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Tento únorový příspěvek píši mezi dvěma koly prezidentské volby. Proto mi do-
volte, abych vám všem poděkoval za účast u těchto voleb v kole prvním. V Přibyslavi 
byla volební účast 65,77 %, což je o 3,85 % více, než účast v celé zemi. Děkuji vám 
za váš zájem rozhodovat ve věcech veřejných. Tento článek vyjde až po uzavření 
volebních místností kola druhého a my již budeme znát výsledek naší volby. A byť 
jsem byl vždycky odpůrcem přímé volby v našem ústavním uspořádání, věřím, že 
bude odrážet očekávání nás, občanů, od hlavy státu. Já osobně od prezidenta čekám 
tři zásadní věci: důstojnou reprezentaci naší země, nadhled a přehled při jmenování 
funkcí jemu svěřených a určité indikování a nastolování témat, jež trápí veřejnost 
a zároveň unikají ostatní politické reprezentaci.

Rok 2018 bude pro občany Přibyslavi rokem velmi komplikovaným z  hlediska 
dopravy. A je třeba se na tuto situaci připravit, protože nás budou v tomto roce trápit 
uzavírky hned z několika důvodů.  Kromě toho, že budou probíhat opravy a rekon-
strukce ve  dvou ulicích na  místních komunikacích (Komenského a  Malinského), 
měla by v Přibyslavi proběhnout rozsáhlá investiční akce Ředitelství silnic a dálnic 
ČR (ŘSD). Tato bude probíhat po celý rok stejně jako by měla probíhat výstavba 
kanalizace v Dobré a Keřkově, kde ale čekáme na konečné rozhodnutí Ministerstva 
zemědělství ČR, na němž závisí uskutečnění této investice. 

Dovolte mi, abych vás seznámil s  pravděpodobným postupem prací na  silnici 
I/19 a  s  tím, jak budete v  průběhu výstavby informováni. Je totiž nutno napsat, 
že doposud není nikdo schopen říci, jak budou jednotlivé úseky uzavřeny. Je na-
plánováno po celé období odklonění nákladní dopravy (kromě dopravní obsluhy) 
mimo Přibyslav. Na silnici I/19 se počítá se začátkem prací 2. 4. 2018, kdy by měla 
v rozmezí patnácti dnů provést své opravy společnost VAK a.s. Zde se počítá jen 
s lokálním značením.  Od 15. 4. bude zahájena oprava povrchu I/19. Ta proběhne 
v úseku od půli kopce v příjezdu od Dobré po hranici okresu Havlíčkův Brod za Ro-
novem nad Sázavou. Mělo by se jednat vždy o  uzávěru jednoho jízdního pruhu 
(průjezdné na semafory), jeho odfrézování, provedení zkoušek a pokládky nového 
asfaltobetonu. Stavba je členěna do  čtyř etap, jež jsme připomínkovali tak, aby 
bylo možno zajistit alespoň částečně zásobování v prostoru náměstí. Práce budou 
probíhat pravděpodobně vždy na dvou úsecích zároveň. Je třeba se smířit s tím, že 

po odfrézování bude vždy jeden pruh zhruba týden uzavřen a nebude se na něm 
vizuálně nic dít, protože bude probíhat měření a vyhodnocení těchto měření. V úse-
ku od cca křižovatky na nádraží ČD po cca křižovatku do Olešenky je třeba počítat 
s plnou uzávěrou po dobu nejméně šesti týdnů (objízdná trasa bude vedena na obec 
Hřiště, zásobování společností Neufe a SC Metal by mělo být zajištěno).

V současnosti probíhá výběrové řízení na stavbu kanalizace v Dobré a v Keřkově. 
Byly otevřeny obálky a my budeme čekat na informace z MZe. Zda budeme úspěšní 
bychom se měli dozvědět na přelomu března a dubna. Taktéž práce na této kana-
lizaci budou trvat po celý rok a budou probíhat v jednom jízdním pruhu. Věřím, že 
nám MZe poskytne informace včas, aby nemusela stavba pokračovat i v roce 2019, 
jak se tomu stalo v okolních obcích v  letošním roce. Koordinace semaforů obou 
staveb by měla být zajištěna tak, aby bylo možno průjezd uskutečnit „zelenou vlnou“.

Důležité pro vás, občany, je, že vás budeme detailně informovat o  aktuálních 
skutečnostech stran posunu a rozmístění jednotlivých uzávěr prostřednictvím spe-
ciální záložky na našich webových stránkách, kde naleznete vždy ty nejčerstvější, 
nám známé, informace. Zároveň proběhnou informační schůzky v Dobré a Keřkově 
a připravíme pro vás speciální pořad v kabelové televizi na toto téma. Informace 
naleznete určitě i v Přibyslavském občasníku.

Vážení občané, celý průběh těchto dvou staveb bude vyžadovat maximum našeho 
porozumění a tolerance. Skutečností, které vstupují do jednotlivých rozhodnutí, je 
příliš mnoho na to, abychom vám dokázali v tuto chvíli poskytnout bližší informa-
ce. Jakmile ŘSD vybere dodavatele, jsme dohodnuti na první informační schůzce 
a můžeme společně začít pracovat na tom, aby dopad na vás byl, v rámci možností, 
co nejmenší. V jednání s ŘSD se nám povedlo připomínkovat i rozmístění a koor-
dinaci jednotlivých etap, vylepšení značení u nebezpečných přechodů a tak věřím, 
že přestože se tato oprava dotkne negativně nás všech, bude nakonec hodnocena 
kladně. Děkuji vám tímto za vaše případné podněty i shovívavost.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Na počátku roku 2018

Uprostřed zimy je zajištění zdroje tepla pro každou domácnost nezbytnou nutnos-
tí. Způsoby vytápění jsou různé a souvisí s požadavkem na dostatečný tepelný výkon 
pro daný objekt. Každý z nás několikrát během zimního období zažije nepříjemnou 
situaci, kdy se štiplavý kouř valí z komína a nešetrně zamořuje své okolí. Dozajista při 
zatápění každý komín zakouří, problém však nastává tehdy, když se černý dým valí 
z komína několik hodin i dní.  Nedávno jsem zaznamenal stížnost jednoho z občanů, 
že v sousedství někdo topí tak, že není možné otevřít okno nebo pověsit prádlo. Je 
nepochopitelné, že někteří lidé sami z vlastní vůle „otravují“ vzduch, který všichni 
dýcháme. 
Prevence

Jsem příznivcem prevence a věřím v zodpovědné jednání obyvatel našeho města. 
Na poradě vedení města jsme stížnost diskutovali včetně možnosti provést kontrolu 
nadřazeným úřadem Havlíčkův Brod, který tuto kompetenci má. Se stížností  jsem 
se obrátil na Krajský úřad kraje Vysočina – odbor životního prostředí. Dotazoval 
jsem se, zda tento obecný problém nějak řeší, případně jaké opatření nám mohou 
doporučit, pokud by neúnosný stav zamořování ovzduší přetrvával. 
Revize kotlů

Vzápětí jsem byl velmi ochotně informován paní Ing. Žákovou o povinnostech tzv. 
provozovatele stacionárního zdroje (dle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší). Do těchto podmínek spadají stacionární zdroje – lokální topeniště na tuhá 
paliva o velikosti tepelného příkonu od 10 do 300 kW. Na provozovatele se vztahuje 
povinnost provést kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního 
zdroje na pevná paliva jednou za dva roky.
Kontrola kotlů v domácnostech

Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje 
umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci porušil 
některou z povinností podle odstavce 1, pak obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech 
provozovatele spalovacího stacionárního zdroje.  Pokud opakovaně vznikne důvodné 
podezření, že provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou ze zákonných 
povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit do  jeho obydlí za účelem provedení 
kontroly. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu pří-
stup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům. 

Represe – postih
§ 23 zákona o ochraně ovzduší obsahuje veškeré přestupky a případné pokuty 

(to, co se týká fyzických osob). Např. pokud provozovatel zdroje neprovede jednou 
za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionár-
ního zdroje prostřednictvím odborně způsobilé osoby, hrozí mu pokuta ve výši až 
20 000 Kč. V případě spalování nevyhovujícího paliva (uhelné kaly, lignit, proplástky 
atd.) hrozí provozovateli pokuta až 50 000 Kč.
Jde o naše zdraví

V sázce není jenom nepříjemný pocit, ale především zdraví naše a našich dětí. 
Nejnovější studie poukazují na skutečnost, že významnými zdroji zdraví škodlivých 
znečišťujících látek jsou lokální zdroje vytápění neboli lokální topeniště. Ty mohou 
zásadně ovlivnit lidské zdraví, neboť často obsahují organické sloučeniny s mutagen-
ními účinky, sulfáty, nitráty a těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní 
účinky. Menší částice setrvávají v ovzduší dny až týdny a mohou se šířit na velké 
vzdálenosti. Při vdechnutí se tyto menší částice dostávají až do plicních sklípků. Větší 
částice se usazují rychleji, přenášejí se na kratší vzdálenosti a při vdechnutí pronikají 
do  spodních cest dýchacích, kde dráždí sliznici. Mohou tak způsobit poškození, 
které má za následek snadnější vznik nejrůznějších infekcí, což může vést až k chro-
nickým obtížím a oběhovým selháním. Benzo(a)pyren, látka vznikající v průběhu 
nedokonalého spalování materiálů obsahujících  uhlík (pevná paliva) je karcinogenní 
a ohrožuje zdravý vývoj lidského plodu. Tato látka se dostává do lidského těla vdech-
nutím, ale prostupuje také pokožkou. V  porovnání s  průmyslovými zdroji těchto 
znečišťujících látek, nebývají lokální topeniště vybavena vysokými komíny a emitují 
prachové částice přímo do dýchací vrstvy ovzduší, tedy přímo do prostoru, kde se 
pohybují lidé.

Věřím tomu, že čisté ovzduší v Přibyslavi můžeme udržovat v dobrém stavu, aniž 
by bylo nutné zvát úředníky na provádění kontrol. Děkuji všem, kteří jsou zodpověd-
ným přístupem při vytápění svých příbytků ohleduplní ke svému okolí a k životnímu 
prostředí.

Michael Omes
místostarosta

Čisté ovzduší = ochrana zdraví
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Na Přibyslavsku se letos vybralo celkem 240 322 Kč, což je o 8 tis. více než vloni. Jedná se 
o nejvyšší částku v historii Tříkrálových sbírek v Přibyslavi a okolních obcích.

Poděkování patří všem dárcům i  dobrovolníkům z  řad dětí a  dospělých, kteří se vydali 
do  ulic s  poselstvím pomoci bližnímu. Děkuji představitelům okolních samostatných obcí 
Modlíkov, Nové Dvory, Olešenka, Stříbrné Hory a Žižkovo Pole za spolupráci při organizaci 
sbírky na území jejich obcí. V Přibyslavi letos opět vydatně pomohly děti ze skautských oddílů. 
Poděkování patří skautským vedoucím Hance Krejčí a Markétě Kvardové, které oslovily děti 
i  jejich rodiče. Vážím si pomoci a ochoty všech, kteří se do charitativní akce zapojili nebo 
nabídli svoji pomoc. Děkuji paní Marii Málkové a Marii Pokorné za přípravu občerstvení pro 
koledníky a  hudebníky. Příznivé počasí dozajista také přispělo k  hojné účasti tříkrálových 
koledníků, takže se podařilo pokrýt všechny přibyslavské ulice i okolní obce.

Velký dík patří také hudebníkům za Tříkrálový koncert Tomáši Jajtnerovi, Pavle Ondráčkové, 
Marii Sobotkové, Petře Sobotkové, Václavu Jajtnerovi a Janu Jajtnerovi. Děkuji také paní Ladi-
slavě Havlíčkové za květiny pro účinkující i fi nanční dar na Tříkrálovou sbírku. Děkuji P. Pavlovi 
Sandtnerovi za spolupráci při organizaci sbírky a za poskytnuté zázemí. Děkuji paní Krejčové, 
Lédlové a Teclové za pomoc při počítání sbírky. Děkuji všem dárcům.

Krásný výsledek Tříkrálové sbírky na  Přibyslavsku může být povzbuzením pro každého 
z nás.

Tradice tříkrálové koledy a  dobročinné akce ve  prospěch potřebných zároveň přispívá 
k upevnění mezilidských vztahů. Děkuji.

