. 10. 30. 10.
2 Bezručova Út 3. 10. 17. 10. 31. 10.
3 Hesovská St 4. 10. 18. 10. 1. 11.
4 Pecháčkova I Čt 5. 10. 19. 10. 2. 11.
5 Zahrádky u ACA Pá 6. 10. 20. 10. 3. 11.
6 Cihlářská Po 9. 10. 23. 10.
7 Jiráskova Út 10. 10. 24. 10.
8 Vyšehrad St 11. 10. 25. 10.
9 Prokopova Čt 12. 10. 26. 10.

10 Na Vyhlídce Pá 13. 10. 27. 10.
11 Tržiště Po 2. 10. 16. 10. 30. 10.
12 Pecháčkova II Út 3. 10. 17. 10. 31. 10.
13 Nezvalova St 4. 10. 18. 10. 1. 11.
14 Bezpalcova Čt 5. 10. 19. 10. 2. 11.
15 Zahrádky Amerika Pá 6. 10. 20. 10. 3. 11.
16 Seifertova Po 9. 10. 23. 10.
17 Česká Út 10. 10. 24. 10.
18 U Barevny St 11. 10. 25. 10.
19 Zahradní Čt 12. 10. 26. 10.
20 Zahrádky Letiště Pá 13. 10. 27. 10.

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

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

Rozmístění kontejnerů na bioodpad v říjnu 2017
Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 6. 10. - 8. 10. 16. 10. - 19. 10. 27. 10. - 29. 10. 
Keřkov 9. 10. - 12. 10. 20. 10. - 22. 10. 30. 10. - 2. 11. 
Dobrá 2. 10. - 5. 10. 13. 10. - 15. 10. 23. 10. - 26. 10. 
Česká Jablonná 6. 10. - 8. 10. 16. 10. - 19. 10. 27. 10. - 29. 10. 
Dolní Jablonná 9. 10. - 12. 10. 20. 10. - 22. 10. 30. 10. - 2. 11. 
Poříčí 2. 10. - 5. 10. 13. 10. - 15. 10. 23. 10. - 26. 10. 
Dvorek 6. 10. - 8. 10. 16. 10. - 19. 10. 27. 10. - 29. 10. 
Uhry 9. 10. - 12. 10. 20. 10. - 22. 10. 30. 10. - 2. 11. 
Utín 2. 10. - 5. 10. 13. 10. - 15. 10. 23. 10. - 26. 10. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

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 19. 10. 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
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Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne ve dnech 23. října - 28. října 
2017. Od pondělí 23. října do čtvrtka 26. října v Přibyslavi a v pátek 27. října a v sobotu 28. října 
v místních částech dle rozpisu a mapky, které jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. 

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

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebezpečnými vlastnostmi předali na urče-
ném stanovišti v určenou hodinu přímo k autu. Mobilní svoz a sběr bude zajišťovat město Přibyslav 
ve  spolupráci s  fi rmou AVE ze Žďáru nad Sázavou. Přítomen bude zaměstnanec města Přibyslav 
s nakladačem, který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad na stanoviště 
dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby, a to zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby 
podnikající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské činnosti likvidovat dle zákona o odpa-
dech předáním oprávněné osobě a současně prokazovat jejich likvidaci kontrolním orgánům. 

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

Občané města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bezplatnou službu sběr-
ného dvora v Ronově nad Sázavou.

Číslo Datum a čas Stanoviště
Pondělí 23. 10. 2017

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

Úterý 24. 10. 2017
5 14:00-14:45 gen. Luži
6 15:00-15:45 Vyšehrad
7 16:00-16:30 Žižkova
8 16:30-16:45 Rašínova
9 16:45-17:00 U Barevny

10 17:15-17:30 Husova (zámek)
Středa 25. 10. 2017

11 14:00-14:45 Pelikánova
12 15:00-15:45 Na Vyhlídce
13 16:00-16:45 Tržiště
14 17:00-17:30 U Lesa

Čtvrtek 26. 10. 2017
15 14:00-14:30 Jiráskova
16 14:30-15:30 Wolkerova
17 15:30-16:00 Bezručova
18 16:00-16:45 Nerudova
19 17:00-17:30 Česká

Pátek 27. 10. 2017
14:00-14:30 Poříčí
14:45-15:00 Poříčí (statek)
15:15-15:45 Česká Jablonná
16:00-16:30 Dolní Jablonná
16:45-17:00 Dvorek
17:15-17:30 Uhry
Sobota 28. 10. 2017
8:00-8:30 Utín (u kulturního domu)
8:40-8:50 Hesov
9:00-9:45 Keřkov (u hasičské zbrojnice)
10:00-10:30 Dobrá (u hasičské zbrojnice)
10:45-11:15 Hřiště
11:30-12:00 Ronov nad Sázavou

Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Časový rozpis svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

V případě nejasností nebo dotazů se můžete informovat na te-
lefonu 569 430 820. 

Jana Krejčová, OVŽP

V  měsíci září jsme zaznamenali zvýšení počtu dotazů na  umístění seniorů či 
osob s tělesným nebo mentálním postižením, ale i osob s duševní poruchou, kteří 
vyžadují odbornou péči. Při vytipování nejvhodnější služby či pobytového zařízení 
se vždy vychází z požadavků klienta a rodinných příslušníků s ohledem na aktuální 
zdravotní stav potřebné osoby, věk a celkové sociální poměry. Při snížené soběstač-
nosti osoby je možné zažádat na pobočce Úřadu práce o příspěvek na péči, který 
slouží právě na úhradu potřebných úkonů, které jsou pečujícímu zajišťovány, a to 
buď prostřednictvím sociálních služeb, či osobou blízkou. 

Vyhrocené jsou případy, kdy únikem do pobytového zařízení řeší osoba dlouho-
dobé neshody v  rodině,  a z  takového prostředí se snaží doslova vymanit. Nabízí 
se pak spolupráce se specializovanými centry, neboť neshody mohou přerůstat 
až v domácí násilí. To, ačkoliv se o něm mluví čím dál častěji, je „týranou osobou“ 
mnohdy maskováno, až omlouváno. Dokonce se mluví o jakési závislosti na násilní-
kovi. Takovéto případy není možné přehlížet a jakkoliv akceptovat. Pomoc spočívá 

Sociální práce nejen v kontaktování Policie ČR, ale i vyhledání odborníků z krizových intervenčních 
center a využití nabídky bydlení s utajovanou adresou. Na Vysočině se problema-
tikou domácího násilí zabývá Psychocentrum - manželská a  rodinná poradna 
Kraje Vysočina, Masarykovo náměstí 1205/47, 586 01 Jihlava, tel. 567 215 532, 
e-mail: ic.psychocentrum@psychocentrum.cz, www.psychocentrum.cz. Poradna 
pomáhá obětem domácího násilí – klientům od předškolního věku až po seniory.

Dále bych ráda informovala, že již známe výsledky soutěže MPSV „Obec přátelská 
rodině 2017“. V jednotlivých kategoriích se vyhlašovalo pouze první místo, na které 
Přibyslav bohužel nedosáhla. V naší kategorii č. III (3 001 – 10 tis. obyvatel) zvítězila 
a dotaci na prorodinné aktivity obdržela obec Krásná Lípa. Celkové pořadí soutěží-
cích obcí není ministerstvem zveřejněno. 

V rámci povinného dalšího vzdělávání sociálních pracovníků plánuji v říjnu účast 
na konferenci „Chudoba a sociální vyloučení – příčiny, rizika a možnosti řešení dopa-
du“. A dále absolvuji metodickou dvoudenní poradu k výkonu agendy sociální práce. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice
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 168/2017 Rada města Přibyslav bere na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové or-
ganizace Kulturní zařízení města Přibyslav, IČO 71169113 za 1. pololetí 2017.
Termín: 17. 08. 2017
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

169/2017 Rada města Přibyslav schvaluje poskytování služeb - dodávka svačin a obědů 
od 1. 9. 2017 na dobu určitou pro školní rok 2017/2018 Mateřskou školou 
Přibyslav, Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, IČO 75011930 Mateřské škole 
Nové Dvory, Nové Dvory 37, 592 12 Nížkov, IČO 75023814. 
Termín: 01. 09. 2017
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

170/2017 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace Sociálním službám města 
Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 70188467 
ve výši 21.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy na období od 1. 6. 2017 
do 31. 12. 2017.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

171/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 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 mění od 1. 9. 2017 
výše měsíčního nájemného na 60 Kč za 1 m2.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

172/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na pořízení nového 
pracovního stroje.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

173/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat pro zakázku „Výběrové řízení na poskyt-
nutí kompletních činností pro zajištění dotace na rekonstrukci domu čp. 301 
v Přibyslavi na sociální bydlení“ nabídku od společnosti IPI, s.r.o., Strojírenská 
2244/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46978135 v částce 102.850 Kč včet-
ně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s tímto poskytovatelem služby.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

174/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat pro zakázku „Nátěr střechy na  bu-
dově čp.  46 v  Přibyslavi“ nabídku od  pana Jiřího Netolického, Polní 175, 
582  23 Havlíčkova Borová, nabídka v  částce 229.475,37  Kč včetně DPH 
a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s tímto zhotovitelem.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

175/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat pro investici „Výměna rozvodů vytápění 
a topných těles v bytovém domě čp. 15, Ronov nad Sázavou“ nabídku pana Jo-
sefa Moravce, 592 11 Velká Losenice 272, nabídka v částce 229.425 Kč včetně 
DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s tímto dodavatelem.
Termín: 11. 10. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

176/2017 Rada města Přibyslav schvaluje program 23. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav dne 30. 8. 2017.
Termín: 30. 08. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 177/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o  technické podpoře č. TP 28/17 
a Smlouvu o poskytnutí práv k užití č. PP 14/17 uzavřené mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav a fi rmou VITA software, s.r.o., 
Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

178/2017 Rada města Přibyslav souhlasí se zřízením doplňkové činnosti pro město Přiby-
slav a to: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenské-
ho zákona - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

179/2017 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 119/2017 ze dne 14. 6. 2017.
Termín: 14. 09. 2017
Zajistí: Mikulincová Hana DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

180/2017 Rada města Přibyslav bere na  vědomí Zprávu o  hospodaření příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 
75011930.
Termín: 14. 09. 2017
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

181/2017 Rada města Přibyslav bere na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové or-
ganizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 
za I. pololetí 2017.
Termín: 14. 09. 2017
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

182/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0720/2017 
„Stavba hasičské zbrojnice v Keřkově, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou KB Stavební s. r. o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 29208181.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

183/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke Smlou vě o dílo č.1017/2017 
„Obnova části zděného oplocení hřbitova v Přibyslavi“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo nám. 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  fi rmou KB Staveb-
ní s. r. o., Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 29208181.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

184/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření upravené smlouvy o  nájmu neby-
tového prostoru na adrese Husova 301, Přibyslav s příspěvkovou organizací 
AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, se sídlem Rubešovo 
náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72063050. Smlouva bude uzavřena 
od 14. 9. 2017 na dobu neurčitou.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

185/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č.  1 ke  Smlouvě o  nájmu země-
dělských pozemků ze dne 12. 12. 2008 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností OSIVA a. s., Pecháč-
kova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069 z důvodu dokončení pozemkových 
úprav v k. ú. Hřiště a spočívající ve změně specifi kace předmětu nájmu v k. 
ú. Hřiště. Z přílohy k nájemní smlouvě se vypouští pozemky parc. č. 103/4, 
120, 224/1, 224/3, 224/62, 389/21 a části pozemků parc. č. 224/38, 224/39 
a 30/11 o celkové výměře 20,8799 ha a nahrazují se pozemky o celkové vý-
měře 18,1155 ha, a to parc. č. 708 o výměře 1 161 m2, parc. č. 709 o výměře 
2 107 m2, parc. č. 710 o výměře 120 412 m2, parc. č. 716 o výměře 5 971 m2, 
parc. č. 727 o výměře 4 141 m2, parc. č. 733 o výměře 855 m2, parc. č. 761 
o výměře 2 373 m2, parc. č. 804 o výměře 22 613 m2 , 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.
Termín: 01. 10. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 1

186/2017 Rada města Přibyslav schvaluje pacht části pozemku parc. č. 84/9 o výměře 
512 m2 v k. ú. Dobrá společnosti OSIVA a. s., Pecháčkova 369, 582 22 Přiby-
slav, IČO 48171069 na dobu neurčitou od. 1. 10. 2017 s výpovědní lhůtou 
10 let. Pachtovné je 2.700 Kč/ha/rok.
Termín: 01. 10. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 1

187/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s podáním výpovědi společnosti OSIVA a. s., 
Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069 na pacht  části pozemku 
parc. č. 84/9 v k. ú. Dobrá.
Termín: 01. 10. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 1

188/2017 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a mo-
vitého majetku mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a Základní školou Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 
70944938.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

189/2017 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav 
(z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 582  22 Přibyslav 
ve výši 6.400 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 1

190/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Ceník sportovní haly města Přibyslav.
Termín: 15. 09. 2017
Zajistí: Mikulincová Hana DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 16.  08. 2017

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne  13. 09. 2017

(pokračování na str. 11)
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 65/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 
30. 8. 2017.
Termín: 30. 08. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

66/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, upravené „Zásady prodeje vymezených bytových jednotek 
v domech čp. 485 a čp. 486 ve vlastnictví města Přibyslav“, které budou vy-
mezeny v pozemku parc. č. st. 529/1, jehož součástí je bytový dům čp. 485 
a dále v pozemku parc. č. st. 528, jehož součástí je bytový dům čp. 486, vše 
v obci a k. ú. Přibyslav.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 11, proti 1, zdrželo se 2