Za organizátory Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku
Michael Omes

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 a poděkování

kasička č. vybraná 
částka [Kč] Obec - místní část / ulice

1 233 10 725,- Přibyslav - Bechyňovo náměstí, Kostelní
2 234 3 540,- Přibyslav - Česká, Havlíčkova, Gen. Luži
3 235 13 250,- Přibyslav - Česká Jablonná
4 236 8 190,- Přibyslav - Žižkova, U Barevny, Rašínova, U Trati
5 237 6 900,- Přibyslav - Hesovská, Na Vyhlídce, Filipova
6 238 6 150,- Přibyslav - Poříčí + Polenská
7 239 3 975,- Přibyslav - Prokopova, Komenského, Pelikánova
8 240 11 500,- Přibyslav - Nezvalova, Bezručova, Wolkerova, Jiráskova
9 241 5 574,- Přibyslav - Nerudova, Seifertova

10 242 8 420,- Přibyslav - Tržiště
11 243 4 785,- Přibyslav - Tyršova, Niklfeldova, U Lesa
12 244 8 746,- Přibyslav - Příkopy, Jana Otty, Krátká
13 245 8 032,- Modlíkov
14 246 6 019,- Přibyslav - Lesnická, Hasičská, Zahradní
15 247 5 006,- Přibyslav - U Koupaliště, Bezpalcova, Podrázského, Ludmilova
16 248 7 260,- Přibyslav - Cihlářská, Dr. Půži, Malinského
17 249 13 590,- Žižkovo Pole
18 250 7 379,- Přibyslav - Husova, Vyšehrad + Tříkrálový koncert
19 251 4 506,- Přibyslav - Utín
20 252 18 017,- Přibyslav - Dolní Jablonná
21 253 8 940,- Nové Dvory 1
22 254 4 440,- Nové Dvory 2
23 255 3 470,- Nové Dvory 3
24 256 2 665,- Přibyslav - Ronov, U Nádraží
25 257 5 568,- Olešenka 1
26 258 5 292,- Olešenka 2
27 259 12 815,- Přibyslav - Dobrá
28 260 4 093,- Stříbrné Hory 1
29 261 4 290,- Stříbrné Hory 2
30 262 6 365,- Přibyslav - Keřkov
31 263 4 220,- Přibyslav - Pecháčkova
32 264 6 640,- Přibyslav - Dvorek, Uhry
33 265 5 200,- Přibyslav - Hřiště
34 266 4 760,- Přibyslav - Ronovská

součet 240 322,-

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY NA PŘIBYSLAVSKU 
V ROCE 2018

Foto: Ivo Havlík

Foto: Ivo Havlík

Foto: Alena Růžičková

Foto: Luděk RezničenkoFoto: Marie Pleslová
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Upozorňujeme diváky kabelové televize, kteří sle-

dují přímé přenosy ze zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav, že v 1. pololetí letošního roku budou z pro-
vozních důvodů tato zasedání snímána pouze jednou 
stacionární kamerou.

Dne 10. března 2018 si prostřednictvím mezinárod-
ní kampaně „Vlajka pro Tibet” připomeneme již 59. vý-
ročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, 
které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové 
republiky. Město Přibyslav vyjádří, jako každoročně 
od  r. 2003, podporu tibetskému národu vyvěšením 
tibetské vlajky na přibyslavské radnici.

V  lednu bylo provedeno vyúčtování nákladů 
na ostatní dopravní obslužnost (ODO), na kterých se 
společně s městem Přibyslav podílejí městys Havlíčko-
va Borová a obce Dlouhá Ves, Modlíkov, Stříbrné Hory 
a Žižkovo Pole. ODO zahrnuje autobusové spoje, kte-
ré nejsou zařazeny do základní dopravní obslužnosti 
a  jsou hrazeny obcemi. Město Přibyslav vynakládá 
na ODO každoročně částku cca 210.000 Kč. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav na rok 2018

Zastupitelstvo města Přibyslav na 25. veřejném za-
sedání dne 13. 12. 2017 schválilo rozpočet města Při-
byslav na rok 2018. Rozpočtové příjmy jsou schváleny 
ve výši 77 045 300 Kč a výdaje ve výši 72 045 292 Kč. 

Celkové příjmy se skládají z příjmů daňových ve výši 
61  050  000 Kč, nedaňových 2  229  500 Kč, kapitálo-
vých 2 410 000 Kč a přijatých dotací 11 355 800 Kč. 

Celková částka výdajů se skládá z  výdajů běžných 
ve výši 47 172 866 Kč a z výdajů investičních ve výši 
24 872 426 Kč (z toho rezerva kapitálových výdajů činí 
24 227 426 Kč). 

Financování je schváleno ve  výši -5  000  008 Kč, 
z toho splátka úvěrů 10 000 008 Kč. 

Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím jsou 
schváleny následovně: Mateřská škola Přibyslav 
1 621 800 Kč, Základní škola Přibyslav 3 800 000 Kč, 
Kulturní zařízení města Přibyslav 3 262 000 Kč. 

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 
na  rok 2018 výnosy ve  výši 19  928  131 Kč, náklady 
13 828 600 Kč a hospodářský výsledek 6 099 531 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
Snad nejdůležitější změnou v pečovatelské službě 

je od 1. 1. 2018 nová provozní doba Pečovatelské 
služby Přibyslav včetně aktualizovaných Vnitřních 
pravidel Pečovatelské služby Přibyslav a Provozního 
řádu Pečovatelské služby Přibyslav. Nová Vnitřní pra-
vidla a Provozní řád Pečovatelské služby Přibyslav jsou 
k nahlédnutí na webových stránkách města Přibyslav 
v sekci sociální služby – Pečovatelská služba Přibyslav. 
Změny v provozní době se týkají hlavně provozu o ví-
kendu a  státních svátcích a  byl zrušen zimní a  letní 
čas (došlo celkově ke  sjednocení provozní doby Pe-
čovatelské služby Přibyslav). Novou provozní dobu 
zveřejňujeme níže.

Provozní doba Pečovatelské služby 
Přibyslav – od 1. 1. 2018:
pracovní dny: 6.30 – 19.00 hodin
sobota: 8.00 – 11.00 hodin
neděle, státní svátky: 17.00 – 19.00 hodin
Měsíc leden byl v  Pečovatelské službě Přibyslav 

ve  znamení vyúčtování a  zasílání nejrůznějších sta-
tistických výkazů a formulářů o poskytované sociální 
službě. Proběhlo vyúčtování „Dotace na poskytování 
sociální služby na  rok 2017“, kde jsme v  minulém 
roce obdrželi celkem na  provoz Pečovatelské služby 
Přibyslav částku 594 000 Kč. Dotace byla určena pro 

poskytovatele sociálních služeb určených pro obyva-
tele Kraje Vysočina formou příspěvku na vyrovnávací 
platbu.

Dále také proběhlo vyúčtování půjčovny kompen-
začních a rehabilitačních pomůcek, která funguje při 
Pečovatelské službě Přibyslav od roku 2010 a nabízí 
zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi po  úrazech, 
operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené obča-
ny všech věkových kategorií. Tuto službu využilo v roce 
2017 celkem 33 občanů. Někteří měli tuto pomůcku 
zapůjčenou třeba jen několik dní (aby překlenuli 
mnohdy těžkou životní situaci) a někteří ji mají zapůj-
čenou dlouhodobě, třeba i  několik let. V  roce 2017 
byla na půjčovném vybrána částka 58 799 Kč.

Jako každý měsíc u  nás ve  společenské místnosti 
proběhla v lednu ve spolupráci s místní římskokatolic-
kou farností mše svatá a ve spolupráci s místní skupi-
nou ČČK monitoring krevního tlaku atd. 

O termínech těchto pravidelných akcí v měsíci úno-
ru se dozvíte na dalších stránkách přibyslavského ob-
časníku (v době uzávěrky občasníku nám nebyly ještě 
tyto termíny známy). Všichni jste srdečně zváni.

V  nadcházejících měsících proběhnou opět po-
vinná školení sociálních pracovníků a  pracovníků 
v sociálních službách. Obě tyto profese se vzdělávají 
podle § 111 a § 116 zákona o sociálních službách, kdy 
mají povinnost účastnit se vzdělávacích akcí a školení 
akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí 
v  rozsahu minimálně 24 hodin ročně. V  tomto roce 
máme již vybraná školení např. na  téma „Péče o pe-
čující v sociálních službách“, „Asertivita jako efektivní 
způsob komunikace v  sociálních službách“, „Krizová 
intervence v podmínkách sociálních služeb“, „Hranice 
mezi profesním a osobním životem“, „ Deprese u se-
niorů“, „Kultura chování a vystupování zaměstnanců 
sociálních služeb“, apod.

Závěrem mého příspěvku bych si dovolila ještě něco 
málo ze statistiky za rok 2017. V roce 2017 poskytla 
Pečovatelská služba Přibyslav své služby 120 klientům, 
a to jak z Přibyslavi, tak i z okolních obcí. Na úhradách 
od klientů za poskytovanou péči byla v roce 2017 vy-
brána částka 475 644 Kč. V uplynulém roce nebyla po-
dána ani řešena žádná stížnost klienta na kvalitu námi 
poskytovaných služeb. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Odbor technických služeb
V lednových dnech nás kromě zimní údržby města 

výrazně zaměstnává odklízení popadaných stromů 
a  větví z  cyklostezky. Trasu vždy nejprve zprůjezdní-
me. Potom přichází na řadu odklízení stromů a popa-
daných větví ze stromů rostoucích na městských po-
zemcích. Po větrných poryvech a deštích nebo sněžení 
je jich opravdu hodně. Na cyklostezce nás ještě čeká 
oprava poničeného zábradlí. 

V  zimním období drží zaměstnanci technické čety 
pohotovost. Když vy ještě spíte, oni už prohrnují a sy-
pou v ulicích města. Mají plán zimní údržby, ve kterém 
je jasně daný způsob úpravy dané lokality včetně lhůty 
pro odstranění závad. V našich silách a naším úkolem 
je problémy ve sjízdnosti a schůdnosti zmírňovat. Ne-
lze je ihned všude najednou odstranit.  

Pracovníci technické čety také pracují v městských 
bytech, které připravují pro nové nájemníky, častou 
údržbu potřebují také domy s pečovatelskou službou. 
V zimních měsících jsme také vyměňovali infrazářiče 
na toaletách v autobusové čekárně a v kulturním domě 
v Utíně. Připravujeme rozsáhlou opravu propadlého 
stropu v klubovně v Poříčí a další práce.

Na sportovišti je nově zasklené okno, v hale mají no-
vou lištu vchodové dveře, opravená madla pak vnitřní 
dveře u hlavního sálu. Renovaci potřebují také všechny 
dveře do šaten. Na jarní prázdniny chystáme výměnu 
nefunkčních zářivek. Sportovní halu a  sportoviště si 

už na letní prázdninová soustředění zamlouvají první 
oddíly. I když léto je ještě daleko, už teď s předstihem 
oslovuji zájemce o  pozici plavčíka na  letní sezonu 
na koupališti. 

V místní základní škole je od konce roku 2013 vy-
budována sauna. Svůj účel zatím neplní a  v  tomto 
stavu to ani není možné. Její prostory si prohlédl certi-
fi kovaný saunař, následně jsem o posouzení požádala 
krajskou hygienickou stanici. Bez dalších stavebních 
úprav nelze saunu otevřít veřejnosti. V odpočívárně je 
podlaha, která neodpovídá hygienickým požadavkům 
o  ochraně veřejného zdraví. Není snadno čistitelná, 
nedá se jednoduše vytřít a dezinfi kovat.  Neprošla by 
ani myšlenka zřídit ve druhé části odpočívárny masá-
že. Chybí tam umyvadlo s pitnou vodou. Rada města 
Přibyslav posoudí, jestli se město pustí do potřebných 
stavebních úprav, tedy kompletní výměny nebo pře-
stavby podlahy. Dalším krokem k zpřístupnění sauny 
by bylo pořízení potřebného vybavení: zázemí pro 
dohlížející proškolenou obsluhu, skříňky nebo věšáky, 
paraván na převlékání, lehátka apod. A především se-
hnat personál, který absolvuje potřebné školení včetně 
kurzu první pomoci, a bude za bezproblémový chod 
sauny včetně zdraví návštěvníků sauny zodpovídat. 

Hana Mikulincová, DiS
vedoucí OTS

Odbor správy majetku
V tomto roce, jak je veřejnosti známo, bude probí-

hat velká investiční akce města Přibyslav pod názvem 
„Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“. 
Na  tuto investici bylo požádáno městem Přibyslav 
o  přidělení fi nanční podpory z  Ministerstva země-
dělství, doposud však není znám výsledek. Pro další 
náležitosti k případnému přidělení a čerpání podpory 
bylo nutno vyhlásit výběrové řízení na  technický do-
zor investora a  koordinátora bezpečnosti práce pro 
tuto investici. Na podzim loňského roku byla s maji-
teli nemovitostí, dotčených touto akcí, řešena otázka 
kanalizačních přípojek k  nemovitostem. Dohodnuto 
bylo zpracování společné projektové dokumentace 
na stavbu kanalizačních přípojek, kterou zajistí město 
Přibyslav na základě výběrového řízení, které bylo vy-
hlášeno v lednu. Dále byla na tuto investici uzavřena 
smlouva o provedení autorského dozoru se zpracova-
telem projektové dokumentace, se společností Profi  
Jihlava. Připravují se podklady pro realizaci opravy 
místní komunikace v ulici Malinského a žádost o při-
dělení fi nančních prostředků na  opravu další části 
hřbitovní zdi.

Na základě poptávkového řízení na ocenění 25 by-
tových jednotek v ulici Příkopy čp. 485 a 486 pro účel 
prodeje byla uzavřena smlouva na zajištění této služby 
s panem Ing. Zdeňkem Kopeckým.

Zimní údržba, která prošla v tomto měsíci díky sně-
hové nadílce větší zkouškou připravenosti, proběhla 
bez větších problémů. Tímto chci občanům města 
a obcí poděkovat za poskytování informací schůdnosti 
chodníků a sjízdnosti komunikací. 

Z oblasti bytového hospodářství – obálkovou meto-
dou byl přidělen byt v  ul. Tržiště čp. 241 a byt v domě 
s  pečovatelskou službou čp. 251. Proběhla oprava 
havarijního stavu odpadů v bytě v domě s pečovatel-
skou službou čp. 251. Vlivem větrného počasí došlo 
k uvolnění plechu na domě čp. 251 a uvolnění střešní 
krytiny na  domě čp. 717 v  ulici U  Lesa, závady byly 
odstraněny. 

Od 1. 1. 2018 bylo zvýšeno nájemné u městem pro-
najímaných bytů, které mají v nájemní smlouvě infl ační 
doložku a jsou uzavřeny na dobu neurčitou. 

Jako každý měsíc jsou řešeny drobné opravy v měst-
ských bytech i v nebytových prostorech a požadavky 
nájemníků na výměnu zařizovacích předmětů. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM
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Alzheimerova nemoc – 
strašidlo moderní doby. 
Každý z  vás by jistě dokázal 
vyjmenovat několik známých, 
kteří s touto zákeřnou nemo-

cí bojují. Statistiky neustále hlásají nárůst nemocných a  výzkumné týmy 
zatím marně hledají účinný lék. Ale to neznamená, že jsme v boji s touto 
nemocí naprosto bezmocní. Zásadní vliv má správná a  především včas-
ná prevence! Nedopustit, aby onemocnění vůbec propuklo. To znamená 
o svůj mozek správně pečovat: používat ho, správně ho krmit, okysličovat. 
Ale umět mu i dopřát kvalitní odpočinek. A když už se nám přece jen stane, 
že s námi nespolupracuje úplně podle našich představ, je nezbytně nutné 
vyhledat neprodleně odbornou pomoc. Ne každé zapomínání totiž musí 
hned znamenat, že u nás propuklo toto závažné onemocnění. Mozek je 
naprosto unikání orgán. Celoživotně se rozvíjí a adaptuje na nejrůznější 
životní situace, kterým ho vystavujeme. Většinou se mu daří plně refl ek-
tovat naše nároky, požadavky. Zvládne s námi zvýšené nároky v životních 
obdobích - při změně zaměstnání, v radostech i starostech. Ustojí nárazové 
zvýšení hladiny alkoholu při veselé oslavě, zmátoří se po dlouhé narkóze, 
poradí si s nežádoucími účinky některých léků. Ale může se stát, že mu to 
někdy trvá nepříjemně dlouho. A těžce snáší i vliv dlouhodobého stresu, 
nedostatek spánku, pohybu a další vlivy. 

Někdy i u svých blízkým můžeme pozorovat výkyvy nálad, změny v cho-
vání, časté opakování informací nebo otázek. Ve všech těchto případech 
je důležité neprodleně vyhledat odbornou pomoc. Vždy je třeba odhalit 
příčinu těchto obtíží. Neboť pokud nemocný pociťuje, že s  jeho zdravím 
není něco v  pořádku, způsobuje mu to dlouhodobý stres, který jednak 
zhoršuje obtíže s  pamětí a  je také hlavním rizikovým faktorem pro one-
mocnění demencí. 

Už třetím rokem pracuje v  našem kraji Alzheimer poradna Vysočina. 
Naším posláním je poskytovat komplexní, profesionální služby odborného 
sociálního poradenství všem, kteří se setkávají s obtížemi v oblasti kogni-
tivního defi citu. A to jak u sebe, tak u svých blízkých, známých. Cílem je na-
bídnout široké veřejnosti, neformálním pečujícím i profesionálům zázemí 
a podporu pro zkvalitnění péče o člověka s demencí v domácím prostředí. 
Nabízíme vzdělávací a  poradenské služby pro maximální prodloužení 
plnohodnotného života člověka s  demencí v  jeho přirozeném domácím 
prostředí. A  oporu pro neformální pečovatele. Věříme, že kvalita života 
člověka s demencí je přímo úměrná kvalitě života pečovatele. 

Každý třetí čtvrtek v  měsíci vám nabízíme možnost konzultace přímo 
v prostorách Městského úřadu Přibyslav. Provádíme testování paměti. Po-
radíme, jak správně o svoji paměť pečovat. Doporučíme trénování paměti 
nebo specializovanou lékařskou péči. V případě onemocnění pomůžeme 
s fi nanční podporou, využitím sítě sociálních služeb. Pokud doma pečujete 
o takto nemocného, poradíme s úpravou bydlení, komunikací a čerpáním 
sociálních dávek. Poradenství je zdarma a může být i anonymní. A nemusíte 
se s  námi sejít ani přímo v  Přibyslavi. Působíme na  pobočkách po  celé 
Vysočině – blíže na našich stránkách www.alzheimerporadnavysocina.cz. 
Poradíme vám i po telefonu nebo přes e-mail. 

Konzultace je vždy nutné domluvit telefonicky (tel.: 561 111 323 nebo 
733 629 018) nebo přes e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysoci-
na.cz. Čas a  místo konzultace rádi přizpůsobíme vašim potřebám!! Ne-
buďte na své starosti sami, přijďte se poradit! Těšíme se na v aši návštěvu! 

Za tým APV Mgr. Marcela Rýpalová

Alzheimer poradna Vysočina
„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“ Tak o tom se přesvědčujeme několikrát do roka 

při zpracovávání statistických výkazů pro nadřízené orgány státní správy. Jen pro vaši před-
stavu, pracoviště sociálních věcí MÚ Přibyslav v loňském roce navštívilo přes 100 lidí a bylo 
zaznamenáno na 600 intervencí sociálního pracovníka. Řešíme témata, která bezprostředně 
ovlivňují náš život. Velkou pozornost věnujeme seniorům, jejich zdravotnímu stavu a celkové 
kvalitě jejich života, poskytujeme informace pečujícím osobám, reagujeme na potřeby osob 
zdravotně znevýhodněných, pomáháme s vyplněním formulářů, řešíme otázky bydlení, fi -
nančních potíží, rodinných i pracovních vztahů, v dysfunkčních rodinách prohlubujeme smysl 
pro zodpovědnost, spolupracujeme s celou řadou státních a nestátních organizací. Rozvíjíme 
pozitivní myšlení a  potlačujeme negativní projevy. V  rámci sociální činnosti jsme schopni 
pružně zareagovat na většinu nepříznivých sociálních situací. 

Množí se nám dotazy k nově zavedené dávce s názvem „otcovská“. Jedná se o dávku ne-
mocenského pojištění, která je v našem regionu plně v kompetenci Okresní správy sociálního 
zabezpečení Havlíčkův Brod. O dávku je možné žádat nejdříve od 1. 2. 2018 s tím, že veškeré 
informace k uplatnění nároku na dávku získáte na OSSZ Pražská 2893, 580 03 Havlíčkův 
Brod, tel. ústředna 569 465 300, žádejte oddělení nemocenského pojištění.

S měsíčním předstihem si vás dovoluji pozvat na osvětovou přednášku paní Jany Vejsadové 
zaměřenou na trénování paměti, která se bude konat v budově městského úřadu v březnu, 
viz upoutávka uvnitř občasníku. Že je potřeba udržovat mozek i paměť v kondici, ví většina 
z nás, ale ne každý pro to něco dělá. V klubu seniorů nacházíme čas i na luštění rébusů a do-
plňovaček. Nakonec nás samotné pobaví, co jsme schopni vymyslet. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Sociální práce

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 15. 2 . 2018 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

 Kvízy vzpruží naši mysl
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 242/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření 
kupní smlouvy na  dodávku automobilu pro 
terénní sociální služby mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo nám. 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  fi rmou AUTOKŘEHLÍK 
s.r.o., Za  Kovárnou 555, 252  62 Statenice, 
IČO 26000814.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

243/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Vnitřní pra-
vidla Pečovatelské služby Přibyslav platná 
od 1. 1. 2018.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Martina Veselá, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

244/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Provozní 
řád Pečovatelské služby Přibyslav platný 
od 1. 1. 2018.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Martina Veselá, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

245/2017 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové 
opatření č. 7/2017 k  rozpočtu města Přiby-
slav na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

246/2017 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý 
výhled hospodaření příspěvkové organizace 
Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582  22 
Přibyslav, IČO 70944938 na roky 2019 - 2020.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

247/2017 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý 
výhled hospodaření příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 
582  22 Přibyslav, IČO 75011930 na  roky 
2019 - 2020.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

248/2017 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý 
výhled hospodaření příspěvkové organizace 
Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 
na roky 2019 - 2020.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

249/2017 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet 
příspěvkové organizace Základní ško-
la Přibyslav, Česká 31, 582  22 Přibyslav, 
IČO 70944938 na rok 2018. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

250/2017 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet 
příspěvkové organizace Mateřská škola Při-
byslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 
75011930 na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

251/2017 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet pří-
spěvkové organizace Kulturní zařízení města 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Při-
byslav, IČO 71169113 na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

252/2017 Rada města Přibyslav schvaluje seznam míst-
ních a pomístních názvů v k. ú. Dolní Jablonná 
a pomístních názvů v k. ú. Ronov nad Sázavou.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

253/2017 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení 
nájemní smlouvy ze dne 28. 4. 2016 mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  panem 
(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22  Přibyslav na pronájem 
části pozemků parc. č.  2165 a  2166 v  k. ú. 
Dolní Jablonná dohodou ke dni 31. 12. 2017.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

254/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 
Smlouvy o zřízení služebnosti uzavřené dne 
24. 3. 2016 mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a manželi 
(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) Praha 8.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

255/2017 Rada města Přibyslav tímto uděluje souhlas 
České podnikatelské pojišťovně, a.s. VIG, 
Praha k  poskytnutí veškerých podkladů 
a  informací spojených s  likvidací pojistné 
události z  pojistné smlouvy č.  0012958891 
pojištěného: město Přibyslav, IČO 00268097 
Bechyňovo nám 1 Přibyslav - datum škodní 
události 17. 5. 2011 - způsobená škoda 
369 000 Kč - dům čp. 6, obec Hřiště - poško-
zený (z  důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny) Policii ČR.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

256/2017 Rada města Přibyslav souhlasí dle §  2270, 
odst. 1, zákona č.  89/2012  Sb., občanský 
zákoník, aby pan (z  důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), bytem Pří-
kopy 486, Přibyslav přistoupil jako společný 
nájemce ke smlouvě o nájmu bytu - nájemní 
smlouvy ze dne 31. 12. 2000. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

 1/2018 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení by-
tové jednotky č. 8 v domě na adrese Nerudo-
va čp. 665, Přibyslav paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), 384 51 
Volary, dle nejvyšší nabídkové ceny. Výše 
smluvního nájemného za  podlahovou plo-
chu bytové jednotky činí 3.234  Kč měsíčně 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl a-
ce vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena na  dobu 
určitou od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

2/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením 
nájemní smlouvy na byt č. 1 v bytovém domě 
Tržiště čp. 241 v Přibyslavi uzavřené dne 1. 2. 
2016 s panem (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), dohodou ke dni 
15. 1. 2018.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

3/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 
ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 5. 2. 2015, 
kterou uzavřelo město Přibyslav s  panem 
(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), na  byt č.  1 v  bytovém domě 
na adrese Ronov nad Sázavou 17, Přibyslav. 
Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 2. 
2018 do 31. 1. 2019.
Termín: 31. 1. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