67/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 2086/2 o vý-
měře 31 m2, odděleného geometrickým plánem č. 242-611/2017 z pozemku 
parc. č. 2086 v k. ú. Dolní Jablonná, od pana (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 2.480 Kč. Náklady 
spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

68/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 218/8 o vý-
měře 515 m2 v k. ú. Česká Jablonná od manželů (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 51.500 Kč. Nákla-
dy spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

69/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. 
č. 11/14 o výměře 144 m2 v k. ú. Utín a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřed-
ní desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 10, proti 1, zdrželo se 3

70/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č. st. 32/2 o vý-
měře 58 m2 a parc. č. 11/24 o výměře 9 m2 v k. ú. Utín paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 1 Kč jako 
kompenzaci vzniklých škod a zásahu do pozemku parc. č. 11/8 v k. ú. Utín 
ve vlastnictví paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) při 
výstavbě chodníku v Utíně. Náklady spojené s převodem hradí město Přibyslav.
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 13, proti 1, zdrželo se 0

71/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č.  521/25 
o výměře 124 m2 a parc. č. 521/26 o výměře 7 m2 v k. ú. Česká Jablonná man-
želům (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 592 14 Nové 
Veselí za kupní cenu 13.350 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 30. 8. 2017, 
toto usnesení pozbývá platnosti. 
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 13, proti 1, zdrželo se 0

72/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 521/24 o vý-
měře 76 m2 v k. ú. Česká Jablonná panu (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 7.745 Kč. Náklady spojené 
s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti 
měsíců od 30. 8. 2017, toto usnesení pozbývá platnosti. 
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 13, proti 1, zdrželo se 0

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 30.  08. 2017

73/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemků parc. č. 243 o výmě-
ře 29 281 m2 v k. ú. Březí nad Oslavou a parc. č. 700 o výměře 5 028 m2 v k. ú. 
Obyčtov v  podílovém spoluvlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a to ideálních 88/710 celku, za podílové 
spoluvlastnictví, a to ideálních 88/710 celku, pozemků parc. č. 1452 o výměře 
2 687 m2 v k. ú. Ostrov nad Oslavou, parc. č. 540/2 o výměře 757 m2 v k. ú. 
Lhotka u Žďáru nad Sázavou, parc. č. 814 o výměře 1 211 m2, parc. č. 815 o vý-
měře 16 122 m2, parc. č. 816/1 o výměře 6 030 m2, parc. č. 816/2 o výměře 
2 572 m2 a parc. č. 872 o výměře 6 404 m2 v k. ú. Obyčtov ve vlastnictví Lesního 
družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 64259773. Rozdíl hod-
noty obou souborů pozemků činí 3.000 Kč a bude uhrazen Lesnímu družstvu 
obcí dle výše podílu. Náklady spojené se směnou hradí Lesní družstvo obcí.
Termín: 28. 02. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

74/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č.  1690/2  
o výměře 1 144 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1646-57/2017 z po-
zemku parc. č. 1690 v k. ú. Přibyslav, ve vlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 za pozemek parc. č. 536/39 o vý-
měře 1 144 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1645-56/2017 z pozemku 
parc. č.  536/1  v  k. ú. Přibyslav, ve  vlastnictví manželů (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Náklady spojené se 
směnou hradí společnost ACO Industries k. s., Havlíčkova 260, 582 22 Přiby-
slav, IČO 48119458.
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

75/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje „Plán společných zařízení pro Kom-
plexní pozemkové úpravy v katastrální území Česká Jablonná.“
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

76/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č.  2 ke  smlouvě o  dílo 
č.  200101-358-17 „Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou v  Při-
byslavi“ 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
Hlasovalo: pro 12, proti 1, zdrželo se 0

77/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav 42/2017 mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Římskokatolickou 
farností Přibyslav, Kostelní 267, 582  22 Přibyslav, IČO 60128283, jejímž 
předmětem je poskytnutí fi nančního příspěvku v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2017 
ve výši 633.277 Kč. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

78/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 13, proti 1, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

191/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na dodávku pracovního stroje nabídku 
od společnosti I-TEC Czech, spol. s.r.o., Rudná 30/3, Vítkovice, 703 00 Ostra-
va, IČO 26834634, nabídka v částce 2.359.379 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

192/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení pro realizaci zakázky 
„Revitalizace zeleně v lokalitě U pomníku na Bechyňově náměstí a Pod Osivou 
v Přibyslavi“.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

193/2017 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení na do-
dávku automobilu pro sociální služby.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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V srpnu letošního roku byl poprvé proveden monitoring provozu na přibyslavské cyklostezce. Cyklostezkou za tento 
měsíc projelo nebo prošlo celkem 19.396 osob. Z nich bylo 9.046 cyklistů - 47 % a 10.351 pěších – 53 %. Do počtu 
pěších jsou zahrnuti také inlajnisté. Kontrolním sčítáním bylo zjištěno, že bruslařů byla na cyklostezce přibližně 1/3 
ze všech uživatelů. Největší návštěvnost cyklostezky byla o víkendech – v neděli 13. 8. 2017 navštívilo cyklostezku 
i díky příznivému počasí 1.092 osob. 

Podrobnější informace o návštěvnosti cyklostezky získáte na www.pribyslav.cz /aktuality. 
 Ing. Josef Moštěk

 Cyklostezka Přibyslav–Sázava 
po staré železniční trati - start

Monitoring provozu na přibyslavské cyklostezce

O jakém povolání jste snil v dětství?
Měl jsem taková obyčejná klukovská přání – být 

pilotem, policajtem apod., často jsme si hráli s ostat-
ními na vojáky a podobně, to už snad dnešní kluci ani 
neznají…

Jaký obor jste vystudoval, v jakém jste vyučen?
Vyučil jsem se elektromechanikem pro spojová zaří-

zení, byl to tříletý učební obor na SOU v Kolíně. Každý 
týden jsem jezdil na internát, nebylo to špatné, člověk 
se trochu „otrkal“. Naše SOU bývalo specializované 
na poštovní a spojovací služby, byli tam s námi tedy 
i „pošťáci“. Škola existuje dodnes, ale skladba oborů 
se s rozvojem techniky změnila.

Proč jste se rozhodl podnikat?
Přišlo to skoro automaticky. Nějakou dobu jsem byl 

zaměstnanec, ale když šel taťka do důchodu, naskytla 
se možnost, že bych mohl převzít jeho práci. Udělal 
jsem si tedy zkoušky na  revizního technika a  začal 
v  tomto oboru podnikat. Nejčastěji pracuji pro O2 
a  CETIN, ale provádím i  revize elektrických zařízení 
v Přibyslavi a okolí a drobné elektromontáže.

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

Tradice zájmu o  elektrikářské řemeslo v  rodině je 
– otec mě určitě ovlivnil při výběru povolání. Když 
jsme byli malí, tatínek pořád něco opravoval, letoval 
a  podobně. Odebírali jsme časopis Amatérské rádio 
a  vzhledem k  tomu, že v  době socialismu a  těsně 
po revoluci bylo málo věcí k sehnání, sestavovali jsme 
si doma leccos sami, třeba i rádio. To mě bavilo! Stejně 
tak jsem se naučil i  promítat jako táta; už na  učilišti 
jsem si udělal promítačské zkoušky a  promítali jsme 
každý týden fi lmy. V našem kině tady v Přibyslavi jsem 
ale nepromítal, bylo mi líto volného času o víkendech.

Jak podnikání změnilo váš život?
Do roku 2008 jsem byl zaměstnanec, tak mohu srov-

návat.  Nejvíce si vážím toho, že jako podnikatel jsem 
svým pánem, mám určitou volnost a  mohu si práci 

Rozhovor se Zdeňkem Dočekalem
(elektrotechnik) 

 Zdeněk Dočekal

přeje něco „extra“, jsem většinou schopen to díky in-
ternetovým obchodům zajistit.

Co nového ve svém oboru byste ještě chtěl vyzkoušet?
Příští rok mě čekají opět odborné zkoušky, tak nic 

nového teď nemám v  plánu. Musím se na  ně dobře 
připravit, protože i když základ zůstává stejný, normy 
se novelizují a ty musím ovládat. Zkoušky mají písem-
nou a ústní část a musíme předkládat i revizní zprávy, 
které jsme vystavili, aby komise viděla, zda postupuje-
me správně. Rád bych pokračoval i v práci pro občany 
a fi rmy v Přibyslavi – revize domovních instalací a pří-
pojek, revize spotřebičů pro fi rmy a podobně – roz-
hodně netoužím po nějaké velké revizi, třeba atomové 
elektrárny (tam by mě stejně nepustili), dodává na ko-
nec rozhovoru s úsměvem náš dnešní host.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů!
Za redakční radu se ptala A. Šnýdlová

organizovat, jak potřebuji. Samozřejmě, že druhou 
stranou mince je, že si musím práci shánět a neustále 
se v oboru zdokonalovat. Každých pět let musím znova 
skládat zkoušky na Technickém institutu. Další stresu-
jící faktor je, že při práci revizního technika má člověk 
velkou zodpovědnost. Ale nestěžuji si, to k oboru patří.

Jaká je vaše pracovní doba?
Moje pracovní doba se řídí množstvím práce. Ně-

kdy mám „frmol“, protože revize mají své termíny a ty 
nečekají. Jinak se dá říct, že pracuji podle potřeby 
zákazníků.

Nejen prací živ je člověk – jak odpočíváte, relaxujete?
Velmi rád vařím, peču, smažím – ale musím se při-

znat, že uklízet po vaření mě nebaví a většinou se mu 
vyhnu (přiznává s  úsměvem Zdeněk Dočekal). Nej-
raději vařím (i  jím) českou klasiku – svíčkovou, vep-
řo-knedlo-zelo, rajskou apod. Kromě vaření je mým 
koníčkem i  zahrada. Začal jsem pěstovat zeleninu 
i ve skleníku, pěstuji rajčata, papriky a okurky. Sazeni-
ce si vyměňujeme s maminkou. Dalším „koníčkem“ je 
pejsek, 6 letý kříženec jack-russel-teriéra, ten potřebuje 
pohyb, a tak s ním chodíme na procházky. Ještě jedno-
ho koníčka mám, a to cestování po hradech a zámcích, 
kterých jsme už navštívili s manželkou na 6 desítek.

Na co z období začátků vzpomínáte rád/nerad, na co 
nikdy nezapomenete?

Díky tomu, že jsem živnost prakticky převzal po otci, 
jsem měl ulehčený start. Nejenže mi otec v začátcích 
pomáhal a poskytoval cenné rady a tipy, dostal jsem 
od  něj i  speciální měřicí přístroje, což by jinak byla 
značná investice.

Co vás v poslední době v podnikání těší/trápí?
Je to tak, že když člověk podniká, nemůže si jen 

„vyzobávat“ to dobré. Ač nerad, musel jsem se naučit 
účtovat, a i když nerad píši na PC, musím to dělat: re-
vizní zprávy jsou náročné na čas i formulace. Jinak jsem 
spokojený s nákupem materiálu, ve specializovaných 
prodejnách je všeho dostatek, a  pokud si zákazník 
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 žáci ze Základní školy Přibyslav   

Vás srdečně zvou 

  na celorepublikový výstavový happening  

 Příběh banánu 
Výstava na stromech NaZemi je akce na podporu odpovědné spotřeby. Během
říjnového Týdne důstojné práce je plakátová výstava vyvěšena na stromech 
v oblíbených parcích po celé republice. Výstava upozorňuje na ožehavá témata
naší každodenní spotřeby, souvislosti mezi výrobou a naším nákupním
chováním. Letošní ročník je zaměřen na pěstování banánů v Panamě a
Kostarice. 

Plakáty budou umístěny na stromech v parcích na náměstí. 

V sobotu 14. října 2017 od 9 do 12 hodin se v budově městské radnice 
uskuteční doprovodný program k výstavě – promítání dokumentárních snímků 

Jakuba Freiwalda o pěstování banánů, ochutnávka fairtradových dobrot, 
zdobení perníkových banánů. 

Těšíme se na Vás! 

 

www.kr-vysocina.cz/kotliky 564 602 888

Termín konání Místo konání

Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

Čas konání*
Náměšť nad Oslavou, Sokolovna, Sadová 259 
Moravské Budějovice, MěÚ, nám. Míru 31

3.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Humpolec, Klub kina, Havlíčkovo náměstí 91
4.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Chotěboř, budova kina, Tyršova 256
5.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Pelhřimov, MěÚ, Pražská 2460, zasedací místnost
9.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Jihlava, KrÚ, Žižkova 57, kongresový sál

13:00 - 15:00 Třebíč, MěÚ, Masarykovo nám. 116/6, zasedací místnost 
Pacov, MěÚ, nám. Svobody 1

11.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Bystřice nad Pernštejnem, MěÚ, Příční  405, zasedací místnost 
12.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Velké Meziříčí, JUPITER club, Náměstí 18/20 
16.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Světlá nad Sázavou, Společenský dům - taneční sál, náměstí Trčků z Lípy čp. 217

* z důvodu zajištění dostatečné kapacity jsou ve většině obcí v rámci jednoho dne plánovány dvě informační schůzky, vždy od 13 a od 16 hod.

2.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00

10.10. 16:00 - 18:00

Termín vyhlášení Pravidel Rady Kraje Vysočina: 19. 9. 2017
Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
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V pondělí 4. září proběhlo zahájení nového školního roku.
Pro 51 dětí to bylo poprvé. Jsou to děti, které se toho dne vypravily hned ráno do divadel-

ního sálu Základní školy Přibyslav, kde byly uvítány v novém školním roce panem starostou 
Martinem Kamarádem, ředitelem základní školy Petrem Adamem, zástupci Nadačního 
fondu Základní školy Přibyslav paní Evou Kučerovou a Lukášem Fikarem a jejich třídními 
učitelkami, paní Zdenou Šedovou, Leonou Mackovou a Vierou Augustovou. Těch „poprvé“ 
bylo toho dne více. Poprvé se uskutečnilo slavnostní zahájení v divadelním sále školy, po-
prvé se zahájení účastnili zástupci nadačního fondu, kteří dětem věnovali praktický dar. 
Poprvé byl hudební doprovod zajištěn ve spolupráci s přibyslavskou pobočkou brodské 
základní umělecké školy. Přejeme všem našim prvňáčkům, aby se do  školy těšili a  měli 
ve svých třídách stále radostnou atmosféru, jak tomu bylo v tento první školní den.

Pro 45 žákyň a žáků to bylo naopak naposledy, kdy se počátkem září vydali do základní 
školy. Jsou to žákyně a žáci obou devátých tříd. Doufejme, že si tento školní rok užijí a že se 
jim podaří dostatečně se připravit na jeden z největších kroků v životě, odchod ze základní 
školy na školu střední.

V letošním roce navštěvuje Základní školu Přibyslav celkem 518 žáků a žákyň. Všechny 
děti jsou rozděleny do  25 tří d, přičemž jich je 15 na  prvním stupni (ve  všech ročnících 
máme 3 třídy v ročníku), 9 na stupni druhém (sedmý ročník je o třech třídách) a  jedna 
speciální třída.

Přejeme všem žáčkům, jejich rodičům i zaměstnancům naší školy, aby tento školní rok 
proběhl bez komplikací a ke spokojenosti všech.

Petr Adam
za vedení školy

Byl zahájen nový školní rok 2017/2018

Mít ve stravovacím provozu nejnovější konvektomat značky Rational, tím 
se může pochlubit málokterá školní kuchyně. Tak nějak charakterizoval ná-
kup konvektomatu jeden ze servisních pracovníků fi rmy, která nám zajišťuje 
záruční i pozáruční servis kuchyňského zařízeni. A s uznáním dodal, že se 
jedná o  téměř bezporuchové a vysoce výkonné stroje. Nový konvektomat 
nahradil jeden ze dvou stávajících konvektomatů pořízených při rekonstrukci 
v roce 2003.

První konvektomat vznikl více jak před 40 lety a hlavní myšlenka pro vznik 
tohoto zařízení byla spojit páru a horký vzduch do jednoho zařízení. To se 
povedlo a  díky technikům a  vývojářům se podařilo vypilovat tato zařízení 
do špičkové kvality, která dokážou kuchařům ulehčit čas, energii a zároveň 
připravit pokrmy v  požadované kvalitě. V  praxi to znamená, že používání 
speciálních kuchyňských zařízení jako jsou fritézy, trouby a pánve se sníží 
na minimum. Vaření je v nich rychlé, jednoduché na obsluhu, úprava potra-
vin probíhá šetrně a hlavně s velmi malým přídavkem tuku. Zařízení dokáže 
ohlídat teplotu, vlhkost i  celkovou dobu vaření, propečení a  zarestování. 
Prostřednictvím senzorů rozezná velikost a stav pokrmů a také obsazenost 
varného prostoru. Jsou to stroje, z nichž jsou pokrmy zdravější, u zeleniny 
jsou vitamíny a minerální látky zachovány, správným nastavením teploty a na-
sycením párou zelenina neztrácí svou původní barvu. Horkým vzduchem 
o teplotě až do 300°C je vše rovnoměrně propečené a šťavnaté. Pokud se 
používá kombinace páry a horkého vzduchu o teplotě 30° až 300°C, pak  toto 
horké vlhké klima zabraňuje vysychání pokrmů, zabraňuje se hmotnostním 
ztrátám a zajišťuje se nám stejnoměrné opečení dozlatova. 

Do  školní jídelny byl nový konvektomat uveden do  provozu počátkem 
května, ovládání jeho funkcí si mohly kuchařky vyzkoušet na  zkušebních 
pokrmech pod vedením kuchaře, který jim vše ochotně vysvětlil. Hlavním 
tématem bylo také vaření přes noc. Tento způsob vaření je pro nás novinka. 
Díky nočnímu vaření (týká se větší pečeně krájené na plátky) získáme čas 
na jinou práci v kuchyni. Maso takto upravené je jemné, šťavnaté a to umož-
ňuje speciální funkce dozrávání. Opět dochází rovněž k  výrazně nižšímu 
úbytku potraviny, ke kterému dochází při obvyklém způsobu zpracování.

Pro představu bych ještě uvedla, že smažení řízků ve fritéze v počtu 500 ks, 
obnáší dvě hodiny času jedné kuchařky, která nemůže od  práce odejít. 
Po vychladnutí oleje, jeho přelití do nádob, následuje čištění fritézy, podlahy 
okolo - vše další přibližně půl hodiny intenzivní práce. V konvektomatu se 
připraví 240 ks řízků za 12 minut, všechny jsou naprosto stejně usmažené 
s minimálním úbytkem potraviny. Čištění konvektomatu probíhá automaticky 
v nastaveném programu a to ještě tak, že stroj kuchařku na displeji informuje 
o stavu znečištění a zobrazí navrhovanou dávku čisticího prostředku. Čištění 
může probíhat bez dohledu obsluhy i přes noc.

Za kolektiv zaměstnanců školní jídelny
Jana Rasochová

vedoucí školní jídelny

V úterý 24. října 2017 se od 16.00 do 18.00 hod uskuteční v areálu Základní školy Při-
byslav burza středních škol. V den uzávěrky byla potvrzena účast 19 středních škol z Kraje 
Vysočina, které v Přibyslavi představí svou oborovou nabídku. Akce je určena především 
žákům osmého a devátého ročníku a jejich rodičům. Přijďte se seznámit s dnešním středním 
školstvím.

Burzu středních škol organizuje Základní škola Přibyslav ve spolupráci se společností 
ACO Industries k. s. a  SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. v  rámci jedné 
z forem podpory odborného vzdělávání.

Petr Adam
ředitel školy

Burza středních škol v Přibyslavi

Školní jídelna má nového pomocníka
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Co pro vás připravila přibyslavská 
farnost v měsíci říjnu dovoluji si V ás oslovit před nadcházejícími 

parlamentními volbami. Píšu s  docela konkrét-
ní prosbou adresovanou vám všem, farníkům, 
občanům. Žijeme v  demokratické společnosti, 
požíváme z toho plynoucích svobod občanů. Vý-
chodiskem demokratického uspořádání zůstává 
svobodná volba občana, který vysílá zástupce 
stran, které mu jsou programově nejbližší do úz-
kého kruhu vládnoucích, kteří ve jménu mandátu 
od  občanů spravují společné záležitosti státu. 
Chci se přimluvit za to, abychom volili jako lidé, 
pro které nejsou jediným měřítkem peníze a bla-
hobyt. Existují důležitější hodnoty. Láska, rodina, 
vztahy, poctivá práce a  vytváření kultury. A  jistě 
vás nepřekvapí, že neopomenu ani oblast hod-
not duchovních. Víru a naději v konečné vítězství 
dobra, lásky a pravdy. Víru v to, že láska má smysl, 
i když se po ní šlape. Když Jidáš zradil Krista pro 
třicet stříbrných, šťastným ho to neudělalo. 
Věřím, že má smysl volit takovou stranu, která 
vznáší na  občana reálné nároky a  zajišťuje od-
povídající práva. V domácnosti platí jednoduché 
pravidlo. Žijeme tak, jak nám poctivě vydělané 
prostředky dovolí. Bez práce nejsou koláče. Kaž-
dý má svou práci a své úkoly. A když ne, nedělá 
to dobrotu. Mnozí slibují, kolik peněz a blahoby-
tu zajistí. Ovšem nutno podotknout, že z  kapes 
daňových poplatníků a na dluh, který se připíše 
vašim dětem. Volte, koho chcete. Prosím jen se 
svého práva nezříkejte. A  jestli mohu prosit ješ-
tě o  něco, volte takové strany, které slibují prá-
ci, těžkosti a  nezamlčují vážnost situace, kterou 
nám momentální blahobyt zakrývá. Dluhy rostou 
každým rokem. Volte tak, aby strana, kterou volí-
te, mohla spravovat veřejné záležitosti tak, jako 
byste je spravovali vy doma. Nejde jen o peníze 
a pohodlí. Všechno, co za něco stojí, je draze za-
placeno lidským potem, prací, krví a bolestí. Co 
je zadarmo, toho si nevážíme a to nás nebuduje.

Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Milí občané,

neděle 1. 10.  Poutní slavnost v Žižkově Poli
pondělí 2. 10. v 17.00 h.  Setkání mladších dětí na faře (9+)
pátek 6. 10. v 18.00 h.  Vikariátní setkání mládeže v Přibyslavi – fi lmový večer
sobota 7. 10. v  8.00 h.  Obnova zasvěcení ČR Panně Marii Fatimské (Koclířov); Farní zájezd
pondělí 9. 10. v 17.00 h. Setkání ministrantů na faře
čtvrtek 12. 10. v 19.30 h. Biblická hodina na faře
sobota 14. 10. v 10.00 h. Setkání ministrantů na faře;
  od 18.00 h. Adorace (do 20.00 h.)
pondělí 16. 10. v 17.00 h. Setkání mladších dětí na faře (9+)

19. – 22. 10. Lidové misie – obnova 
Čtvrtek 19. 10. 2017
v 17. 20 h. Modlitba Růžence; v 18.00 h. začátek obnovy - modlitba u misijního kříže - společný průvod od misijního 
kříže do kostela za zpěvu litanií ke všem svatým;
v 18.10 h. Mše svatá - promluva na téma: Bůh řekl: Učiňme člověka;
v 19.15 h. Přednáška - Záhady, nebo důkazy Boží existence - fara

Pátek 20. 10. 2017
v 7.30 h. Modlitba ranních chval; v 9.30 h. možnost zpovědi; v 10.00 h. mše pro seniory - po mši posezení na faře
v 15.00 h. modlitba korunky; v 16.30 h. setkání dětí na faře; v 17.00 h. svatá zpověď; v 18.00 h. mládežnická + dětská 
mše svatá - Promluva na téma: Proč být věřícím?; v 19.00 h. setkání s mladými – fara; ve 20.00 h. adorace na způsob 
taize spojená s individuálním požehnáním (během adorace se bude zpovídat)

Sobota 21. 10. 2017
v 6.45 h. Mše svatá se svíčkami (přinést si lucerničky) - promluva na téma: Tvé slovo je světlo pro mé nohy; po mši 
svaté společná snídaně na faře; v 10.00 h. setkání ministrantů; v 10.00 h. mše svatá v DPS; v 16.00 h. přednáška pro 
manžele a mládež od 16 let - Bůh mi dal TEBE; v 19.00 h. fi lm 

Neděle 22. 10. - Misijní neděle; sbírka na misie
v 7.30 h. zpověď; v 8.00 h. mše svatá Přibyslav; v 9.00 h. zpověď; v 9.30 h. mše svatá Přibyslav; v 11.00 h. mše svatá 
ve Stříbrných Horách 
středa 25. 10. v 19.30 h. Biblická hodina na faře
pondělí 30. 10. v 17.00 h. Setkání mladších dětí na faře (9+)

Srdečně vás všechny zveme na připravované zářijové akce. Rádi v našem středu přivítáme všechny farníky (i ty, kteří 
do kostela zavítají jenom občas). Aktuální informace o všech akcích, podrobné rozpisy mší svatých i dalších bohoslužeb 
v přibyslavském farním kostele  naleznete nejen v našem měsíčníku Římsa, na našich stránkách www.farnostpribyslav.cz, 
ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechnete v ohláškách při nedělních bohoslužbách. 

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav



Str. 17SpolkyŘÍJEN 2017

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Milí čtenáři, rádi bychom vás opět informovali o ak-

tivitách Červenokřižáků.

V neděli 27. srpna 2017 proběhla nyní již 11. ve-
ganská večeře v Přibyslavi. Večeřeli jsme v příjemném 
prostředí altánku na  školní zahradě výborné sladké 
i slané koláče, lívanečky, polévky a zeleninové směsi. 
V podzimní výzdobě se sešlo 9 návštěvníků a strávníků 
velkých i maličkých. Děkujeme všem za příjemný večer!

Dne 9. září 2017 jsme se účastnili Přibyslavských 
slavností na  Mlékárenském dni s  naším červeným 
stánkem. Za  pomoci našich Červenokřižáčků jsme 
vytvořili 6 stanovišť pro děti se sportovními aktivita-
mi, bezpečností na silnici i doma a první pomocí. Pro 
dospělé jsme měli připravený monitoring krevního 
tlaku a BMI. Zároveň na tuto sobotu připadá Světový 
den první pomoci, který slavíme vždy druhou sobotu 
v září. Proto jsme na stanovišti resuscitace rozdávali samolepky všem, kdo si resus-
citaci u nás vyzkoušeli.

Na  schůzce kroužku Červenokřižáčků v  sobotu 16. září 2017 jsme tentokrát 
s  dětmi opakovali technickou první pomoc při autonehodě a  také jsme vytvářeli 
dárečky pro dárce krve na chystané divadelní představení. Stále rádi přivítáme nové 
malé i velké členy! Scházíme se vždy jedno sobotní dopoledne v měsíci a věnujeme 
se tématu první pomoci, biologie člověka a charitativní a ekologické činnosti. Pokud 
vás tahle témata lákají a  je vám alespoň 5 let, přijďte se podívat! Další informace 
o členství najdete na našem webu.

Na říjen připravujeme:
Letos se také zapojíme do projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovol-

nických aktivit, které se v ČR konají již po páté. Kdykoliv během těchto 72 hodin 
(12. – 15. října 2017) se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomo-
hou druhým, přírodě, či jejich okolí. My se opět připojíme k Otakárkům a vyrazíme 
uklízet Přibyslav společně. Pokud se chcete také připojit, ozvěte se nám, nebo si 
najděte vhodný projekt v okolí na www.72hodin.cz. 