4/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení 
výběrového řízení na vypracování dokumen-
tace na  stavbu kanalizačních přípojek pod 
názvem „Zpracování dokumentace na stavbu 
kanalizačních přípojek Dobrá - Keřkov“.
Termín: 11. 01. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

5/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení 
výběrového řízení pro zabezpečení výkonu 
technického dozoru investora na  stavbu 
„Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá 
- Keřkov“.
Termín: 11. 01. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

6/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení 
výběrového řízení - Výkon koordinátora bez-
pečnosti práce na stavbu „Kanalizace Přiby-
slav, místní část Dobrá - Keřkov“. 
Termín: 11. 01. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

7/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít 
Smlouvu zakládající právo provést stavbu 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
1, IČO 70994234 na pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 1830/2 v k. ú. Přiby-
slav, týkající se výměny vodovodního potrubí, 
uložení nové dešťové kanalizace včetně nové 
revizní šachty a rekonstrukci vnější bezbarié-
rové rampy včetně zastřešení.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

8/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít 
Smlouvu o  zřízení služebnosti mezi Českou 
telekomunikační infrastrukturou a. s., Ol-
šanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 
04084063 a  městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 951/2, 951/4 a 951/25 v k. ú. Přiby-
slav spočívající ve zřízení, provozování, údrž-
bě a opravách podzemního komunikačního 
vedení, jeho úprav za  účelem jeho moder-
nizace nebo zlepšení výkonnosti v  rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1655-533/2017. 
Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti je 
ve výši 378 Kč + DPH.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

9/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít 
Smlouvu o  zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti č.  IV-12-2015218/VB/1, Přibyslav, 
p. Tecl, Seifertova 334/32, knn mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - 
Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži 
pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. 
č. 334/30 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu 
umístit, provozovat, opravovat a  udržovat 
zařízení distribuční soustavy, provádět jeho 
obnovu výměnu a  modernizaci v  rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1647-289/2017. 
Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti je 
ve výši 1.560 Kč + DPH..
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

10/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene - služebnosti a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IV-12-2016412/
VB/2 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín IV - Podmokly, 405  02 Děčín, 
IČO 24729035 k  tíži pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 722/7 v k. ú. Přiby-
slav spočívající v právu umístit, zřídit, provo-
zovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, ob-
novu a výměnu součásti distribuční soustavy.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

11/2018 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako 
nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „OH 
Ronov nad Sázavou - Rozšíření a rekultivace 
skládky - pole č. 5“ nabídku společnosti „Při-
byslav - Rovina - Iva Dvořáková“, Kroměřížská 
134 768 24 Hulín, vedoucí společník Rovina 
stavební a.s., Kroměřížská 134, 768  24 Hu-
lín, IČO 45193096, cena díla je 8.301.509 Kč 
bez DPH z důvodu, že nabídka tohoto ucha-
zeče byla hodnotící komisí vyhodnocena 
jako nabídka s  nejnižší nabídkovou cenou 
a  schvaluje uzavření smlouvy o  dílo mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným 
uchazečem.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 27.  12. 2017

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 10.  01. 2018
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Obec: Přibyslav

-
Okrsky Voliči 

v seznamu
Vydané
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných
hlasůpočet zprac. v %

1. kolo 3 3 100,00 3 138 2 064 65,77 2 063 2 046 99,18

2. kolo 3 3 100,00 3 107 2 189 70,45 2 189 2 187 99,91

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 81 3,95 X X

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 148 7,23 X X

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 312 15,24 X X

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 15 0,73 X X

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 19 0,92 X X

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 4 0,19 X X

*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 703 34,35 1 069 48,87

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 191 9,33 X X

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 573 28,00 1 118 51,12

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Hlasování v Přibyslavi
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. 1. – 13. 1. a 26. 1. – 27. 1. 2018

1) O jakém povolání jste snil v dětství?
Dětství jsem prožil v  Brně. Myslím, že nejvíce mě ovlivnil můj děda, který byl 

velice kulturní člověk. Hodně četl, měl velkou knihovnu a sám velmi hezky kreslil 
a maloval. Chodil s námi na  různé výstavy a do ateliéru svého přítele, malíře Čeňka 
Dobiáše. Mým velkým snem tedy bylo stát se malířem a mít svůj ateliér. Malování 
mě od dětství bavilo.

2) Jaký obor jste vystudoval?
I když jsem bydlel v 15 letech ve Žďáru nad Sázavou, hlásil jsem se na střední 

uměleckou průmyslovku do Brna. Tam jsem se nedostal a hledal jsem tedy, co dál. 
Náhodou jsem měl možnost podívat se do sklárny ve Škrdlovicích a tam jsem poprvé 
poznal kouzlo žhavé skloviny. To mně učarovalo a rozhodnutí bylo jasné. Rozhodl 
jsem se vyučit v oboru umělecký sklář v Ústředí uměleckých řemesel v Praze. Poté 
jsem si dodělal na téže škole maturitu.

3) Proč jste se rozhodl podnikat?
Pracoval jsem ve škrdlovické sklárně jako sklář a už ve 25 letech jsem začal pra-

covat jako „huťmistr”. Po revoluci jsem cítil potřebu se více seberealizovat a rozhodl 
jsem se zařídit si vlastní malý sklářský ateliér. Nejprve ve Žďáru se dvěma společníky 
a později samostatně v Přibyslavi, kam jsem se s rodinou přestěhoval. Důvodem 
mého rozhodnutí podnikat byla vize malého ateliéru, který upřednostňuje kvalitu.

4) Jak podnikání změnilo Váš život?
Vzhledem k tomu, že podnikám již 23 let a zažil jsem toho opravdu hodně, změnilo 

mě to podstatně. Zdá se mi o fakturách, hlášeních a mám neustále před sebou zod-
povědnost za svou rodinu a za své zaměstnance. Sním o tom, stát se ve stáří poustev-
níkem, uzavřít se do sebe a vytvořit si vlastní svět. Pořídit si hejno slepic a kohouta. 
Toho zvolím svým prezidentem a ze slepic vytvořím svůj parlament. Demokraticky 
se s nimi budu dělit o žrádlo a bude nám dobře, bez televize, telefonu a internetu. 
Tak takhle mě podnikání poznamenalo. (Říká napůl vážně a napůl s úsměvem pan 
Valner.) Samozřejmě budu také malovat to, co zrovna cítím.

5) Co Vás v podnikání v poslední době těší/trápí.
Těší mě hlavně to, že se můj syn David rozhodl navázat na moje snažení a podniká 

se mnou. 
Mohl by Vám dále odpovídat David? On má v rukou budoucnost naší fi rmy. (A to 

je to naše malé překvapení)

Rozhovor s Alešem Valnerem 
(a jedno překvapení)

6) Davide, jak fungujete ve dvojici, “jiskří” to občas nebo se ve všem shodnete?
V  obecných a  základních věcech jsme naladěni na  stejnou vlnu. Pokud vůbec 

můžeme mluvit o  jiskření, tak to pouze v detailech, které nejsou příliš podstatné. 
Samozřejmě, že máme každý jiný pohled na uměleckou tvorbu, ale to je přirozeně 
dáno věkovým rozdílem. Ve volné tvorbě je tata spíše romantik a já se více zabývám 
současnými společenskými tématy. Navzájem se respektujeme. 

7) Máte nějak rozdělené oblasti, za které odpovídáte?
Ano. Já mám na starosti kontakt se zákazníky, reklamu a odbyt. Tata má pod sebou 

technologii a výrobu. Za námi však stojí tým sklářů, brusičů a zaměstnanců, kteří 
nám s organizací pomáhají. Společně tvoří tým, bez kterého bychom se neobešli.

8) Má Vaše fi rma obchodní aktivity i mimo region Vysočina, případně mimo 
ČR?

V našem regionu vyrábíme pouze ceny pro Mlékárenské dny, Cenu města Přiby-
slav a příležitostně ceny pro Kraj Vysočina. Dále pak dodáváme do několika praž-
ských galerií.

Devadesát procent naší produkce však míří do zahraničí. Naším hlavním zákaz-
níkem je designérské studio sídlící v  Kalifornii ve  Spojených státech. Autoři jsou 
američtí designéři, kteří si naši sklárnu vybrali pro realizaci části svých výtvarných 
návrhů. Každý rok vznikne nová kolekce.

V  loňském roce jsme byli vybráni s našimi vlastními kolekcemi na dva veletrhy. 
Prvním z nich byla přehlídka českého designu v Praze, 
Designblok 2017 a následně jsme odletěli vystavovat 
do  Číny na  mezinárodní veletrh Shanghai Art Fair 
2017. Obě akce byly velmi úspěšné.

9) Co nového byste ještě chtěl ve  svém oboru 
vyzkoušet?

V  našem oboru musíme neustále sledovat trendy 
a vyvíjet nové technologické a umělecké postupy. Ak-
tuálně jsme si zadali nová témata, kterým se budeme 
letos věnovat v nové kolekci.

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

Letní brigáda 2018
Na letní sezonu na koupališti 

v Přibyslavi hledáme plavčíky. 
Brigáda je vhodná pro dobré plavce, 

nejlépe studenty nebo seniory. 
Kurz plavčíka zajistíme.

Podrobné informace poskytne 
vedoucí Odboru technických služeb 
MÚ Přibyslav  Hana Mikulincová.

Telefon: 569 430 825
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Zprávy ze ZŠ PřibyslavZZ áá ZZŠŠŠ PPřřiibb ll
Po vánočních prázdninách jsme se zase sešli ve škole s očekáváním, co dobrého 

nový rok  2018 přinese. Je to významný rok pro naši republiku, která žije samostat-
ným životem už téměř sto let.  Lepšímu životu napomáhá samozřejmě vzdělání, 
a tak se žáci a učitelé znovu ponořili do každodenní práce. Jejím vyvrcholením bude 
na konci ledna pololetní vysvědčení.

Dne 3. ledna proběhly volby do školské rady. Z řad učitelů byli drtivou většinou 
hlasů zvoleni naši dva staronoví zástupci – Mgr. David Šeda a Mgr. Marcela Kasalová.

V pondělí 8. ledna navštívil školu ,,Bovýsek“. V praxi to znamenalo, že 1. – 3. třídy 
od desáté hodiny obcházeli převlečení pracovníci projektu a ptali se dětí, jak jsou 
spokojeny s nabídkou ovoce a zeleniny do školy. V závěru hravě vyzkoušeli žáky 
z poznávání různých druhů ovo ce a zeleniny.

Kamarádi ze speciální třídy pokračují v návštěvách žďárského bazénu. A do brod-
ského bazénu začnou od posledního ledna jezdit naši druháčci a třeťáčci se svými 
učitelkami. 

V úterý 23. 1. proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. O jeho zdárný 
průběh se postarali kolegové J. Zich a M. Krčál. Odpoledne byli v ateliéru oceněni 
úspěšní ilustrátoři školního kalendáře. 

V  průběhu měsíce ledna se žáci 1., 4., 5. a  7. tříd zúčastňovali preventivních 
programů s pracovníky z Centra prevence ze Žďáru. Školní družina a školní klub 
připravil týden zábavných kvízů (8. 1. – 12. 1.) a zimní tvořivé dílny (24. – 26. 1.). 

Za ZŠ Přibyslav
Monika Linková

Školní družina a Školní klub v Přibyslavi Vás zvou na 14. ročník 
taneční soutěže 

 

Přibyslavský 
pantoflíček     
Datum konání: 7. dubna 2018 

Místo konání: Sportovní hala 
v Přibyslavi 

 

Časový rozvrh:7:30 -9:30 prostorové zkoušky  

                                     9:30 zahájení soutěže 

                                    17:00 předpokládaný konec 

 

Milí čtenáři,

jsme vděční za vaši přízeň a těší nás naše dobrovolnická práce pro Český červený 
kříž. Nicméně jsme se po  delším zvažování rozhodli činnost naší místní skupiny 
na nějaký čas omezit. Bohužel v současné době nezvládáme všechny akce perso-
nálně zajistit. Z pravidelných aktivit se tedy budeme nadále věnovat Přibyslavskému 
dvanáctiboji Junior a  hlavně kroužku Červenokřižáčků, protože výchova našich 
nástupců a budoucích záchranářů je pro nás nejdůležitější. Určitě se ale setkáme 
na některé z jednorázových akcí.

Kdybyste měli chuť naše řady rozšířit a pomoci nám v aktivní činnosti, ozvěte se 
na některý z níže uvedených kontaktů. Budeme moc rádi!