V  pátek 27. října 2017 od  15 do  16 hodin proběhne pravidelný monitoring 
v domě Pečovatelské služby Přibyslav. Měříme opět glykemický index, krevní tlak 
a Body Mass Index. Přijďte se také otestovat, měření je pro všechny zdarma!

Zdravíme vás do krásného podzimu.
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Šnýdl Doubková
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav.cz

 Resuscitace na Mlékárenském dni

 Kroužek Červenokřižáčků  Veganská večeře

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

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!!!

za maminky z KVC Harmonie
Helena Mokrá
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V  posledním srpnovém týdnu sedm vodních skautů navštívilo vzdělávací kurz 
Lodní tesař, kde se technikou sešij a slep, učilo vyrobit si vlastní stáčenou dřevěnou 
kánoi. 

Kurz byl na skautské základně Pardubická sedmička u přehrady Seč a sešlo se tam 
35 skautských i neskautských nadšenců. Někdo si vyráběl vlastní loď, někdo se učil 
techniky a pomáhal na ostatních lodích. Stavěli jsme mořský kajak, naši kánoi, ale 
i kajutové plachetnice, se kterými se dá obeplout svět. Celou dobu se o nás vzorně 
staral kuchař Marťas z Havlíčkova Brodu, který nám předkládal jednu větší delikate-
su než druhou. Den plný práce nám zakončily odborné přednášky nebo promítání 
pod širákem. Naše loď byla pokřtěna a položena na vodní hladinu Seče dne 2. září 
pod jménem Ananas. Panovala zde po celou dobu příjemná atmosféra a vytvořili 
jsme si i nová přátelství.

Prázdniny utekly jako voda a  3. oddíl Pírka začíná svoji činnost. Oddíl se dělí 
na čtyři družiny, z nichž každá má svůj program. 

Družina Hvězd jsou skautky, středeční schůzky si připravuje rádkyně, což je 
jedna z děvčat zvolená ostatními. V této funkci se pravidelně střídají po roce. K je-
jich programu patří výpravy. V  letošním roce dobývaly severní pól, podle deníku 
ztracené expedice Roberta Edvina Pearyho z roku 1990. Vypravily se na Ivančenu, 
ke skautskému památníku u Frenštátu pod Radhoštěm a také nás reprezentovaly 
při Svojsíkových závodech s tématem Survivor, kde těsně minuly postupové příčky.

Družina Panterů jsou samí chlapci ve věku 10 - 13 let. Scházejí se ve čtvrtek. Přida-
li se k Hvězdám na výpravu na Ivančenu, dobývali severní pól a družili se s oddílem 
Kejklířů z Klecan na výpravě v Beskydech. Celoročně se panteří vlčata připravovala 
na přechod do skautů. Zatím se zkoušky splnit povedlo pouze jednomu z nich, ale 
věřím, že ostatní nezůstanou pozadu.

Družiny Hečotek a Veverek jsou děvčata a chlapci do 10 let věku. Schůzky mají 
dohromady nejčastěji v sobotu. Podnikají převážně jednodenní výlety po okolí. Letos 
se budou připravovat na závody vlčat a světlušek.

Společně se setkáváme na oddílových a střediskových akcích a samozřejmě na tá-
boře. Letos jsme krásný týden strávili v Železných Horkách. Tématem byl vesmír, 
prozkoumali jsme planety v okolí i si svoje vlastní vymýšleli a dalekohledem jsme po-
zorovali měsíc v úplňku. Protože je dětí hodně a dospělých málo musí každý táborník 
přiložit ruce k dílu. Zajišťují dostatek dřeva na oheň, pumpují pitnou vodu na vaření 
a mytí a pomáhají sestrám kuchařkám v kuchyni. Starší děti se starají o mladší při 
plnění úkolů a při soutěžích a večer jim přečtou pohádku a doprovodí je na hlídkách.

Činnost v našem oddíle je bohatá a různorodá, a  tak chceme poděkovat všem 
vedoucím, kteří se ve  svém volném čase, bez nároku na  odměnu, dětem věnují. 
Pak si vyřídí v práci dovolenou a jedou s 55 dětmi na tábor. Také děkujeme sestrám 
kuchařkám za skvělý jídelníček a kamarádům, kteří přijedou tábořit po práci a tu 
něco opraví, nebo připraví nějakou hru a večer zazpívají u ukulele.

V říjnu vás zveme na již tradiční pochod krajem Jana Žižky, kde pro vás budeme 
mít  nachystaný doprovodný program.

Markéta Kvardová
Za 3. a 4. oddíl Srna a Bobřice

Lodní tesař 2017

Jak to chodí u Pírek?

Velké poděkování patří bratru Miloslavu Janu Šnekovi, který nám poskytl fi nanční 
dar, ze kterého jsme uhradili materiál na výrobu kánoe. 

Všem tento pravidelně pořádaný vzdělávací kurz vřele doporučujeme. 

Zbyněk, Renata, Terka, Lea, Verča, Martin a Láďa 
 z 2. a 9. oddílu vodních skautek a skautů
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K přibyslavským Mlékárenským dnům opět přispěli dobrovolní hasiči. Uspořádali 
již dvacátý ročník soutěže O pohár starosty města Přibyslav. 

Krásný pohár ze sklárny Aleše Valnera z rukou Martina Kamaráda za vítězství pře-
vzalo družstvo mužů a žen sousední obce Dlouhá Ves, naopak dodatečný „rozstřel“ 
s proudem rychlé vody o sud piva Rebel vyhráli domácí hasiči. Takže v nadsázce 
se dá říci, že zatímco na  náměstí teklo sladké mléko, na  hasičském cvičišti pěnil 
poněkud hořký mok.

Škoda, že klání s nikoli běžnými pravidly požárního sportu přilákalo jenom sedm 
družstev. Ve shodném termínu se totiž na Havlíčkobrodsku konaly další bodované 
soutěže. Na start se kromě pořádajícího sboru dobrovolných hasičů Přibyslav po-
stavil ještě jeden místní sbor - z České Jablonné.

Na soutěž se přijel podívat ředitel kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska Jan Aulický a starosta sdružení hasičů okresu Havlíčkův Brod Josef Stejskal.

Večer se konala taneční zábava, vstup na ní byl zdarma, hudbu hradila radnice, 
o pódium, parket, lavice k sezení a občerstvení se postarali hasiči.

Text a foto:
Ivo Havlík

Pohár skončil v Dlouhé Vsi, 
sud piva Rebel zůstal doma

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Přibyslav pořádá tradiční výstavu ovoce, zeleniny a kvě-
tin a dalších výpěstků svých členů a ostatní veřejnosti 
z Přibyslavi a blízkého okolí. Výstava se koná v  rámci 
19. ročníku Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor 
Přibyslavska a bude otevřena jako každý rok ve sklepe-
ní radnice a to v sobotu a neděli 14. a 15. října 2017, 
vždy od 9 do 17 hodin. V pondělí 16. října 2017 v do-
poledních hodinách bude výstava otevřena pro návštěvu žáků základní a mateřské 
školy.

Příjem exponátů na výstavu bude prováděn ve čtvrtek 12. 10. v době od 17 
do  19 hodin a  v  pátek 13. 10. 2017 od  16 do  18 hodin. Prosíme vás všechny 
o dodržení pátečního času z důvodu předávání Cen města Přibyslavi od 19:00 hodin 
v kulturním domě. Pro příjem exponátů i likvidaci výstavy bude otevřen zadní vchod 
radnice od školy.

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

Na sobotu dopoledne je přislíben před radnicí prodej ovocných stromků, květin, 
okrasných rostlin a brambor, jablek na uskladnění, výrobky fi rmy Amylon a další. 
Na  výstavě ovoce bude probíhat prodej kmínu, máku, hnojiva Kristalon, medu, 
perníčků a dalších produktů. 

Likvidace výstavy se uskuteční v pondělí 16. října 2017 v době od 17 do 18 
hodin, pak budou nevyzvednuté exponáty převezeny do klubovny ZO v Žižkově 
ulici č. 106.

Srdečně zveme všechny příznivce zahrádkaření k  hojné účasti na  této tradiční 
výstavě, ať už jako vystavovatele či návštěvníky. Očekáváme, že přijdete obohatit 
naši výstavu svými výpěstky a přispějete tak ke zdaru celé výstavy.

Ladislav Hladík
a výbor ZO ČZS Přibyslav

VÝSTAVA OVOCE, 
ZELENINY A KVĚTIN
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Poslední srpnová neděle v Keřkově byla ve znamení myslivosti. Konal se zde první 
ročník Mysliveckého dne věnovaného dětem, ovšem i spousta dospělých se možná 
dozvěděla něco nového.

Po  dlouhém chystání a  vymýšlení, jak tento den zorganizovat, konečně zazněl 
zvuk lesnice, který přivítal všechny návštěvníky a zároveň odstartoval naši premiéru. 
Po  trubačce se představila různá lovecká plemena psů včetně našeho národního 
plemene - Českého fouska. Pro děti byla připravena stanoviště se spoustou infor-
mací a cen, kde se mohly seznámit se základy myslivosti jako takové a dozvěděly se 
i o tom, jak se mají chovat v lese. Poznávaly stromy a listí, zvěř a jejich stopy a paroží 
a lovecká plemena psů.

Asi nejnavštěvovanější částí byla střelnice. Na ukázku zde byly vystaveny různé 
druhy loveckých zbraní a nachystáno střílení ze vzduchovek na pevné i pohybující 
se terče. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet střelbu lukem. Cestou k dravcům si děti mohly 
prohlédnout i živou lišku a poté si poslechly zajímavosti ze světa dravců a sokolníků, 
které jim předvedl sokolník František Kunc. Pěkným zážitkem bylo zcela určitě po-
hlazení Kuby - krásného výra velkého, kterého si odvážlivci dokonce mohli nechat 
posadit na ruku, a to nejen výra, ale i ostatní z představených ptáků. Závěrem děti 
dostaly diplom, srnčí shoz, různé ceny a na památku odznáček.

Tímto bych chtěla jménem Mysliveckého spolku Dobrá poděkovat všem organi-
zátorům za pomoc, dětem i dospělým za hojnou účast a všem sponzorům za dary 
(Sativa Keřkov, a.s., Banner, s.r.o., Still, ČMMJ, OMS Havlíčkův Brod, SC Metal, s.r.o., 
autoopravna Tomáš Fajmon, cukrárna Fontána a JK logistika, a.s.). Velké díky patří 
i manželům Kuncovým za ochotu a představení dravců. Počasí, ale i celé odpoledne,  
se nám, myslím, na první ročník vydařilo a budeme se tak těšit na příští rok.

Ležáková Aneta
MS Dobrá

Myslivecký den 
v Keřkově

ale vůbec si jí nevážíme. Koupaliště. Jeho geniální poloha způsobila, že k  němu 
máme všichni dost blízko. Je to investice a  prostor pro absolutně všechny lidi – 
od mimin po seniory, zdravé, nemocné, hubené, obézní, dámy, pány…  Jsme bez 
imunity, alergičtí, unavení, vyčerpaní, stresovaní, osamocení, děti sedí u počítače 
bez pohybu. Koupaliště by mohlo být na vše lék. Muselo by ale žít a být přístupné 
celé léto od rána do večera. Kdy jindy než v létě a o prázdninách…?

Minulá léta nebyla v  umožnění přístupu zájemců na  koupaliště ideální, avšak 
letošní léto - to byla katastrofa. Ač jsem (dle slov paní vedoucí sportovního zaříze-
ní) jediná nespokojená, potřebuji svůj názor takto zveřejnit. Tolik promarněných 
slunečných dnů, víkendů a dopolední jsme ještě nezažili. Důvod – špatné počasí 
– je relativní a při plném slunečním svitu mírně řečeno úsměvný. Zavřeno je: když 
je studená voda a svítí sluníčko, když nesvítí sluníčko a je teplá voda, když fouká, 
protože nechodí lidi. Cíle bylo dosaženo. Nechodí lidi. Ale to je výsledek (mám 
podezření, že žádoucí) práce všech zúčastněných na vedení a provozu koupaliště. 
Za těchto svévolných podmínek otvírací doby, kdy se nedá řídit počasím, otvírací 
doba na vratech se mění během dne i hodiny, každý den i při stejném počasí je jiná, 
na internet nemá každý přístup, se není co divit.

Za těchto otvíracích podmínek je také absolutně nežádoucí až podvodné prodá-
vat permanentky pro  vstup na koupaliště. I když jsou  permanentkáři nadšenými 
pravidelnými návštěvníky, necítí se být vítáni.

Apeluji na vedení města i obyvatele, aby změnili svůj přístup k tomuto místu.

Marie Málková

Perla uprostřed města, zářivá, jiskřivá, 
stříbrná, osvěžující, …

Město Přibyslav vlastní několik obrazů vynikajících českých malířů a grafi ků. 
Jedním z nich je plátno Bohuslava Tůmy z roku 1978, autor mu dal název Cesta 

do vesnice.
Bohuslav Tůma se narodil 26. června 1909 v Hořicích v Podkrkonoší a v tomto 

městě 22. června 2004, pouhé čtyři dny před svými 95. narozeninami, také zemřel.
Jeho umělecká pouť začala v roce 1928 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze 

u  profesora Františka Kysely. Touha malovat ho v  roce 1931 přivedla k  dalšímu 
studiu k profesoru Vratislavu Nechlebovi na  Akademii výtvarných umění. Žel, hos-
podářská krize mu  dokončit studia znemožnila.

Tůma začal pracovat na divadelních dekoracích a vedle toho maloval. Velký dojem 
na něj udělaly Holanovy městské motivy a česká krajina, kterou maloval bez lidí. 
Dalším velkým Tůmovým motivem bylo cirkusové  prostředí s artisty a klauny. 

Obraz v  majetku našeho města dokumentuje, že Tůma maloval rychlými ges-
ty a prudkými úhozy štětce a jistými tahy špachtle. Obrazy tak působí dramaticky 
a zdánlivě jsou jakoby nedokončené.

Text a foto
Ivo Havlík

Výtvarné umění v Přibyslavi
Tůmova Cesta do vesnice
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, dovolte, abych vás opět trochu 
informovala o tom, co se událo a ještě bude dít nejen v naší režii.

Podzim je v plném proudu, začíná nám být zima, brzo je tma. Přijďte si náladu 
spravit do  kulturního domu! Letos se koná již 34. ročník přehlídky amatérských 
divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Stejně tak si připomínáme i 160. výročí 
založení ochotnického divadla u nás v Přibyslavi. Určitě by byla škoda nenavštívit 
alespoň některé z představení, která vám jsou po celý podzim k dispozici. Informace 
o představeních a cenách vstupenek a permanentních vstupenek naleznete na pla-
kátu v tomto čísle PO. Moc se na vás v kulturním domě těšíme.

Byla bych potěšena, kdybyste si nenechali ujít ani návštěvu knihovny. A to nejen 
v prvním říjnovém týdnu, který je Týdnem knihoven. Jedná se o celostátní akci, pro 
vás, pro čtenáře, ke které se každoročně připojujeme. Od pondělí 2. do soboty 
7. října budeme registrovat nové čtenáře na rok zdarma a také vám budou prominu-
ty upomínky na knihy nevrácené v řádném termínu. Využijte toho a přineste nám kni-
hy, které třeba máte doma už velmi dlouho a trochu se bojíte s nimi přijít. Hlavu vám 
neutrhneme. V pondělí 2. října dopoledne se tu opět setkáme s maminkami z KVC 
Harmonie a nejen s nimi – setkání je pro všechny, kteří chtějí se svými maličkými 
změnit trochu prostředí a hrát si jinde než doma. Zářijové setkání se neuskutečnilo 
z důvodu výpadku proudu v Kurfürstově domě, za to se moc omlouváme a těšíme 
se v říjnu o to více.

Věřím, že největším lákadlem Týdne knihoven bude autorské čtení pana Jiřího 
Hájíčka, oblíbeného českého spisovatele. Bude nejen představovat své knihy, ale 
také promítat fotografi e a fi lmové projekce. Toto setkání se bude konat v sále radni-
ce ve čtvrtek 5. října od 17:00 hod. Vstup je zdarma. Knihy tohoto autora jsou u nás 
v knihovně docela půjčované, tak doufám, že se na besedě potkáme.

V rámci Týdne knihoven 2017 se bude ještě v pátek 6. října odpoledne konat tvo-
řivá dílnička v knihovně. A po celý měsíc říjen se mohou malí i větší zájemci zapojit 
do výtvarné soutěže o ceny na téma „Mám rád knížky“. Všechny informace o této 
knihovnické akci naleznete také na plakátu v tomto čísle PO.

V sobotu 23. září proběhl nejen hudební festival Nocturno – věříme, že jste si 
ho užili. Jeho součástí je i výstava fotografi í Jindřicha Štreita a Pavla Bezděčky. Je-
jich díla můžete vidět ve výstavní síni Kurfürstova domu a také v Janáček galerii až 
do 11. 11. 2017. Jste srdečně zváni.

V sobotu 21. října od 14:00 a od 15:30 hod. vám budou hrát v kulturním domě 
Přibyslavská pimprlata loutkové divadýlko. Nenechte si ujít pohádku „Strach má 
velké oči“! Vstupné činí pouhých 15 Kč. Těšíme se na vás.

O týden později, ve sváteční sobotu 28. října od 19:30 hod., je pro vás po letní 
pauze připraven fi lmový klub! K  vidění bude snímek T2 Trainspotting a  zahrají 
přibyslavští Beat Architects. Vstupné na fi lm činí 60 Kč, na koncert 40 Kč.

Do knihovny už si našli cestu první malí návštěvníci se svými paními učitelkami 
z MŠ Přibyslav. Jsme za ně rádi. A znovu připomínám, pokud chcete se svými žáky, 
ať z MŠ nebo již ze ZŠ navštívit knihovnu a připravit knihovnickou lekci na určité 
téma, není to problém. Ozvěte se.

Informace o nových knihách jsou na našem webu www.kzmpribyslav.cz. Sledujte 
i naši stránku na facebooku – Kulturní zařízení města Přibyslav. Za každý „like“ naší 
stránky budeme rádi.

Mějte krásný říjen.
Markéta Gögeová

knihovnice

Dny se zkracují, venku se ochlazuje, přichází tedy ideální čas k využití přátelské-
ho zázemí Kulturního domu Přibyslav  a pozvání na další večer s kvalitním fi lmem 
a zajímavou hudbou.

Je to už víc než 20 let od doby, kdy diváky ohromil dnes už legendární fi lm Danny-
ho Boylea Trainspotting. Snímek, který ideálním způsobem zachytil odvážná 90. léta 
a světu představil hned tři zásadní hvězdy přelomu tisíciletí: kromě zmíněného re-
žiséra Boylea, herce Ewana McGregora a autora předlohy Irvina Welshe. Po jeho 
úspěchu se čekalo, že Boyle velice rychle naváže volným pokračováním. Naštěstí 
měl plné ruce práce se zkoušením jiných žánrů a tak se autorský tým sešel znovu až 
v roce 2015. To je dostatečný odstup na to, aby Trainspotting 2 vznikal z čiré radosti, 
spíše než z obávaného kalkulu, který tak často můžeme pozorovat u amerických 
blockbusterů. Kam se posunuli Renton, Spud, Sick Boy a  Begbie, můžete zjistit 
v sobotu 28. října. 

Stejně jako Boyle si vždycky potrpěl na kvalitní hudební doprovod, i my se pokusí-
me navázat svěžím vánkem a to přímo z domácí dílny. Přibyslavský projekt Beat Ar-
chitects představí svoji vizi spojení živých nástrojů s elektronickou hudbou. Autorské 
skladby kombinují energii a rytmus elektronické taneční hudby s jazzovou harmonií, 
občas s popovou melodií, nechybí ani punkové a noisové plochy. Kapela vystoupí 
ve složení saxofon/klarinet, DJ + samply, kytara a bicí nástroje.

A  protože jde o  zahájení sezóny, tak tím program nekončí. Po  koncertu ještě 
z gramofonových desek zahraje DJ FO3K (alias Voloda), který nás provede světem 
ragga jungle a lámaných beatů konce 20. století. Tančit tak můžete až do úplného 
vyčerpání.

Aktuální informace o programu najdete na www.fkpribyslav.cz a na www.face-
book.com/fkpribyslav

Těšíme se na Vás ve Filmovém klubu Přibyslav! 

Martin Musil, Jakub Šnýdl, Vladimír Šnýdl

Nejen o divadle Filmový klub Přibyslav vstupuje 
do 17. sezóny

Uzávěrka příštího čísla 20. 10. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 10. 2017)

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, zářijový kvíz byl možná trochu složitější. Správné odpovědi 
zatím dorazily pouze od Anetky Štefanové. Uvidíme, třeba se do konce měsíce 

ještě někdo osmělí a využije relativně snadného získání malé odměny.

Mně to ale stejně nedá a  i říjnový kvíz bude trochu o  jednom významném dni. 
A ještě se podíváme i na další říjnové slavnosti.

Správné odpovědi můžete opět donést na papírku do knihovny se jménem, třídou 
a kontaktem na vás či rodiče, nebo je můžete 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

Co slavíme v říjnu?
1.  K čemu došlo 28. října roku 1918? (Malá nápověda – najdete to i v kalendáři)

2.  Před pár dny jsme si také připomněli 80 let od  úmrtí našeho vůbec prvního 
prezidenta. Kdo to byl?

3.  Především v anglicky mluvících zemích se chodí 31. října koledovat ve strašidel-
ných kostýmech. Jak nazýváme tento svátek?

4.  Právě k jeho příležitosti se vyřezávají a vydlabávají z jedné zeleniny strašidelná 
stvoření a uvnitř je zdobí svíčka. Jaká zelenina se takhle koncem října vydlabává?

5.  Napište alespoň pět jmen, která v říjnu slaví svátek.
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Poslední výzva!!! 

Koncert k poctě p.uč. Evy Bechyňové.  
V sobotu 4. listopadu 2017 se v 15 hodin v Kulturním domě v Přibyslavi uskuteční koncert 
k poctě nedávno zesnulé p. uč. Evy Bechyňové. Na tomto koncertě sólově vystoupí téměř 
všichni žáci, kterým se stal zpěv životním povoláním. 

Tato výzva je určena všem jejím žákům, příznivcům a obdivovatelům, kteří by si také rádi na 
tomto koncertě zazpívali, ale nemají odvahu vystoupit sólově. Z Vás a sólistů bude sestaven 
mimořádný pěvecký sbor, který svým vystoupením celý koncert završí. 

Zkoušky budou probíhat takto: 

 v neděli 22. října 2017 - 17:00 - 19:00 hodin v sále ZUŠ v Přibyslavi 
 v neděli 29. října 2017 – 17:00 – 19:00 hodin v sále ZUŠ v Přibyslavi 
 v pátek 3. listopadu 2017 – 19:00 – 21:00 hodin v sále ZUŠ v Přibyslavi 
 v sobotu 4. listopadu 2017 bude určitě zkouška před koncertem na jevišti 

Kulturního domu v Přibyslavi, čas bude upřesněn během zkoušek 

Máte-li o účinkování na této mimořádné akci zájem, potvrďte mi svou účast na emailovou 
adresu: stefacek@email.cz nebo SMS na mob. 604 975 724. 

!!!Uzávěrka přihlášek je z důvodu přípravy notového materiálu 

v neděli 15. října 2017!!! 

Těšíme se na Vás a Vy se těšte na mimořádný zážitek 

za organizátory MgA. Ondřej Štefáček 

Malá kostka másla za velké peníze. Koho by to nenaštvalo! Podle ekonoma společ-
nosti Cyrrus Lukáše Kovandy do podoby dnešních cen másla přispěly ruské sankce 
a propad cen mléka, který se Evropská komise rozhodla řešit loni v létě zvláštním 
programem. V jeho rámci platí farmářům a dalším mléčným producentům napříč 
EU za to, že omezí výrobu mléka. Jak se zdá, EU začíná být svojí neefektivní a by-
rokratickou zemědělskou politikou přímo proslulá. Intervenční nákupy, regulace 
a dotace. Kritici centrálního plánování z dob socialismu docházejí k názoru, že EU 
tento model zřejmě brzy překoná. V tom případě se nabízí kacířská otázka, zda je 
možné ve  velkých celcích s  rozdílnou ekonomikou a  hospodařením vůbec něco 
centrálně plánovat. Ovšem představa, že evropský byrokrat platí někomu za něco, 
co neudělá (!), je fascinující. V normálně fungující společnosti se přece platí za to, 
co uděláte.

V tom případě neškodí si vzpomenout na pasáž ze slavného románu Hlava XXII 
(1961) Josepha Hellera o nepěstování vojtěšky:

Specializoval se na vojtěšku. A velmi se mu dařilo v jejím nepěstování. Vláda mu 
platila za každý bušl vojtěšky, který nevypěstoval. Čím více vojtěšky nevypěstoval, 
tím víc peněz od vlády dostal. A každý halíř, který si neděláním vydělal, investoval 
do  nákupu dalších hektarů polí, aby zvýšil objem nevypěstované vojtěšky. Otec 
Majora se věnoval nepěstování vojtěšky bez ustání. Celé dlouhé zimní večery zů-
stával ve světnici a nepouštěl se do oprav postrojů a z postele vstával vždy už před 
polednem, aby se ujistil, že se nic neudělalo. Všechny peníze investoval moudře 
a brzy byl jedním z největších nepěstitelů vojtěšky v celém okrese. Sousedé za ním 
chodili s žádostmi o nejrůznější rady, jelikož vydělal tolik peněz a musel být tudíž 
moudrý muž.

 Štěpánka Saadouni

Malá kostka za velké peníze, 
aneb jak nepěstovat máslo

Okruh zdravotnických zařízení v Přibyslavi v minulých dnech rozšířila Mgr. Miro-
slava Formanová o fyzioterapii. 

Přibyslavská rodačka pro profesi fyzioterapeutky získala nejvyšší možné vzdělání. 
Na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obhájila 
titul bakaláře, odbornost si potom ještě zvýšila magisterským studiem na Fakultě 
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 

Během studia absolvovala stáž v blízkosti severního polárního kruhu, v Rovaniemi. 
Toto město je administrativním a obchodním centrem nejsevernější fi nské provincie 
- Laponska. 

Své služby Miroslava Formanová poprvé oznámila v zářijovém vydání Přibyslav-
ského občasníku a snímek zachytil Víta Karla při montáži štítu sídla jejího fyziotera-
peutického pracoviště na Bechyňově náměstí, naproti přibyslavské radnici. 

Rehabilitace, a také fyzioterapie, v dnešním slova smyslu se začaly objevovat až 
ve 20. století. Celosvětově je uznávaná tzv. Pražská škola. Lékaři soudí, že fyziotera-
pie by měla být zakotvena v povědomí každého člověka, jelikož může být účinnou 
prevencí a léčbou bolestivých stavů. 

Text a foto
Ivo Havlík

Péče o zdraví ve městě má novou 
rehabilitaci

Ke  zvláštnosti přibyslavské gastronomie patří specializovaná středomořská ku-
chyně, kterou mimo centrum města v poněkud zastrčeném koutě Malinského ulice 
s úspěchem provozují Bohumil a Václava Kytličkovi. 