Přejeme krásný zbytek zimy! 

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková a Kristýna Loužecká

tel.: 728 847 319
kontakt@cckpribyslav.cz 

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav
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pátek 2. 2. 19.00 setkání mládeže na faře 
neděle 4. 2. 9.30 mše svatá s kázáním pro děti
pondělí 5. 2. 17.00 setkání dětí na faře
pátek 9. 2.  začátek přípravy dětí na 1. sv. př. na faře
pondělí 12. 2. 17.00 – 18.30 setkání ministrantů na faře
středa 14. 2. v 8.00 a 18.00 mše svaté - Popeleční středa 
čtvrtek 15. 2. 19.00 biblická hodina na faře
pátek 16. 2. 17.15 Křížová cesta žen
  19.00 setkání mládeže na faře
sobota 17. 2. 9.00 mše svatá v DPS
  18.00 – 20.00 adorace v kostele
neděle 18. 2. 17.15 Křížová cesta s knězem nebo akolytou 
pondělí 19. 2. 17.00 setkání dětí na faře
úterý 20. 2. 17.00 – 19.00 misijní klubko na faře
pátek 23. 2. 17.15 Křížová cesta rodin
                 od 23. 2. – 4. 3.  Jarní prázdniny - děti a mládež Církve bratrské na faře
neděle 25. 2. 17.15 Křížová cesta s knězem nebo akolytou 
pondělí 26. 2. 17.00 – 18.30 setkání ministrantů na faře

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce v únoru roku 2018. Aktuální in-
formace o dění ve farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i dalších bohoslužeb nalez-
nete 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. Požehnaný celý rok 2018  vám z celého srdce přeje

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Naše plány na měsíc únor 
– zveme vás…

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!

Co nás v únoru čeká?
Pondělí 5. 2. 2018 - V knihovně si můžeme i hrát 
Středa 21. 2. 2018 - Den otevřených dveří v Harmonii
Setkání - Výrobky se zimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

Pokračování oblíbené soutěže je tu! V  roce 2015 proběhl nultý ročník, kdy se 
soutěžilo v pečení bábovek, v roce 2016 byla soutěž vyhlášena v pečení rohlíků a ro-
hlíčků. Oba ročníky se setkaly s velkým ohlasem. Bábovek se sešlo 55 druhů a rohlíků 
a rohlíčků dokonce přes sto. V roce 2017 pokračovalo soutěžní klání v pečení rolád. 

Tématem letošního ročníku bude tvoření pomazánek všeho druhu. Soutěž je vy-
hlášena v kategorii „s masem“ a „bez masa“ a zvlášť bude hodnocena kategorie pro 
děti do 12 let. Z důvodu vysokého počtu soutěžních výrobků v předchozích letech 
a s ohledem na možnosti odborné poroty může každý soutěžící přinést maximálně 
dva druhy. Výrobky do soutěže budou přijímány ve vlastním nádobí (nutno zespodu 
označit) nebo můžete využít nádobí v kulturním domě. Do soutěže budou přijímány 
pouze samotné pomazánky bez pečiva. Pečivo bude připraveno na místě.

Akce se bude konat v neděli 11. února 2018 v Kulturním domě Přibyslav. Od 9 
do 11 hodin budeme přebírat výrobky do soutěže. Mezi 11. a 12. hodinou přenechá-
me hodnocení odborné porotě. Od 12.30 do 14.30 hodin se ochutnávky a hodnoce-
ní může zúčastnit i široká veřejnost (vstupné dobrovolné). Kávu, čaj a další nápoje 
lze zakoupit v bufetu KD. V 15 hodin dojde k vyhodnocení soutěže. Pro soutěžící je 
připravena řada zajímavých cen. 

Více informací na www.den-d.estranky.cz nebo na facebooku.

Těšíme se na vás!

Hana Loubková a Václava Kytličková 
za organizační tým soutěže 

POMAZÁNKY 2018 

Uzávěrka příštího čísla 19. 2. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 3. 2018)
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Když začnou ubývat síly, dostaví se nějaký neduh 
a zdraví už tak neslouží, nebo se člověk prostě jen cítí 
sám, tak to ještě neznamená, že sám musí být pořád. 
Proto jsme si pro vás, naše stávající členy i pro ty nové, 
připravili celou řadu akcí. Protože čas je drahý,  a i když 
nechodíme do práce, tak se ho stále nedostává, chce-
me vás stručně seznámit s tím, co jsme na první po-

lovinu roku 2018 nachystali. Průběžně však sledujte každé vydání Přibyslavského 
občasníku nebo naši vývěsku, kde se dočtete o jednotlivých akcích více aktuálních 
informací.  

Program:
úterý 6. února 2018, 14.00 h.
Tradiční karneval – Tajemství půdy Sál SDH (hasičská zbrojnice)

čtvrtek 15. března 2018, 14.00 h.
Velikonoční posezení u kávy Velký sál radnice 

čtvrtek 19. dubna 2018, 14.00 h.
Výroční členská schůze Sál SDH (hasičská zbrojnice)

čtvrtek 24. května 2018
Zájezd za krásami naší vlasti Třebíč, Jaroměřice nad R. - zámek

červen 2018 Pěšky naším krajem Výlet do okolí Přibyslavi

červenec – srpen Kondiční plavání a cvičení Městské koupaliště v Přibyslavi

Kdy se budou konat v roce 2018 výborové schůze?
Vždy ve čtvrtek, od 14.30 h. na radnici města, a to:
1. února, 8. března, 5. dubna, 10. května

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

SPCCH ČR ZO Přibyslav 
(svaz invalidů) Pravděpodobně proto, že se vloni čertovské chásce v Keřkově zalíbilo, rozhodli se 

na svůj velký den opět přijít.  V domnění, že uloví nějakou neposlušnou duši, vybavili 
tentokrát vše ještě důkladněji než minule. 

Od ohně, který hořel před vstupem, byli návštěvníci pouštěni dovnitř, kde se děti 
nahlásily čertově babičce. Ta jim dala vstupenku se jménem a váčkem a už se mohly 
vydat na cestu peklem.

Peklo se otevřelo s hudrováním, rachotem a rudými světly kolem trasy. Tu lemo-
valy pavučiny s pavouky, hnízda myší a různá nepříjemná havěť. To se holt čertům 
líbí. Ti se v tom klidně povalují. Důležité však bylo, aby malý návštěvník splnil úkoly, 
které mu čerti nachystali. Za každý splněný úkol dostal diamant, který si uschoval 
do  váčku. A  že těch úkolů bylo. A  u  každého dohlížel čert. S  čertem musel hrát 
kuželky postavené ze špalíčků, strefovat se bramborami do kotle, kde čertice vařily 
polévku, složit puzzle s čertovskou hlavou, na tabuli rozeznat nakreslené atributy, 
které kam patří – např.: anděl, slunce, hvězdy, kříž = nebe, čert, uhlí, oheň, vidle 
= peklo. Za mříží zde byli také uvězněni největší čertovští vyvrhelové, kteří prosili 
o vodu. Poutníček se nad nimi mohl smilovat a podat jim v plecháčku vodu. Zkouš-
kou odvahy bylo strčit ruku do nory, kde spalo nějaké zvíře. No, bylo to chlupaté, 
ale zvládl to asi každý.

Na konci cesty seděl pán pekel - Lucifer. Byl to ten samý,  jako vloni, neboť podle 
pekelného zákona musí uplynout sto let, než ho nahradí jiný. Lucifer nechal svým 
pomocníkem zvážit váček s diamanty a uznal, že malý návštěvník má nárok postou-
pit do nebe. Dostal razítko „nebe“ a mohl jít po ozářených schodech nahoru. Tam ho 
před nebeskou bránou přivítal Anděl Páně, zkontroloval razítko a odvážlivec mohl 
vejít. Co si teď ještě máme povídat. Nebe je nebe, proti černému peklu vše běloučké, 
nadýchané, hvězdičkové. Zářící stromeček, Mikuláš s anděly, kteří rozdávali dárky.

Po celé té anabázi se mohli malí odvážlivci i s doprovodem posilnit úplně civilně 
- chlebíčky, cukrovím a dobrým pitím. Byl tam i překrásný betlém, který vyrobila 
čertova babička, což nechápu. Ale prý je v civilu Ing. Lenka Wasserbauerová. Takže 
byla na začátku i na konci. Více jmenovat nebudu, nemělo by to konce, jistě se žád-
ný nezlobí. Díky patří celému pekelnému keřkovskému štábu. Nepíšu jen za sebe, 
protože každý návštěvník mluvil v superlativech.

Marie Voralová
Keřkov

Keřkovské peklo se otevřelo…
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Únor bílý pole sílí

Hlavní hrdinky
1.  Spisovatelka Astrid Lindgrenová napsala příběh o jedné svérázné dívce s nevšed-

ním chováním a zrzavými copy. O kom je řeč?

2.  Švýcarka Johanna Spyri napsala knihu o děvčeti, které přišlo o své rodiče a muse-
lo ke svému dědečkovi Konrádovi do hor. Holčička si nakonec u dědečka zvykne 
a ten přestane být i takovým mrzoutem. Víte, jak se příběh jmenuje?

3.  I  v  populárním komiksu „Čtyřlístek“ vystupuje jedna slečna – kdo ještě patří 
k Myšpulínovi, Bobíkovi a Pinďovi? 

4.  Holčička Matylda je hrdinkou stejnojmenné knihy. Tato kniha byla i zfi lmována. 
Kdo ji napsal? (Nápověda: je to britský autor)

5.  Erich Kästner napsal knihu hned se dvěma hlavními hrdinkami – dvojčaty. Kniha 
se jmenuje „Luisa a …“ – doplňte druhé jméno. 

M. Gögeová

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, jak se vám líbí náš nový kvízový „model“? Doufám, že 
vás otázky, které se týkají více literatury, neodradily?? V době uzávěrky mám 

k dispozici pouze dva správně vyluštěné kvízy, ale věřím, že nějaké ještě třeba 
do- razí. Neváhejte – čeká na vás přece odměna! ☺ 

V  dnešním kvízu se zaměříme na  děvčata ve  známých příbězích, na  takzvané 
hlavní hrdinky. 

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! :)

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, těší mne, že vás opět mohu 
informovat o dění v KZMP. 

Nový rok jsme zahájili tradičními akcemi, jako jsou „V knihovně si můžeme i hrát“, 
tvořivá dílnička, fi lmový klub nebo další fi lmy v přibyslavském kině. Stejně tak se 
hrálo loutkové divadlo a  v  knihovně probíhaly knihovnické lekce pro děti z  MŠ. 
V kulturním domě se konal program pro žáky ZŠ přibližující zábavnou formou pře-
devším fyziku.

Hned počátkem února, v sobotu 3., vás zveme do kina na českou animovanou 
komedii „Hurvínek a kouzelné muzeum“. Film se bude promítat od 17:00, vstupné 
činí 50 Kč.

První únorové pondělí se v knihovně setkáme opět s maminkami a dětmi z KVC 
Harmonie. Doufáme, že tentokrát jim bacily umožní dostavit se v hojnějším počtu. 
Těšíme se.

O víkendu 10. a 11. února se v sobotu můžete vypravit na Sokolský ples a v ne-
děli do kulturního domu na již 3. ročník soutěže týkající se jídla a vaření, tentokrát 
v tvoření pomazánek s masem i bez něj. Přihlašování výrobků bude probíhat od 9:00 
hod. Ve tři hodiny odpoledne dojde k vyhlášení výsledků. Nenechte si tuto voňavou 
a chutnou akci ujít.

V pátek 16. února se budu v knihovně těšit na malé šikuly – čeká nás pravidelná 
tvořivá dílnička. Začínáme v 14:30, končíme zhruba o dvě hodiny později. Kdyby se 
někomu více hodilo přijít o trochu dříve, nechť klidně dorazí. Srdečně zvu všechny 
známé i nové tváře.  

V sobotu 17. února nezapomeňte přijít do kulturního domu na fi lm a koncert! 
Bude se konat fi lmový klub. Film začíná tradičně v 19:30, po něm následuje dobrá 
muzika. Vstupné jak jste zvyklí – 60 Kč na fi lm, 40 Kč na koncert.

Týden na to, také v sobotu, 24. února se bude v kulturním domě hrát loutkové 
divadýlko v podání Přibyslavských pimprlat. Hraje se od 14:00 a 15:30 hod, vstupné 
je pouhých 15 Kč. 