Název útulného podniku Veronika je odvozen od křestního jména dcery manželů, 
která kus svého srdce zadala mladému Řekovi. 

Zatímco knihkupecké regály se prolamují pod tíhou nových a nových vydání ku-
chařek všeho druhu, často vzájemně opisovaných, o pravé řecké kuchyni v poslední 
době vyšly jen dvě příručky. 

První vydala populární česká zpěvačka řecké národnosti Marta Elefteriadu. „Její 
knihu vlastním, v mnohém nás inspiruje,“ říká Václava Kytličková. 

S odstupem sedmi let letos vyšla publikace Domácí řecká kuchyně s podtitulem 
Všechny chutě Řecka na talíři. Napsala ji také Veronika, nikoli však Kytličková, ale 
Hájková, ve spolupráci s rodilým Řekem Georgem Agathonikiadisem. 

Zajímavé je, že jídla se v Řecku donedávna podávala vlažná, protože Řekové to 
tak mají nejraději. Starý vtip říká, že žena volá manžela k obědu se slovy: „Pojď už 
konečně jíst, než ti to jídlo zteplá!“ 

V přibyslavské restauraci to samozřejmě neplatí, kuchař Bohumil Kytlička ctí zá-
sadu Magdaleny Dobromily Rettigové, že jídlo na stole má být horké. Takové ho 
na stůl hostů na fotografi i nese Václava Kytličková. Manželé Kytličkovi vždy ochotně 
pomáhají s kuchařskými soutěžemi, které pořádá Kulturní zařízení města Přibyslav.

Text a foto
Ivo Havlík

Manželé Kytličkovi na řecký zvyk 
nedají, jídla na stůl nosí teplá
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Jednadvacet let Ivana Fejfarová prodává školní a kancelářské potřeby v obchodě na Bechyňově 
náměstí. Krám má strategickou polohu, je blízko školy. Proto se v něm ráno otevírá ještě před 
prvním zvoněním. 

Zkušená a v oboru vyučená prodavačka má nejvíc práce počátkem září, to prožívá papírnické 
žně, na které se celé prázdniny připravuje. Na nic nesmí zapomenout. 

V prodejně je přes tisíc položek drobného zboží. V přehledných regálech jsou seřazeny tužky 
všeliké tvrdosti, pastelky a pastely celého spektra barev, linkované i čisté sešity, různé propisky, 
papíry rozličného formátu i gramáže, kreslící i kladívkové čtvrtky, štětce, barvy, lepidla, pravítka, 
kružítka, připínáčky, špendlíky, svorky, nůžky, obálky, poznámkové bloky, křídy. 

Pouze kalamáře a lahve s modrým inkoustem už na trhu nejsou. Inkoust se prodává jenom ve vý-
měnných bombičkách. „Hitem poslední doby je psací pero, které na opačném konci má školáky 
velmi oceňovanou pomůcku - gumu,“ říká Ivana Fejfarová. 

Text a foto
Ivo Havlík

V papírnictví se dveře netrhly,
obchod byl na školu připraven

„Zelené šaty, botky rudé, zejtra moje svatba bude: sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť“, prosí o světlo 
vodník v předvečer svatební noci ve čtvrté sloce stejnojmenné balady Karla Jaromíra Erbena. 

Velkého vodního démona ze slovanského folklóru v září zhotovila přibyslavská keramička Jana 
Březková, splnila tím zvláštní objednávku jednoho zákazníka. Pro fotografi cké zpodobnění jej 
posadila na čerstvě natřenou ohradu kašny na Bechyňově náměstí. 

Víra ve vodníka vychází ze slovanského kultu vody, jeho partnerkou často bývá vodní panna 
nebo rusalka.

Nejznámějším českým malířem vodníků byl národní umělec Josef Lada. Keramička Jana Březko-
vá patří k těm, kdo mýtického zeleného muže našich vodních ploch a řek zpodobňují z šamotové 
hlíny. Mohutnost jejího vodníka je daná hloubkou vypalovací pece.

Foto a text
Ivo Havlík

KONEC VODNÍKŮ V ČECHÁCH NENASTAL 

Začátek školního roku je každoročně významným obdobím pro 
všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, ale i  pro ty, 
které se po prázdninách do školních lavic znovu vracejí. Cesty do škol 
však s sebou přinášejí i některá rizika, a to jak na začátku školního roku, 
tak i v jeho průběhu.

Od začátku letošního roku do 31. srpna šetřili policisté v Kraji Vy-
sočina celkem 81 dopravních nehod s účastí chodců. Při těchto do-
pravních nehodách byly dvě osoby usmrceny, deset dalších utrpělo 
těžké zranění a 59 chodců bylo při nehodách zraněno lehce. Ve 22 
případech zavinil dopravní nehodu chodec.

Z tohoto důvodu je velmi důležité připomenout veřejnosti a hlavně 
rodičům školáků některá základní pravidla, kterými by se jejich děti 
měly řídit.

Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu odpovídají rodiče. Je 
tedy vhodné, aby s dítětem prošli celou trasu do školy a i ostatní trasy, 
po  kterých se bude dítě pohybovat. Při té příležitosti mohou dítěti 
ukázat bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlit mu zásady 
bezpečného přecházení.

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také 
jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by na sobě měly mít pest-
ré oblečení, případně některý z refl exních nebo fl uorescenčních prvků, 
které chodce zviditelní. To neplatí pouze pro děti, ale pro všechny 
chodce v silničním provozu.

V případě, že rodiče do školy přepravují menší děti v osobním au-
tomobilu, musí je mít vždy umístěny v dětské autosedačce. U nás tato 
povinnost vyplývá přímo ze zákona. V dětské autosedačce musí být 
přepravované všechny děti, které měří nejvýše 150 centimetrů a váží 
nejvýše 36 kilogramů.

Při přepravě dítěte v dětské autosedačce musí řidiči dodržovat ná-
sledující podmínky:

• dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho 
hmotnosti a tělesným rozměrům

• na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo 
činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí 
být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy

• dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek 
stanovených výrobcem dětské autosedačky a dítě musí být do dět-
ské autosedačky umístěno v souladu s návodem k použití této dětské 
autosedačky

V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v průběhu 
školního roku se v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích 
vyskytovat více dětí a měli by tak této situaci přizpůsobit své chování, 
zejména pak rychlost jízdy. Důležitá je u všech řidičů i předvídavost.  
Berme v úvahu, že chování dítěte v silničním provozu ovlivňuje mnoho 
faktorů, a proto jeho reakce jsou velmi často nevyzpytatelné.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Kancelář ředitele

Oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart
koordinátor prevence

tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: david.linhart@seznam.cz

Bezpečná 
cesta 
do školy
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V neděli 3. září 2017 se v Přibyslavi konaly závody v parkurovém skákání. Členové 
zájmového spolku Stáj Frederika Přibyslav si nachystali pro koně a jezdce celkem 
pět soutěží v parkurovém skákání. 

Po  dlouhé odmlce v  účasti domácích jezdců na  přibyslavských závodech star-
tovala letos členka našeho oddílu Adriana Močubová a  přes nevelké zkušenosti 
na závodech se ze čtyř startů třikrát umístila na prvních příčkách. 

Dopoledne probíhaly tzv. hobby závody, to jsou závody určené především pro 
mladé začínající jezdce i pro mladé koně. Závody byly zahájeny hobby parkurem 
do 80 cm. V této soutěži se na prvním místě umístil jezdec ze Stáje u Zlatého potoka 
Daniel Buschacher s klisnou Laty. Domácí jezdkyně Adriana Močubová se se svým 
mladým a ještě nezkušeným koněm jménem Farbleid umístila na pěkném čtvrtém 
místě. 

Druhou soutěží byl opět hobby parkur do 90 cm, kde byla Adriana opět s Farblei-
dem dekorována za první místo. 

Po krátkém obědě rozhodčích byly zahájeny odpolední ofi ciální závody, které byly 
součástí Skokového poháru Vysočiny. 

První byla skoková soutěž stupně „ZM“, která je určena opět především mladým 
jezdcům a  koním. V  této soutěži se na  prvním místě umístila Denisa Hrdličková 
s koněm Iron Petticoat ze Stáje u Zlatého potoka. A druhé místo zůstalo v rukou  
Adriany, tentokrát s koněm Fergeit. 

Do čtvrté soutěže stupně „Z“ nastoupilo celkem 15 jezdců. Výška skoků v  této 
soutěži je jeden metr. A první místo v této soutěži získala Eva Hornová na koni César, 
kteří startovali za Sportovní klub Květnov.

Třetí soutěží byl parkur stupně „ZL“ o výšce překážek 110 cm. V této soutěži za-
bodovaly jezdkyně z  Jezdeckého klubu Cavaliér Rynárec, které si odvezly stužky 
za první tři místa. První místo obsadila Radka Dvořáková s klisnou Damila a druhé 
místo opět Radka Dvořáková s Benetonem.  

Vrcholem závodů byl parkur stupně „L“, kde výška skoků dosahuje již 120 cm. 
V této nejnáročnější soutěži letošních závodů první dvě místa vybojovala opět Radka 
Dvořáková z Rynárce s Benetonem 1 a Damilou. Na třetím místě se umístil  Miloš 
Veselý, který startoval za Stáj Veselý Čechtín. 

Celkem během dne proběhlo 94 startů ve všech soutěžích. Závodů se zúčastnilo 
37 jezdců a 42 koní. Dobrou práci odvedl i sbor rozhodčích České jezdecké federace 
v čele s Ing. Olgou Kubátovou.

Pořádajícím členům za náročnou přípravu těchto závodů bylo největší odměnou, 
že tři „fangle“ zůstaly v  domácí stáji. Za  to patří poděkování Adrianě Močubové 
a jejímu trenérovi Jaroslavu Hláčikovi a doufáme, že v příští sezóně budou stužky 
přibývat. 

Velké poděkování patří také sponzorům, bez kterých by se tyto závody nemohly 
konat. Byli to - fi rma Neufe, spol. s r.o., Přibyslav, město Přibyslav, Osiva, a.s., Přiby-
slav, prodejna COOP Přibyslav. 

Také bychom touto cestou chtěli poděkovat paní Renatě Svobodové a Věře Po-
drázské za zdravotní dozor, panu MVDr. Šťastnému za veterinární dozor a všem, kdo 
nám pomáhali při konání těchto závodů.

Ilona Vomlelová
a členové z.s. Stáje Frederika Přibyslav

JEZDECKÝ DEN V PŘIBYSLAVI

na uplynulé Mlékárenské dny na radničním balkonu vystřídala velkoplošná po-
zvánka na výstavu ovoce, zeleniny, medu a brambor. Druhá velká tradiční podzimní 
akce se bude v Přibyslavi konat od soboty 14. do pondělí 16. října 2017.

Foto: Ivo Havlík

POZVÁNÍ
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Na přibyslavské letiště, kde se konal  závod složený z cyklis-
tiky a běhu, dorazilo 28 dětí. Nejmladší děti urazily vzdálenost 
60 m běh a 120 m na kolech nebo srážedlech. Zbývající kate-
gorie uběhly celkem 400 m a na kole ujely 1500 m.

Na hřiště v ulici  Nerudova si přišlo poměřit síly v kroketu, golfu a pétanque 31 dětí a přidalo se také 
13 rodičů. Kroket a  golf se měřil na  počet úderů (čím méně úderů = tím lepší výsledek), u  petanque 
se měřila vzdálenost od středového kolíku ke každé z 5ti hozených koulí (čím menší součet = tím lepší 
výsledek).

8. disciplína – DUATLON 27. 8. 2017 9. disciplína – KROKET, GOLF, PETANQUE 17. 9. 2017

NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] BODY

1. Musil Josef 2013 0:37 100
2. Řezníková Emma 2012 0:39 95
3. Hladílková Anna 2012 0:40 90

DÍVKY MLADŠÍ 2006 - 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] BODY

1. Šrámková Lucie 2006 6:42 100
2. Peňázová Kristýna 2006 6:53 95
3. Havlíčková Denisa 2009 6:55 90

DÍVKY STARŠÍ 2002 - 2005
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] BODY

1. Havlíčková Tereza 2003 5:49 100
2. Burdová Lucie 2004 5:59 95
3. Loužecká Terezie 2003 6:17 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2006 - 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] BODY

1. Havlíček Radek 2006 6:09 100
2. Šrámek Matěj 2009 6:51 95
3. Flekal Jakub 2006 6:53 90

CHLAPCI STARŠÍ 2002 - 2005

Pořadí Příjmení Jméno Ročník 50 m
Čas [min] BODY

1. Havlíček Marek 2004 0:37,00 100
2. Loužecký Filip 2003 1:10,00 95

NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Kroket
[počet úderů] poř. Golf

[počet úderů] poř. Pétanque
[cm] poř. body z poř. BODY

1. Musil Josef 2013 10 2 6 1 160 3 6 100
2. Ptáčková Sára 2011 10 2 10 4 173 5 11 95
2. Řezníková Emma 2012 12 4 11 5 146 2 11 95

DÍVKY MLADŠÍ 2006 - 2010

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Kroket
[počet úderů] poř. Golf

[počet úderů] poř. Pétanque
[cm] poř. body z poř. BODY

1. Peňázová Kristýna 2006 10 1 9 1 197 3 5 100
2. Loužecká Amálie 2008 11 2 13 5 94 1 8 95
3. Kerbrová Kateřina 2009 11 2 11 2 224 5 9 90

DÍVKY STARŠÍ 2002 – 2005

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Kroket
[počet úderů] poř. Golf

[počet úderů] poř. Pétanque
[cm] poř. body z poř. BODY

1. Loužecká Viktorie 2003 16 4 8 1 61 1 6 100
2. Stehlíková Natálie 2002 14 3 9 2 196 2 7 95
3. Pejzlová Monika 2003 10 1 11 4 235 3 8 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2006 - 2010

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Kroket
[počet úderů] poř. Golf

[počet úderů] poř. Pétanque
[cm] poř. body z poř. BODY

1. Flekal Jakub 2006 13 1 10 2 217 4 7 100
1. Šrámek Matěj 2008 13 1 7 1 248 5 7 100
3. Křesťan Radek 2010 14 3 11 3 195 2 8 90

CHLAPCI STARŠÍ 2002 - 2005

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Kroket
[počet úderů] poř. Golf

[počet úderů] poř. Pétanque
[cm] poř. body z poř. BODY

1. Loužecký Filip 2003 12 1 7 1 103 2 4 100
2. Havlíček Marek 2004 16 2 11 2 86 1 5 95

Podrobné výsledky jednotlivých disciplín, celkové pořadí 
všech závodníků 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
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Na  dvanácté příčce ze čtrnácti byli v  době uzávěrky tohoto vydání občasníku 
přibyslavští fotbalisté. V přeboru kopané Kraje Vysočina mají zatím pouze 6 bodů 
a velmi nepříznivý poměr branek 11:23. Víc gólů žádný tým nedostal.