V sobotu 24. 2. od 19:30 budeme ještě promítat české drama režírované Janem 
Hřebejkem „Dezertér“ z trilogie „Zahradnictví“ . Vstupné 50 Kč. 

Až se prokoušeme únorem, čeká na  nás mnoho akcí v  březnu. Jen lehká 
ochutnávka: 

Březen je měsícem čtenářů, čekají na vás tedy výhody s tím spojené. Budeme od-
pouštět upomínky, vybírat čtenáře roku, na děti čeká kvíz, na žáky místní ZŠ setkání 
se známou spisovatelkou, budeme pořádat tvořivé dílny a pro děti z MŠ také týden 
zábavných úkolů v knihovně. Malí a větší čtenáři se mohou těšit na novou čtenářskou 
soutěž o ceny. Ve výstavní síni Kurfürstova domu bude k vidění zajímavá výstava fo-
tografi í, v kulturním domě nás čeká koncert. Bude toho hodně a my se na vás těšíme. 

Závěrem děkuji za vyplněné dotazníky, zatím se zdá, že jste spokojeni. Stále však 
ještě můžete vyplňovat. 

V únoru nás čekají v knihovně nové knihy, stavte se pro ně. Pokud vás zajímá, 
jaké to jsou, a máte možnost, sledujte internet. Jednak jsou novinky k dispozici v na-
šem online katalogu (https://www.kzmpribyslav.cz/knihovna/on-line-katalog), 
v  polovině stránky „Další možnosti“  „Seznamy a  novinky“ – pokud sem 
kliknete, můžete si nastavit vyhledávání novinek v  našem fondu za  posled-
ních x dní. Jednak jsou novinky i  s  anotacemi přímo na  našich stránkách: 
https://www.kzmpribyslav.cz/knihovna/nove-knihy/. Sem vkládám informace 
o knihách až poté, co je obalím a skutečně je dávám „na regál“. 

Příjemné zimní dny vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

UPOZORNĚNÍ!
DNE 9. A 10. ÚNORA
BUDOU
KNIHOVNA 
A INFORMAČNÍ 
CENTRUM 
Z TECHNICKÝCH 
DŮVODŮ
ZAVŘENÉ.
DĚKUJEME 
ZA POCHOPENÍ. 
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Ředitel Vojenského historického archivu Josef Žikeš počátkem roku vyhověl žádosti přibyslavského kroni-
káře a městu poskytl kopie veškerých dokumentů z aktivní účasti Františka Němce v 1. světové válce, dokladů 
o jeho mobilizaci, odjezdu na východní frontu, zajetí, vstupu do Čs. legií a smrti.

Mezi přibyslavské pamětihodnosti tak budou přiřazeny kopie Němcovy Legionářské karty, Legionářského 
poslužného spisu, Kmenového listu a záznamu z Matriční knihy zemřelých legionářů.

František Němec se zasloužil o Československou republiku, jejíž 100. výročí si letos připomínáme. Samo-
statné Československo by bez bojů legionářů nevzniklo. Zanedlouho, 10. března, tomu bude rovných 100 
let, co Němec padl v památné bitvě u Bachmače, v níž se Čs. legie za cenu ztráty životů 45 vojáků vymanily 
ze smrtelného obklíčení německou armádou.

František Němec se narodil 5. ledna 1882 ve vsi Hřiště, v Praze vystudoval Akademii výtvarných umění, kde 
byl žákem největšího českého sochaře všech dob - J. V. Myslbeka.

Po boji o nádraží již nebyl nalezen 
Z dokumentů Vojenského historického archivu vyplývá, že Němec byl 8. září 1914 zajat u města Rava Ruská 

(dnes západní Ukrajina). Místem jeho posledního zajateckého pobytu byla Kazaň (dnes hlavní město Tatar-
stánu). Dne 27. července 1917 se přihlásil jako dobrovolník na sborné stanici v Borispolu (město u Kyjeva) 
a o den později byl zapsán do řad zahraniční armády, jejího 21. pěšího pluku Tatranského, v hodnosti pěšáka. 

V bitvě u Bachmače bojoval v sestavě 7. pluku jako kulometčík. Po krvavém boji o železniční stanici Velka 
Doč se stal 10. března 1918 nezvěstným.

Za mrtvého byl považován teprve po dvou letech 
Podle válečných zákonů není možné nezvěstného vojáka považovat za  padlého ihned. Tak tomu bylo 

i s Františkem Němcem. Teprve Zemský soud civilní v Praze vydal 22. května 1921 usnesení,     v němž se 
mj. praví, že Němec „se 10. března 1918 u Bachmače ocitl v nebezpečenství blízké smrti a od té doby se 
pohřešuje, ježto od poslední zprávy o něm více než 2 roky uplynuly, prohlašuje se ku žádosti Františka Němce 
(otce), domkáře v Hřišti čp. 16, na základě konaného šetření a protože provedené řízení vyzývací marně 
uplynulo, za mrtva. Zároveň stanoví podepsaný soud, že 11. březen 1920 dlužno považovati za onen den, 
jehož František Němec nepřežil“.

Domů se vrátila krabička na tabák
V dokumentech, které nyní má město Přibyslav díky vstřícnosti Vojenského historického archivu k dispozici, 

je rovněž potvrzení Okresního soudu v Přibyslavi ze dne 23. března 1921 o převzetí vojákovy pozůstalosti. 
Po Františku Němcovi zůstala dřevěná krabička na tabák, časopis Slovanské hlasy, 3 navštívenky, 2 průkazy, 

3 fotografi e, 8 pohlednic, korespondence, zápisník a obraz Krista. 

Přibyslav získala vojenské dokumenty Františka Němce

 Ručně psaný dokument Okresního soudu v Přibyslavi 
z 23. března 1921 potvrzuje převzetí drobné pozůstalosti Františka 

Němce. Kopii dokladu z Legionářského poslužného spisu 
našemu městu poskytl Vojenský historický archiv.

Když odhlédneme od  obsahové strohosti dokumentu, 
je tento soupis unikátní formou, ještě v roce 1921 Okresní 
soud v Přibyslavi zřejmě neměl psací stroj a úřední usnese-
ní psal písař rukou. 

Ivo Havlík

V  minulém čísle tohoto listu jsem uvedl jméno H. 
Büblové (1920-2016), které v tomto příspěvku dopl-
ním dalšími informacemi. H. Šťastná - Bübelová ( ještě 
v r. 1946 se podepisovala jako H. Büblová, tj. bez e) se 
narodila v Berlíně. Rodiče Ludvík Bübel a Blažena Bü-
belová - Hutařová pocházeli z Přibyslavi. V Berlíně měli 
módní salon, dámské krejčovství. Podle pobytu v růz-
ných kulturách můžeme dělit životní osudy Heleny 
na pět období: německé (16 let), české (10 let), africké 
(7 let), malgašské (12 let) a zbytek francouzské. Aby 
se zdokonalila v českém pravopise, vyjednala si roční 
pobyt u strýce a tety u nás v Přibyslavi a přihlásila se 
do školy. Je trošku s podivem, že její jméno nalezneme 
v seznamu absolventů místní ZŠ r. 1934/1935. A jak 
na pobyt vzpomínala? Ukázka z rozhovoru z r. 1999: 
… „V Přibyslavi to bylo moc pěkné. Vlastně na začátku 
mne potkala ta hrůza, že z německé školy toho moc 
nevím. Tehdy mne napadlo, že to tak nemůžu nechat 
a že je třeba nějak bojovat. Napsala jsem otci, zda by 
mi zaplatil soukromého učitele…, že jsme se s  rodiči 
v roce 1937 přestěhovali z Berlína do Havlíčkova Bro-
du. Ale Přibyslav mi zůstane nesmazatelně v paměti“… 
A můžeme dodat, že krom tohoto pobytu trávila u nás 
ještě nejedny prázdniny.

Za  přechodem do  české školy byl úmysl studovat 
v  Čechách výtvarnou školu, jenže válka vše změnila. 
Nakonec studovala Rotterovu reklamní školu v  Pra-
ze. Rok po  úmrtí prvního manžela J. Lukeše odjíždí 

s manžely Škulinovými do Afriky na dvouletou expe-
dici, která se díky Vítěznému únoru protáhla na 7 let. 
V  Nairobi pracovala jako fotografka a  reklamistka. 
Na  konci roku 1947 se setkala  s  cestovateli Han-
zelkou a  Zikmundem a  společně podnikli výstup 
na Kilimandžáro. Po provdání se za V. Šťastného žila 
na Madagaskaru, kde se jí narodily tři děti. V r. 1964 
se přestěhovala s rodinou do Francie; věnovala se zde 
výtvarnému umění. Pro svůj životní optimismus, elán 
a  ochotu pomoci si získala obdiv pracovníků muzea 
i  dětí, kterým při návštěvách především zlínského 
muzea poutavě vyprávěla o  svém pobytu v  Africe. 
Pro mnohé byla Helena Šťastná -Bübelová inspirací, 
jak i  v  nelehkých podmínkách prožít život statečně 
a svobodně.

J. Ledvinka, ml. 

Přibyslav v literatuře (64)
Jan Petrus: Muž činu. Obraz života druhého presi-

denta československé republiky Dr. Eduarda Beneše. 
Praha 1936, str. 43.

…„Dobrá. A Přibyslav? Kdepak je Přibyslav. Hleďte, 
tam je mapa.“ Eda jenom mrkl na zeď, kam mířila na-
přažená ruka pana profesora. „To je Itálie a ne země 
česká,“ rozdurděně Eda. „Tam není Přibyslav!“ „No 
vida jinocha! A  copak čeština? No, takhle zájmena? 
Kolik je jich druhů?“…

J. Ledvinka, ml.  Helena se šimpanzem Tomem

Cestovatelka a malířka
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Odjezdy autobusů z Bechyňova náměstí v Přibyslavi 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018 

VYSVĚTLIVKY:
X = jede jen v pracovní dny
a = jezdí v S a +
C = jede ve dnech školního vyučování
k = různá časová omezení podle jízd. řádu
m = jede od nádraží ČD v Přibyslavi
N = jede v den prac. klidu před prac. dnem
S = jede jen v sob.
+ = jede v N a ve státem uznaný svátek

LINKA č. ODJ. SMĚR OMEZENÍ

600980 4:20 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X jede od 27.12.17 
do 29.12.17, 
od 2.7.18 do 31.8.18

600020 4:25 Pohled Havlíčkův Brod X

600290 4:25 Česká Bělá Chotěboř X

760592 4:32 Polná Jihlava X

600980 4:30 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 27.12.17 
do 29.12.17, 
od 2.7.18 do 31.8.18

840115 4:28 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X k

840115 4:37 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X k

600320 5:11 Hesov X

600980 5:20 Hesov X

600300 5:40 Havl. Borová Chotěboř X

600980 5:35 Brzkov Polná X nejede od 27.12.17 
do 29.12.17, 
od 2.7.18 do 31.8.18

600980 5:35 Brzkov Polná X jede od 27.12.17 
do 29.12.17, 
od 2.7.18 do 31.8.18

600020 5:45 Pohled Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.17 
do 30.12.17

600980 5:50 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 27.12.17 
do 29.12.17, 
od 2.7.18 do 31.8.18

840105 6:05 Račín Žďár nad Sáz. S nejede 28.10.17, 17.11.18

600290 6:09 žel. st. Přibyslav X

600290 6:23 Dvorek Šlapanov X C m

840122 6:22 Nížkov Žďár n/Sáz. X

840115 6:38 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X

600980 6:45 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

600980 6:50 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod S nejede 17.11.2018

840105 6:50 Račín Žďár n/Sáz. X

600290 7:00 Žižkovo Pole Česká Bělá X

600020 7:17 Pohled Havlíčkův Brod X

600320 7:20 Hřiště X C

600980 7:40 Č. Jablonná - zp. N k

600980 8:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 27.12.17 
do 29.12.17 