Ještě hůře na tom je tým Sativy Keřkov, který v okresním přeboru Havlíčkobrodska 
zaujímá poslední místo. Krutou porážku „bramboráři“ utrpěli v Dlouhé Vsi, v neděli 
17. září tam dostali sedm branek a žádnou nedali. 

Ve stejné soutěži ve shodný den se doma utkala rezerva SK Přibyslav s Věžnicí. 
Přespolní derby se hrálo po dlouhých 28 letech. Z pečlivě vedeného archivu Petra 
Stehna vyplývá, že soupeři se naposledy utkali 11. června 1989 ve Věžnici. Přibyslav 
tam tehdy v gólové přestřelce prohrála 4:6 a domácí si tímto vítězstvím zajistili po-
stup do vyšší soutěže. Letošní zápas skončil smírně 1:1.

V říjnu první mužstvo Přibyslavi hraje třikrát venku - v Humpolci (1.10.),v Jaro-
měřicích nad Rokytnou (15.10.) a v Okříškách (28.10.). Doma hostíme Ledeč nad 
Sázavou (8.10.)a Košetice (21.10.)

Rezerva v  okresním přeboru hraje doma rovněž dvakrát - v  městském derby 
se utká s  Keřkovem (15.10.)a k  vůbec poslednímu utkání přijede Kožlí (29.10.); 
na trávníku Sativy budou hrát Šmolovy (7.10.)a Věžnice (21.10.).

Ivo Havlík

 Dan Tvrdík z mužstva SK Přibyslav B (uprostřed) střílí vyrovnávací branku do sítě Věžnice. 
Přespolní derby se hrálo po 28(!) letech a skončilo remízou 1:1. Foto: Ivo Havlík

Přespolní derby Přibyslav B – Věžnice 
se hrálo po neuvěřitelných 28 letech

Přesná měřidla svých kopaček mimořádným způsobem ukázal Adam Vostál 
v utkání krajského přeboru SK Přibyslav - Sapeli Polná. V průběhu jediné minuty 
se dvakrát trefi l do soupeřovy branky, čímž vyrovnal nepříznivý stav zápasu na 2:2. 

Žel, radost (na  snímku) odchovanci přibyslavského oddílu až do  konce nervy 
drásajícího utkání nevydržela. Domácí nakonec hořce prohráli 2:4.

Třiadvacetiletý Adam Vostál pracuje u ohraňovacího lisu strojírny ACO Industries 
a přibyslavský dres obléká rovných patnáct let.

Foto: Ivo Havlík

To je muška! Dva góly v jedné minutě
Role trenéra fotbalistů SK Přibyslav se na podzim ujal Miloš Krčál a přitom ne-

opustil post ofenzivního záložníka. Patří k nejzkušenějším hráčům, vždyť nedávno 
oslavil 38. narozeniny. Přesto v nasazení a bojovnosti na hřišti úspěšně konkuruje 
o generaci mladším. Dokazuje to dramatická momentka z velkého vápna soupeře 
v utkání Přibyslav - Sapeli Polná. Krčál se i v krkolomné pozici snažil dopravit míč 
do sítě hostů.

Foto: Ivo Havlík

Trenér Miloš Krčál hraje
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8.10.2017 LIGA VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 9:00-14:00  

15.10.2017 LIGA VYSOČINY ELÉVŮ 9:00-12:00  

22.10.2017 LIGA VYSOČINY MUŽŮ 9:00-16:00  

 09:00 SK JUVENIS PŘIBYSLAV : Hippos Žďár n/S. C  

 13:30 SK JUVENIS PŘIBYSLAV : TJ Spartak Třebíč  

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

DĚKUJEME PARTNERŮM: 

    

Měsíc srpen nebyl ani trochu prázdninově odpočinkový.  Od pátku 4. 8. – 6. 8. 
se konaly v  dánském Viborgu UCI Trials World Youth Games /mistrovství světa 
mládeže do 16 let/. V soutěži družstev, kdy Češi obhajovali třetí místo, se zadařilo. 
Celé družstvo, jehož členem byl i Marek Pochtiol, jelo perfektně, dodržovalo taktické 
pokyny vedoucího výpravy a podařil se jim husarský kousek. V konkurenci 16 druž-
stev z celého světa zvítězili a domů si odvezli zlaté medaile a titul Mistrů světa.

Druhý den se jel závod jednotlivců. Marek nastupoval na start s předsevzetím umís-
tit se do 12. místa a tak si zajistit postup do fi nále. V samotném závodě si držel 10. 
místo, ve druhém kole však udělal dvě chyby, které ho odsunuly na celkové 15. místo. 
V silné konkurenci 45 závodníků mohl být i tak se svým umístěním spokojený.

Koncem prázdnin 29. 8. startoval na YG – ČR, kdy tento závod byl zároveň i M-SR 
v  Lučenci. Tam s  přehledem zvítězil a  připsal si plný počet bodů do  celkového 
hodnocení.

Hned další víkend 2. 9. pokračoval tento seriál závodů závodem v Žižkově Poli, 
tedy pro Marka na domácí trati. Ani zde nezklamal své příznivce, kteří ho doprovázeli 
na všechny sekce, a opět dojel na 1. místě. Tímto vítězstvím si již v předstihu zajistil 
celkové vítězství a v dalším závodě, který se jel 9. 9. ve Sklence u Prahy, si mohl 
dovolit startovat ve vyšší kategorii Elite. I zde potvrdil svoji dobrou formu a zvítězil.

V sobotu 16. 9. pokračoval seriál závodů M-ČR BIU /motocyklová federace/ v Ky-
jově. V deštivém a chladném počasí obsadil 1. místo a i tady už v předstihu obhájil 
celkové loňské vítězství a titul M-ČR v kategorii junior.

Aby toho nebylo málo, hned další den 17. 9. se zúčastnil M-ČR v cyklotrialu UCI 
/cyklistická federace/ v Říčanech u Prahy. Marek startoval v nejobtížnější kategorii 
Elite, ze třetího místa postoupil do fi nále, kde si polepšil a skončil o jeden bod druhý 
za vítězným V. Křivou /AMK Hamry n. S./. 

Dne 23. 9. se jede další závod M-ČR v Březové u Sokolova, ale o tom až v příštím 
čísle PO.

Jaroslav Pochtiol

Biketrial
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Jaké to je být přímým účastníkem olympiády neolympijských sportů ( jak se mezi 
sportovci této vrcholné akci říká), se vám pokusím v krátkém článku popsat bezpro-
středně po návratu domů.

Vše začalo nenápadným emailem z FAI (mezinárodní letecká federace), ve kterém 
mi gratulovali k nominaci na Světové hry –The World Games. Moc jsem tomu nevě-
noval pozornost, protože jsem se soustředil především na nadcházející republikové 
a pak i evropské mistrovství v Břeclavi, kde jsem chtěl uspět na nejvyšších pozicích. 
Jak se ale tato sportovní veleudálost blížila, začalo chodit víc a víc emailů od FAI, 
Aeroklubu ČR a po té i z Olympijského výboru, a to už jsem začal větřit, že to bude 
neobyčejná akce. Proto jsem neváhal a okamžitě nastudoval task katalog, který byl 
oproti standardním úlohám výrazně pozměněn, a začal ihned trénovat. Při výběru 
úloh se dbalo jednak především na bezpečnost, ale také na atraktivitu jednotlivých 
úloh a natrénovat nové kousky bylo naprosto nezbytné.

Zde je pár čísel: 3  251 sportovců ze 111 zemí celého světa, 67 reprezentantů 
z České republiky, zahajovací ceremoniál vidělo přímo na stadionu přes 35 000 lidí, 
práva na televizní přenosy koupilo 120 televizních stanic, soutěžilo se na 22 spor-
tovištích města Wroclawi, všechny vstupenky na  jednotlivé akce vyprodány ještě 
v předprodeji. Dobré co?

Jak se na The World Games 2017 dostat jako soutěžní pilot? Nominační kritéria 
pro motorový paragliding jsou velmi striktní. Vybráno bylo pouze nejlepších 18 pi-
lotů podle mezinárodního žebříčku FAI (stejné jako žebříček ATP v  tenise), tam 
se sčítají veškeré mezinárodní výsledky a na základě tohoto hodnocení jsme byli 
vybráni - autor ze 7. místa, Petr Matoušek z 10. místa a Jiří Koudela z 18. místa. Takže 
už jenom to, že se do Wroclawi dostali tři motoroví paraglidisté z České republiky 
je obrovský úspěch.

Samotný zahajovací ceremoniál probíhal na  fotbalovém stadionu ve Wroclawi, 
na tom samém stadionu, kde se v minulosti např. uskutečnilo fotbalové Euro. Odvoz 
na stadion všech účastníků, trenérů a asistentů z jejich hotelů zajišťovala autobusová 
doprava (perfektně a přesně organizovaná). Po příjezdu čekalo všechny účastníky 
připravené zázemí v útrobách stadionu s veškerým potřebným vybavením - plno 
ovoce, sportovní stravy, nápoje a spousta míst k sezení. Do zahajovacího ceremoni-
álu zbývaly ještě tři hodiny, to je dlouhá doba a tak se měli reprezentanti alespoň čas 
seznámit, a čekání si zpříjemnit třeba hrou „fl aška“… Jak se přibližovala 19. hodina 
a stadion začínal praskat ve švech, nervozita stoupala. Přeci jenom nastupovat před 
pětatřiceti tisíci diváky se vám jen tak nepoštěstí a pocit aktéra je fascinující - nevíte, 
kam máte koukat, kudy jít, vše je najednou rozmazané, a tak se prostě smějete a jdete 
za těmi před vámi. Naštěstí každou zemi vedla jedna hosteska, a tak jsme prošli přes 
celý stadion bez zabloudění a bez karambolu. Po schodech jsme stoupali až na samý 
vrchol a byla to fuška, protože místní sportovní „svatostánek“ je opravdu hodně ve-
liký. Výhled na nastupující sportovce byl impozantní a z té dálky vypadali jako různě 
zbarvení mravenci, tak daleko od nich jsme byli. Samotné ofi ciální zahájení si vzal 
na starosti prezident mezinárodního olympijského výboru pan Thomash Bach, s pre-
zidentem světových her panem Jose Pururenou a ministrem sportu a turistiky panem 
Witoldem Baňkou. Následoval dvouhodinový program, kde vystoupil symfonický 
orchestr, polské popové hvězdy, tanečníci, artisté a  celé vystoupení doprovázela 
spousta světelných efektů. Na závěr programu všichni sportovci sestoupili na plochu, 
kde se tančilo za zvuků latinskoamerické hudby. Po tanci všechny závodníky zase hro-
madně odvezli do jejich hotelů, kde každý v hlavě zpracovával právě zažité události.

Následující den měl být tréninkový na  blízkém letišti wroclawského aeroklubu 
a od našeho hotelu Jasek vzdáleného asi 5 kilometrů. Na zkoušku se letěly cvičné 
slalomy a testoval se čas, za který dokáže skupina (teď už jenom 17 pilotů - pro úraz 
neletěl Pawel Kozarzewski) odlétat jednu disciplínu. Na rozdíl od jiných leteckých 
akcí byla tato výjimečná v tom, že jsme měli na létání přesně daný čas, většinou to 
po celou dobu akce byla jedna hodina letového okna dopoledne a jedna odpoled-
ne, vše na  minutu přesně. Čas byl naprosto striktně dodržován z  jednoduchého 
důvodu - nebyli jsme na  letišti sami a naše soutěž probíhala na střídačku s akro-
baty na bezmotorových kluzácích a canopy pilotingem parašutistů, což je možná 
známější pod názvem „swooping“. Vše probíhalo před zraky diváků a  fotografů 
a před televizními kamerami. Takže oholit, učesat a ve vzduchu se pořádně usmívat! 
První testovací kolo trvalo sedmnácti pilotům 45 minut a to se muselo změnit, pro-
tože polský ředitel soutěže Adam Paska měl v plánu stihnout během jedné hodiny 
dvě odlétaná kola. Nutno říci, že nikdo moc v jeho vizi nevěřil, ale opak byl prav-
dou, protože následující testovací hodinka viděla dvě odlétaná kola i  s  malinkou 
časovou rezervou. Pro Světové hry byl katalog úloh speciálně upraven, aby soutěž 
byla především bezpečná a přesto divácky atraktivní. Nově se také při létání kolem 
pylonů nad zemí nesmí používat speed systém, což v  praxi znamená zpomalení 
letů a  pro piloty „nezajímavý druh létání“. Proto se v  jednom slalomu „osmičce“ 
kopala slalomová tyč a  ve  druhém fotbalové míče v  přesně daném pořadí. Tím-
to zpestřením se létání stalo zase zajímavou výzvou i bez speed systému a i velké 
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množství diváků tento druh létání ocenilo. Další disciplínou bylo známé mini- maxi. 
Po průletu časovou bránou se kopaly 4 slalomové tyče, každá po 50 metrech a za-
končeno další časovou bránou. Při prvním průletu minimální rychlostí a druhý průlet 
na maximální rychlosti a se speedem. Tuto úlohu se snažil ovlivnit francouzský team 
leader Pascal Vallé. Ve Francii si totiž zakázali používat speed krom vodní hladiny 
naprosto všude a chtěl tuto praxi prosadit i přímo na hrách. Po diskuzi s Adamem 
Paskou a zástupcem FAI Wolfgangem Lintlem byla jeho žádost právem zamítnu-
ta a díky tomu Francouzi svorně v mini-maxi nenastoupili. Nutno podotknout, že 
se tím určitě připravili o  nějakou z  medailí. Tuto disciplínu jsme si po  zveřejnění 
výsledků pojmenovali „českou“, protože jsme v  ní já spolu s  Petrem Matouškem 
okupovali čelní místa tabulky, a nebýt nekopnuté tyče (penalta +2 sekundy k času), 
obsadili bychom v mini-maxi 1. a 2. místo. Dalším zpestřením pro všechny byl tzv. 
foot drag na  vodní hladině, kterou jinak využívají parašutisté pro swoop. Naším 
úkolem bylo táhnout nohu ve vodě asi 50 metrů, za každé odskočení nohy z vody 
(vše fi lmováno) penalta +2 sekundy k nejbližšímu slalomu. Tato úloha zatím nemá 
platné bodování dle FAI pravidel, a tak je to v podstatě pouze penalizační let… Bě-
hem několika soutěžních kol „bruslení na vodě“ se nikdo z nás nevykoupal, což byl 
skoro zázrak, protože se létalo kolem poledního a foukalo cca 5 m/s přes hangár…
Poslední bodovanou úlohou byl Bowling landing - přistání se skopáváním deseti 
kuželek rozmístěných za sebou po jednom metru. Po startu se muselo nastoupat 
do cca 100 metrů, nalétnout nad místo přistání už s  vypnutým motorem, udělat 
jednu 360° zatáčku a při přistání pokud možno skopnout všech 10 kuželek a samo-
zřejmě neupadnout. Tento úkol se většinou nechává na horší povětrnostní podmínky 
a ty právě nastaly… Přistávalo se za větru přes 5 m/s a za silné termiky, takže výsledky 
této úlohy pěkně zamíchaly s dosavadním pořadím. Vždyť ze sedmnácti pilotů se 
přesně trefi lo jen 6! Novinkou pro nás také bylo po každém letu poskytovat rozho-
vory jak českým, tak i zahraničním médiím.

Obrovskou podporou pro náš tříčlenný tým (ale i pro dalších 64 českých sportov-
ců) bylo zázemí na lodi Tumska, která patří k hotelu Tumski a je zakotvena uprostřed 
Wroclawi. Loď byla pronajata českým olympijským výborem a sídlil tam mimo jiné 
štáb televize, k dispozici jsme měli fyzioterapeuty, maséry, občerstvení a vždy vlídné 
přijetí. Na vlastní kůži jsme zažili „díků vzdání“, to je oslava získání medaile, kde si 
oslavenec projde uličkou slávy, promítají se záběry z cesty k úspěchu, z předávání 
medaile i s malým přípitkem.

České úspěchy na Světových hrách 2017
In-line hokejisté, vodní lyžař Adam Sedlmajer a kickboxerka Sandra Mašková - zla-

tá medaile; ploutvové plavání Jakub Jarolím- stříbrná medaile; orientační běžec Jakub 
Král, terénní lukostřelkyně Martina Macková a Jakub Klauda v muaythai v kategorii 
do 91 kg - medaile bronzové. Naše letecká výprava dopadla takto: motorový pa-
ragliding - 6. místo Milan Klement, 13. Jiří Koudela a 15. Petr Matoušek. Parašutisté 
(canopy piloting) - 27. místo Jiří Blaška a 29. Mark Rahbani.

Závěrem bych chtěl vyzdvihnout perfektní organizaci, která si v ničem nezadala 
dle mého s opravdovou olympiádou, poděkovat bych chtěl Českému olympijskému 
výboru v čele s Martinem Doktorem a partou super lidí kolem něj. A abych neza-
pomněl, také Dádě Vítovcové z Aeroklubu ČR, která si nás v podstatě adoptovala 
a zařizovala vše potřebné, abychom nijak nestrádali…

Takže ještě jednou veliké díky všem za  tuto skvělou příležitost stát se na  chvíli 
„olympionikem“ a doufám, že náš sport diváky nenudil, ale příjemně překvapil. Tak 
třeba za čtyři roky na viděnou v Birminghamu, kdo ví...

Milan Klement
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18.00 - 19.30

PONDĚLÍ věrná garda

19.00 - 20.00

ÚTERÝ kondiční cvičení - ženy

16.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 20.00 20.00 - 21.00

STŘEDA předškolní žactvo mladší žákyně nohejbal muži

15.45 - 16.45 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00

ČTVRTEK badminton rodiče a děti slet - ženy kondiční cvičení - ženy

16.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 19.30 19.30 - 21.00

PÁTEK starší žákyně žáci ženy - obruče nohejbal

17.00 - 21.00

SOBOTA nohejbal (mladší muži)

R O Z V R H    C V I Č E N Í

16.30 - 18.00

starší žákyně

Mistrovství České republiky v házení modelů větroňů bylo k vidění o prvním 
zářijovém víkendu na  přibyslavském letišti. Sportovní disciplína má zvláštní 
název - f3k.

Pořadatelem neobvyklého zápolení s mezinárodní účastí byl Svaz modelářů 
ČR, který organizaci šampionátu svěřil klubu LMK Zephyr Žďár nad Sázavou. 
Termín soutěže měl smůlu, v  pátek a  v  neděli pršelo, bez deště byla jenom 
sobota.

Rádiem řízená letadla soutěžící vyhazují do vzduchu kruhovým hodem, ob-
dobně jako diskař po otočce vypouští disk. Pohyb modelu na obloze závodník 
řídí rádiem, využívá přitom aktuální termiku vzduchu. 

Letadla (házedla) jsou vyrobena ze slitin uhlíku a váží pouhých 250 gramů. 
Na otázku, kolik takový „stroj“ stojí, Boris Plevza z Bratislavy odpověděl, že ta 
nejlepší jsou drahá jako limuzína značky Mercedes.

Nový letecký sport se rychle rozvíjí a má své fanoušky. Někteří závodníci se 
do Přibyslavi prakticky přemístili z ukrajinského Lvova, kde se konalo mistrovství 
světa.

Text a foto:
Ivo Havlík

 Závodník jako diskař udělal několik otáček, aby rotací z pravé ruky vymrštil k nebi model 
letadélka, jehož hmotnost je pouhých 250(!) gramů, v levé ruce přitom drží rádiovou vysílačku.

 Nad letištěm kroužilo několik „strojů“ kategorie f3k, pokyny o výšce, směru a délce svého 
letu dostávaly ze země rádiovým signálem, kvůli chybnému řízení nejeden model přistál 

ve větvích stromů.

Na letišti házeli rádiem řízená letadla

Foto: z archivu redakce
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AUTOCENTRUM FAJMON 

                                                                                       Dobrá 117 
                                                                                                             Tel.: 732 802 218 

                RUČNÍ MYTÍ VOZŮ 

Objednávky  tel.: 739 813 613 
 
Dále nabízíme:  geometrie náprav 
                             opravy motorů a převodovek 
                             výměny olejů a kapalin 
                             výměna autoskel 
                             autoelektrika a diagnostika vozidel 
                             přezouvání a vyvažování pneumatik 
                             prodej nových pneumatik 
                             odtah vozidel 
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ZEMPO STOBER – PRODEJNA KLAS
Pravá ruka pro všechny kutily, zahrádkáře, řemeslníky, vinaře, 

zemědělce a chovatele zvířat v Havlíčkově Brodě. 

ZEMPO STOBER – Prodejna Klas, Havířská 662, Havlíčkův Brod, 
E: havlickuvbrod@zempostober.cz, T: 569 428 874

Textilie 
Podzimní hnojiva 
Travní směsi 
Kuchyňské potřeby 
Pracovní oblečení 

Krmiva pro 
hospodářská 
zvířata
Nářadí
Výroba klíčů

PO–PÁ: 7.00 – 17.00 
SO: 7.30 – 11.30 

Hrábě na listí 
od 32 Kč Kolečko stavební, 80 l Zn, 

kuličkové ložisko  
1 495 Kč

Silniční kartáče
od 115 Kč

Koště čirok 120 Kč

Rýče s násadou  
od 145 Kč

Zakrývací plachty
80g/m2 od 68 Kč 

130g/m2 od 105 Kč

Přepravky a bedny 
od 105 Kč

Další zempoviny:

ZEMPO TIP
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Natálie Sobotková

tel.: +420 723 258 275

      NABÍZÍM  
pronájem garáže v Přibyslavi, 
           ul. Nerudova  
       tel.: 737 967 362 

UPOZORNĚNÍ!
NÁHRADNÍ TERMÍN 

DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ 
PRO DOBROVOLNÉ DÁRCE KRVE 

(DS FURIANT „VE VŠÍ POČESTNOSTI“) 

JE 23. 11. 2017 V 18.00 HODIN 
V KULTURNÍM DOMĚ PŘIBYSLAV.
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. října 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2017 Rozmístění kontejnerů na bioodpad/viz rozpis Město Přibyslav a okolí Mě Ú Přibyslav
– od 1. října 2017 Městské muzeum zavřeno Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2017 Změna ve vysílání kabelové televize/viz článek Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav 
– od 1. října 2017 Výstava fotografi í- 3 výstavy  -  J. Štreit & P. Bezděčka Město Přibyslav ŘKF, Janáček galerie, KZMP 
– 1. října 2017 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior/Přespolní běh Sokolovna MS ČĆK Přibyslav
– 1. října 2017 Tradiční pouť a posvícení v Žižkově Poli Obec Žižkovo Pole Obec Žižkovo Pole
– 1. října 2017 v 15.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– od 2. října 2017 Zahájení „Týdne knihoven“/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 2. října 2017 Pravidelné cvičení jógy a taiči/viz rozpis Budova MŠ Tyršova a ZŠ TJ Jóga Přibyslav
– 2. října 2017 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 5. října 2017 v 17.00 h. Autorské čtení – Jiřího Hájíčka Sál Radnice KZM Přibyslav
– 6. října 2017 ve 14.30 h. Tvořivá dílnička v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 6. října 2017 od 18.00 h. Vikariátní setkání mládeže v Přibyslavi ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 7. října 2017 v 15.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 7. října 2017 v 19.00 h. DP – Jakub a jeho pán/ DS Domino Pelhřimov Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 8. října 2017 od 9.00 h. Florbal- Liga Vysočiny mladších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 8. října 2017 v 15.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 13. října 2017 v 19.00 h. Slavnostní předání Ceny města Přibyslav Sál kulturního domu Mě Ú, KZM Přibyslav
– 14. října 2017 v 9.00 h. Zahájení výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Radnice města Mě Ú, spolky Přibyslav
– 14. října 2017 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior/cyklistika Jablonecká nádrž MS ČČK Přibyslav
– 14. října 2017 od 9.00 h. Příběh banánu/výstava Radnice města ZŠ Přibyslav 
– 14. října 2017 v 19.00 h. DP – Jo, není to jednoduché/DS Lucerna Vilémovice Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 15. října 2017 od 9.00 h. Florbal- Liga Vysočiny elévů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 15. října 2017 od 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Radnice města Mě Ú, spolky Přibyslav
– 15. října 2017 v 9.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 15. října 2017 v 15.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 16. října 2017 od 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Radnice města Mě Ú, spolky Přibyslav
– 19. října 2017 od 13.00 h. Bezplatná alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 19. října 2017 ve 14.00 h. Členská schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav Sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 19. října 2017 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– od 19. října 2017 Lidové misie – obnova/viz pozvánka ŘK kostel a fara ŘKF Přibyslav
– 20. října 2017 od 14.00 h. Zahájení parlamentních voleb Radnice města Mě Ú Přibyslav 
– 20. října 2017 v 17.00 h. DP – Princezna Žofi e a drak Dynamit/DS Brzkov Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 21. října 2017 od 8.00 h. Parlamentní volby Radnice města Mě Ú Přibyslav 
– 21. října 2017 v 10.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF, PS Přibyslav
– 21. října 2017 ve 14.00; 15.30 h. DP – Strach má velké oči/LS Přib.pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 21. října 2017 v 14.30 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 21. října 2017 v 19.00 h. DP – Země pokladů/ DS Adivadlo Havl. Brod Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 22. října 2017 od 9.00 h. Florbal- Liga Vysočiny mužů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 22. října 2017 Ukončení Lidových misií ŘK kostel a fara ŘKF Přibyslav
– 22. října 2017 ve 14.30 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– od 23. října 2017 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu/ viz rozpis Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 24. října 2017 od 16.00 h. Burza středních škol Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 27. října 2017 od 15.00 h. Pravidelný monitoring Budova DPS MS ČČK Přibyslav
– 27. října 2017 v 19.00 h. DP – Taková ženská na krku/DS Nové Veselí Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 28. října 2017 v 19.30 h. FK – T2 Tranispotting/fi lm; Beat Architects/koncert Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 29. října 2017 ve 14.30 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 1. listopadu 2017 Svátek všech svatých/viz pozvánka ŘK kostel Přibyslav ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2017 Památka všech věrných zemřelých – Dušičky Město Přibyslav ŘKF Přibysla v