600980 9:10 Č. Jablonná - zp. N k

600290 9:20 Česká Bělá Chotěboř k jede PO, ÚT, ST, ČT

840105 9:20 Ronov V. Losenice Žďár n/S. + nejede 24.12.17, 24.12.18

600290 9:20 Česká Bělá k jede v pátek

840105 9:25 Ronov V. Losenice Žďár n/S. X

600290 9:25 Česká Bělá Chotěboř k jede v neděli

600290 9:25 Česká Bělá k jede v neděli

600300 9:35 Havl. Borová Chotěboř X

840122 11:50 Nížkov Poděšín X

840105 12:07 Račín Žďár n/Sáz. + nejede 24.12.17, 24.12.18

600980 12:30 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod N k

840105 12:30 V. Losenice Račín Žďár n/S. X

600980 12:35 Dolní Jablonná Č. Jablonná - zp. X C

600290 12:40 Dvorek Šlapanov X C

840122 12:40 Nížkov Žďár n/Sáz. X

LINKA č. ODJ. SMĚR  OMEZENÍ

840115 12:45 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X

600320 12:50 Hřiště X C

600300 13:00 Havl. Borová Chotěboř X

600980 13:00 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

760592 13:15 Brzkov Polná Dobronín X k

600020 13:15 Pohled Havlíčkův Brod X

600290 13:20 Česká Bělá Chotěboř X

600980 13:20 Hesov X

600320 13:52 Hesov X

840122 14:10 Olešenka Nížkov X nejede 31.12.18

600980 14:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

600320 14:25 Havl. Borová Ždírec n/D. X

600020 15:08 žel. st. Přibyslav X

600980 15:15 Brzkov Polná X

840115 15:25 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X

600290 15:27 žel. st. Přibyslav X

840122 15:30 Nížkov Žďár n/Sáz. X

600290 15:33 Dvorek Šlapanov X C m

600300 15:37 žel. st. Přibyslav X

600020 15:53 Pohled Havlíčkův Brod X m

600290 16:03 žel. st. Přibyslav X C

600300 16:10 Havl. Borová Chotěboř X

600980 16:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

840105 16:30 Velká Losenice Račín Žďár n/S. X

840105 16:30 Malá Losenice Račín Žďár n/S. a nejede 24.12.17, 24.12.18

600290 16:33 Česká Bělá Chotěboř X m

600290 17:10 Žižkovo Pole Česká Bělá N k

840115 17:20 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X

760592 17:47 Brzkov Polná X nejede 31.12.18

600980 17:45 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

600290 17:53 žel. st. Přibyslav k

600290 18:18 žel. st. Přibyslav k

600290 18:32 Žižkovo Pole Česká Bělá X m

840105 19:05 Hřiště X nejede 31.12.18

840105 20:35 Račín Žďár n/S. X nejede od 27.12.18 
do 31.12.18

600980 21:25 Hesov X jede jen v sudý týden

600980 22:10 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X
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  Vlak sm r
P íjezd Odjezd Druh íslo Z                       do Poznámky

 

 

4.26 4.27 Os 8740 Ž ár n.S.( 4.09) Havlí k v Brod( 4.44) jede v ;  

5.06 5.07 Os 8741 Havlí k v Brod( 4.50) Ž ár n.S.( 5.24) jede v ;  

5.14 5.15 R 971 Havlí k v Brod( 5.02) Brno hl.n.( 6.47) GUSTAV BROM jede v ; ; ; ; ; ; ;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK 

5.33 5.33 Os 5904 Ž ár n.S.( 5.16) Nymburk hl.n.( 7.56) Ž ár n.S.-Havlí k v Brod nejede 25., 26.XII., 1.I.; Kolín-Nymburk hl.n. jede v ;  Ž ár n.S. – Kolín;  Kolín – Nymburk hl.n. v , krom  27. – 29.XII.;  

6.05 6.06 Os 8743 Havlí k v Brod( 5.50) Ž ár n.S.( 6.24) jede v , a 30.III., 1., 8.V., 5.VII., 28.IX., nejede 31.III., 7.VII., 29.IX.; ;  v  

6.07 6.08 Os 8742 Ž ár n.S.( 5.50) Havlí k v Brod( 6.25) jede v ;  

6.14 6.15 R 973 Havlí k v Brod( 6.02) Brno hl.n.( 7.40) nejede 25., 26.XII., 1.I.; ; ; ; ; ; ;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK 

6.42 6.43 R 990 Brno hl.n.( 5.20) Praha-Smíchov( 9.04) Brno hl.n.-Ž ár n.S. jede v a 27.XII., 2.I., 3.IV., 2., 9.V., nejede 25.XII., 1.I., 2., 30.IV., 7.V.; Ž ár n.S.-Havlí k v Brod jede v ; Havlí k v Brod-Praha 
hl.n. jede v , a 30.III., 1., 8.V., 5.VII., 28.IX., nejede 31.III., 7.VII., 29.IX.; Praha hl.n.-Praha-Smíchov jede v ; ; ; ; ; ; ;   
Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK;  Kutná Hora hl.n. – Praha-Smíchov platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení) 

6.49 6.50 Os 8744 Ž ár n.S.( 6.32) Havlí k v Brod( 7.07) jede v a ;  

7.05 7.06 Os 8745 Havlí k v Brod( 6.49) Ž ár n.S.( 7.25) jede v ;  

7.07 7.08 Os 8746 Ž ár n.S.( 6.50) Havlí k v Brod( 7.25) jede v ; ;  

7.42 7.43 R 988 Brno hl.n.( 6.20) Praha-Smíchov(10.04) DOUBRAVA ; ; ; ; ; ;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK;   
Kutná Hora hl.n. – Praha-Smíchov platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení) 

8.01 8.02 Os 8748 Ž ár n.S.( 7.44) Havlí k v Brod( 8.19) jede v , a 30.III., 1., 8.V., 5.VII., 28.IX., nejede 31.III., 7.VII., 29.IX.;  

8.05 8.06 Os 8747 Havlí k v Brod( 7.49) Ž ár n.S.( 8.24) jede v a ;   

8.14 8.15 R 975 Praha hl.n.( 6.05) Brno hl.n.( 9.40) JAN BLAŽEJ SANTINI Praha hl.n.-Havlí k v Brod jede v , a 30.III., 1., 8.V., 5.VII., 28.IX., nejede 31.III., 7.VII., 29.IX.;  
; ; ; ; ; ;  Praha hl.n. – Kutná Hora hl.n. platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení);  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK 

9.42 9.43 R 986 Brno hl.n.( 8.20) Praha-Smíchov(12.04) SÁZAVA  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.; ; 
;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK;  Kutná Hora hl.n. – Praha-Smíchov platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení);  v  

9.54 9.55 Os 8752 Ž ár n.S.( 9.37) Havlí k v Brod(10.12) jede v a ;  

10.01 10.02 Os 8749 Havlí k v Brod( 9.45) Ž ár n.S.(10.20) jede v ;  

10.14 10.15 R 977 Praha-Smíchov( 7.46) Brno hl.n.(11.40) PORTA COELI Praha-Smíchov-Praha hl.n. jede v , a 30.III., 1., 8.V., 5.VII., 28.IX., nejede 31.III., 7.VII., 29.IX.; ; ; ; ; ; ;   
Praha-Smíchov – Kutná Hora hl.n. platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení);  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK 

10.57 10.58 Os 8754 Ž ár n.S.(10.40) Havlí k v Brod(11.15) jede v ;  

11.42 11.43 R 984 Brno hl.n.(10.20) Praha-Smíchov(14.04) SVRATKA ; ;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK;   
Kutná Hora hl.n. – Praha-Smíchov platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení);  v ;  v ;  v ;  v  

11.58 11.59 Os 8751 Havlí k v Brod(11.41) Ž ár n.S.(12.17)  

12.14 12.15 R 979 Praha-Smíchov( 9.46) Brno hl.n.(13.41) BARBORA Praha-Smíchov-Praha hl.n. nejede 25.XII., 1.I.;  ; ; ; ; ; ;   
Praha-Smíchov – Kutná Hora hl.n. platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení);  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK 

12.46 12.47 Os 8756 Ž ár n.S.(12.29) Havlí k v Brod(13.05)  

13.11 13.12 Os 8753 Havlí k v Brod(12.55) K ižanov(13.59) Havlí k v Brod-Ž ár n.S. jede v ; Ž ár n.S.-K ižanov jede v , nejede 27. – 29.XII., 2.VII. – 31.VIII.;  

13.42 13.43 R 982 Brno hl.n.(12.20) Praha-Smíchov(16.04) VYSO INA ; ; ; ; ; ;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK;   
Kutná Hora hl.n. – Praha-Smíchov platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení) 

13.58 13.59 Os 8758 Ž ár n.S.(13.42) Havlí k v Brod(14.17) jede v a 1.II., 28.III., 27.IX., nejede 29.XII., 2.II., 30.III., 6.VII. – 31.VIII., 28.IX.;  

14.14 14.15 R 981 Praha-Smíchov(11.44) Brno hl.n.(15.40) LIPNICE ; ; ; ; ; ;  Praha-Smíchov – Kutná Hora hl.n. platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení);   
Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK 

14.42 14.43 Os 8755 Havlí k v Brod(14.25) Ž ár n.S.(15.01) jede v ; ;  v , krom  27. – 29.XII. 

14.47 14.48 Os 8762 K ižanov(14.04) Havlí k v Brod(15.06) K ižanov-Ž ár n.S. jede v , nejede 27. – 29.XII., 2.VII. – 31.VIII.; Ž ár n.S.-Havlí k v Brod jede v ;  

15.26 15.27 Os 8757 Havlí k v Brod(15.10) Ž ár n.S.(15.46) jede v a ; ;  

15.41 15.42 Os 8759 Havlí k v Brod(15.25) Ž ár n.S.(16.01) jede v ;  

15.42 15.43 R 980 Brno hl.n.(14.20) Praha-Smíchov(18.04) LIPNICE Praha hl.n.-Praha-Smíchov nejede 24., 31.XII.;  ; ; ; ; ; ;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK;   
Kutná Hora hl.n. – Praha-Smíchov platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení) 

16.14 16.15 R 983 Praha-Smíchov(13.46) Brno hl.n.(17.40) VYSO INA ; ;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v a , krom  25., 26.XII., 
1.I.;  Praha-Smíchov – Kutná Hora hl.n. platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení);  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK;  v  

16.27 16.28 Os 8764 Ž ár n.S.(16.10) Havlí k v Brod(16.46) jede v a ;  ;  

16.42 16.43 R 978 Brno hl.n.(15.20) Praha-Smíchov(19.04) BARBORA jede v a , nejede 24., 25., 31.XII., 30.III. – 1.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 17.XI.; ; ; ; ; ; ;   
Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK;  Kutná Hora hl.n. – Praha-Smíchov platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení) 

17.05 17.05 Os 8763 Havlí k v Brod(16.49) N. M sto na M.(17.59) Ž ár n.S.-N. M sto na M. jede v ; ;  

17.07 17.08 Os 8766 Ž ár n.S.(16.50) Havlí k v Brod(17.25) jede v ;  v , krom  27. – 29.XII.;  

17.14 17.15 R 985 Praha-Smíchov(14.46) Brno hl.n.(18.40) SVRATKA jede v ; ; ; ; ; ; ;  Praha-Smíchov – Kutná Hora hl.n. platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení);   
Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK 

17.42 17.43 R 976 Brno hl.n.(16.20) Praha hl.n.(19.49) PORTA COELI Havlí k v Brod-Praha hl.n. nejede 24.XII.; ; ; ; ; ; ;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK;   
Kutná Hora hl.n. – Praha hl.n. platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení) 

18.14 18.15 R 987 Praha-Smíchov(15.46) Brno hl.n.(19.40) SÁZAVA  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.; ; ;  Praha-Smíchov – Kutná Hora hl.n. platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení);   
Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK;  v ;  v ;  v ;  v  

18.42 18.43 R 974 Brno hl.n.(17.20) Havlí k v Brod(18.58) JAN BLAŽEJ SANTINI jede v ; ; ; ; ; ; ;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK 

18.55 18.56 Os 8768 Ž ár n.S.(18.40) Havlí k v Brod(19.12) jede v a do 23.XII. a od 1.I. a 26. – 30.XII.; ;  

18.57 18.58 Os 24914 Studenec(17.03) Havlí k v Brod(19.16) Velké Mezi í í-Havlí k v Brod jede v , nejede 27. – 29.XII.;  Studenec – Ž ár n.S. 

19.20 19.21 Os 8765 Havlí k v Brod(19.05) N. M sto na M.(19.59) Havlí k v Brod-Ž ár n.S. jede v , nejede 27. – 29.XII.; Ž ár n.S.-N. M sto na M. nejede 24., 25., 31.XII.; ;  Ž ár n.S. – N. M sto na M. v a  

19.42 19.43 R 972 Brno hl.n.(18.20) Praha hl.n.(21.49) Brno hl.n.-Havlí k v Brod nejede 24.XII.; Havlí k v Brod-Praha hl.n. nejede 24., 31.XII.; ; ; ; ; ; ;   
Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK;  Kutná Hora hl.n. – Praha hl.n. platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení) 

20.14 20.15 R 989 Praha-Smíchov(17.46) Brno hl.n.(21.42) DOUBRAVA ; ; ; ; ; ;  Praha-Smíchov – Kutná Hora hl.n. platí také jízdní doklady PID (ode dne vyhlášení);   
Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK 

20.25 20.26 Os 5915 Kolín(18.19) Ž ár n.S.(20.45) áslav-Havlí k v Brod nejede 24.XII.; Havlí k v Brod-Ž ár n.S. nejede 24., 25., 31.XII.;  ;  

20.42 20.43 Os 8770 N. M sto na M.(20.04) Havlí k v Brod(20.59) N. M sto na M.-Ž ár n.S. nejede 24., 25., 31.XII.; Ž ár n.S.-Havlí k v Brod jede v ; ;  N. M sto na M. – Ž ár n.S. v a  

21.42 21.43 R 970 Brno hl.n.(20.20) Havlí k v Brod(21.58) GUSTAV BROM jede v , a 25.XII., 30.III. – 1.IV., 29.IV., 6.V., 5., 6.VII., 28.IX.;   
; ; ; ; ; ;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK 

22.26 22.27 Os 8767 Havlí k v Brod(22.09) Velké Mezi í í(23.27) Havlí k v Brod-Ž ár n.S. nejede 24., 25., 31.XII.; Ž ár n.S.-Velké Mezi í í jede v , nejede 27. – 29.XII.;  Ž ár n.S. – Velké Mezi í í 

22.54 22.55 Os 8774 Ž ár n.S.(22.38) Havlí k v Brod(23.11) jede v , nejede 27. – 29.XII.; ;  
 

 

VYSV TLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Druh vlaku 
 R Rychlík / Schnellzug / Fast train 
   Os Osobní vlak / Regionalzug / Local train 
Omezení jízdy 

 pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from Monday to Friday) 
ned le a státem uznané svátky / Sonntage und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by 
the state 

- dny v týdnu (pond lí-ned le) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday) 
Další informace o vlaku 

� úschova b hem p epravy (do vy erpání kapacity) / Gepäckwagen (bis zur Kapazitätsauslastung) / a mobile 
               left-luggage car on the train (until full capacity) 

v z vhodný pro p epravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou / Wagen mit       
              Rollstuhlfahrerabteil und Hebebühne / a coach suitable for carriage of people on wheelchairs, equipped  
              with   a lifting platform 

           dámský oddíl (oddíl pro samostatn  cestující ženy) / Damenabteil (Abteil für alleinreisende Frauen)  
              / ladies’ compartment (compartment for women travelling alone) 
 

možno zakoupit místenku / Platzreservierung möglich / reservations possible  
 v z nebo oddíly, vyhrazené pro cestující s d tmi do 10 let / Wagen oder Abteile für Reisende mit Kindern bis 10 Jahren / a coach or 

compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years 
p eprava spoluzavazadel (do vy erpání kapacity) / Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden, bis zur Kapazitätsauslastung) / 
carriage of registered luggage (until full capacity) 

� úschova b hem p epravy s možností rezervace místa pro jízdní kolo / Gepäckwagen mit 
               Reservierungsmöglichkeit für Fahrradstellplatz / a mobile left-luggage car on the train; reservation of bicycles space possible 

p eprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v n kterých vlacích pouze pro jízdní kolo / 
Fahrradbeförderung mit Reservierungspflicht für Fahrradstellplatz und Reisende, in einigen Zügen nur für den Fahrradstellplatz / carriage of 
registered luggage with compulsory reservation of bicycles space and passengers, in some trains of bicycles space only 
samoobslužný zp sob odbavování cestujících, platí vyhlášené podmínky jednotlivých dopravc  / Zug ohne Zugbegleiter, es sind gültig die 
bekanntgegeben Bedingungen des zuständigen EVUs / self-service ticketing on the train; the declared conditions of relevant Rus apply 

   ve vlaku azen v z s p ípojkou 230 V / Wagen mit Steckdosen (230 V) / 230 V power sockets 
v z vhodný pro p epravu cestujících na vozíku / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil / a coach suitable for carriage of people on wheelchairs 
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Od 1. 1. 2018 začala nová pětiletá kampaň 
měření ovzduší v  Kraji Vysočina. Pro novou 
kampaň nastala změna, kdy už se nebudou lo-
kality měření měnit každé dva týdny, ale stejné 
lokality budou měřeny po  celý rok. Kampaň 
pro rok 2018 odstartuje v lokalitách Lukavec, 
Přibyslav, Rantířov a Velká Bíteš. Na určených 
místech je umístěn vozík s  monitorovacími 
přístroji, které jsou schopny stanovit hodno-
ty imisí a prachových částic v ovzduší (oxidy 
dusíku, oxid siřičitý, ozón, prachové částice).

Aktuální hodnoty naměřené v mobilní moni-
torovací stanici, která je umístěna v Přibyslavi, můžete sledovat na webové stránce:
 http://www.ovzdusivysocina.cz/mobilni-stanice/eb-mv4

Michael Omes, místostarosta

Měření kvality ovzduší v Přibyslavi

Pod názvem Radost z barvy byla v  Janáčkově galerii v Přibyslavi 11. ledna 2018 zahájena 
výstava obrazů akademického malíře Josefa Sasky. 

Je to jubilejní dvacátá expozice v soukromé galerii, kterou výrobce malířských pláten Luboš 
Janáček otevřel v září 2015.

Vernisáž se proměnila ve svátek výtvarné a hudební kultury. Na loutnu hrál ředitel Základní 
umělecké školy J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě Jindřich Macek a promluvila ředitelka Galerie 
výtvarných umění v Havlíčkově Brodě Hana Nováková.

Josef Saska je křtěný Sázavou. Narodil se 31. července 1949 v Havlíčkově Brodě, ale za město 
svého dětství a  mládí považuje město Světlá nad Sázavou. Vystudoval Akademii výtvarných 
umění v Praze, kde byl žákem prof. Ladislava Čepeláka. Absolvoval studijní stipendia v  Itálii 
a v Paříži. Tvoří ve dvou ateliérech, městském na Černém Mostě v Praze a venkovském v Nové 
Vsi u Světlé.

Autor krásných poštovních známek 
Saska je nejen vynikajícím malířem, ale také předním českým grafi kem, členem Sdružení čes-

kých umělců grafi ků Hollar a nositelem jeho výroční ceny. Před časem mu byla svěřena tvorba 
poštovních známek s náměty vzácných a jedovatých hub, dravých ptáků a města Český Krumlov.

Na vernisáž přijeli obdivovatelé Saskova díla z širokého okolí, výstavní síň byla zcela zaplněna, 
přítomni byli starostové měst Havlíčkův Brod Jan Tecl a Při-
byslav Martin Kamarád.

V současných dnech Josef Saska připravuje další expozici, 
v Hradci Králové bude vystavovat obrazy, na nichž zpodobnil 
roboty.

K  Saskovým plánům patří zpodobnění zříceniny hradu 
Ronov.

Výstava v Janáčkově galerii potrvá do 7. března 2018, ote-
vřena je v pondělí až pátek od 8 do 14,20 hodin, v sobotu 
od 9 do 12 hodin, nebo na telefon 776 186 530.

Text a foto: Ivo Havlík

Již dvacátá vernisáž v Galerii Janáček
Oleje vystavuje Josef Saska

 Věčným tématem 
Josefa Sasky jsou ženy

 Na vernisáži promluvila ředitelka Galerie výtvarných umění 
v Havlíčkově Brodě Hana Nováková, Josefa Sasku považuje 

za největšího současného malíře na Vysočině

V zimních měsících řeší dopravní policisté napříč celým krajem velké 
množství dopravních nehod, které souvisí s jízdou po komunikaci, která 
je pokrytá ledem nebo sněhem. Řidiči si totiž často neuvědomují, že 
vozidlo, které řídí, se v  zimě na  silnici chová zcela jinak, než v  ostat-
ních ročních obdobích. Právě toto je jeden z důvodů, proč k dopravním 
nehodám dochází. Řidiči ve  velkém množství případů nepřizpůsobí 
rychlost jízdy svým schopnostem, povětrnostním podmínkám, stavu 
a povaze vozovky a na kluzkém povrchu komunikace dostanou smyk, 
který nezvládnou a s vozidlem havarují. Styl jízdy se v zimním a letním 
období velmi liší. V zimě musí řidiči počítat s horší přilnavostí pneuma-
tik, s větším nebezpečím smyku a nezvládnutím vozidla. Je důležité mít 
na paměti, že povinnost, aby řidiči měli automobil vybavený zimními 
pneumatikami, vyplývá přímo ze zákona a není radno tuto skutečnost 
podceňovat, a to ani v případě, že vozovka zrovna pokrytá sněhem či 
námrazou není.

Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou řidiči 
povinni mít vozidlo vybaveno zimními pneumatikami v době od 1. listo-
padu do 31. března, a to tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá 
vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze vzhledem k  povětrnostním 
podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy 
můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo s  maximální pří-
pustnou hmotností do tří a půl tuny musí mít na všech kolech zimní pne-
umatiky s hloubkou dezénu nejméně čtyři milimetry. Vozidlo s maximální 
hmotností převyšující tři a půl tuny musí mít zimní pneumatiky na všech 
kolech hnacích náprav a hloubka dezénu pneumatik musí být v tomto 
případě minimálně šest milimetrů.

Řidiči si ale často neuvědomují, že pouze používání zimních pneu-
matik pro jízdu v zimním období nestačí. V tomto období je velice nut-
né dbát dalších zásad bezpečné jízdy. Pojďme si proto některé z  nich 
připomenout.

• Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci prudce nebrzděte, 
nezatáčejte nebo nezrychlujte. Všechny tyto manévry zvyšují nebez-
pečí smyku vozidla.

• Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat s tím, 
že vozidlo má na kluzké komunikaci delší brzdnou dráhu než v  létě 
na suché silnici.

• Brzděte ještě před vjetím do  zatáčky, dokud ještě jede vaše vozidlo 
v přímém směru. Zatáčku projíždějte plynule a nebrzděte v ní. Pokud 
už ale musíte v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně.

• Ve  vozidle s  sebou vozte sněhové řetězy a  jejich nasazení si doma 
v klidu vyzkoušejte.

• Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu.

• Důležitá je i příprava vozidla. Automobil zkontrolujte a doplňte zimní 
směsi do ostřikovačů. Své vozidlo mějte vždy v dobrém technickém 
stavu a pravidelně ho kontrolujte.

Na svých cestách buďte opatrní a za každých okolností dbejte zásad 
bezpečné jízdy. Jedině tak můžete snížit riziko toho, že se stanete účastní-
ky dopravní nehody a vrátíte se zpět do bezpečí vašeho domova.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. David Linhart
vrchní inspektor
tel: 974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

Policisté apelují 
na řidiče, aby v zimních 
měsících dodržovali 
zásady bezpečné jízdy
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Zdravíme v novém roce 2018, ve kterém startujeme již 6. ročník Přibyslavského dvanáctiboje 
Junior.

První letošní disciplínu, doufáme, 
uspořádáme s ohledem na počasí v prů-
běhu února. Termíny všech 12 disciplín 
uvádíme níže v  tabulce. Pro případné 
nové účastníky uveřejňujeme i pravidla 
soutěže včetně rozdělení do  kategorií 
pro rok 2018 a  způsob bodování jed-
notlivých disciplín.

Těšíme se na společné sportování ☺

Za pořadatele 
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401 836
www.facebook.com/pribyslavsky.

dvanactiboj.junior
www.cckpribyslav.cz

Pravidla soutěže
Děti není nutné předem do soutěže hlásit (registrovat), jednoduše 

přijdou na disciplínu a po uhrazení startovného soutěží.
Startovné je 10 Kč na dítě.
Do  celkových výsledků se započítává 8 nejlepších disciplín 

z 12 možných disciplín. Není povinné účastnit se všech disciplín.

 Kategorie 2018:
NEJMLADŠÍ DĚTI: 2012 a mladší
DÍVKY MLADŠÍ: 2007–2011
DÍVKY STARŠÍ: 2003–2006
CHLAPCI MLADŠÍ: 2007–2011
CHLAPCI STARŠÍ: 2003–2006
RODINA: soutěží rodiče s dětmi

Kategorie RODINA:
Ve vybraných disciplínách soutěží s dětmi jejich rodiče (rodiče sou-

těží za stejných podmínek jako děti starší kategorie).
Rodina = 1 dítě + 1 rodič (bodují se zvlášť ženy a zvlášť muži)
V  případě, že disciplíny se zúčastní oba rodiče a  více než jedno 

z jejich dětí, do hodnocení kategorie RODINA se započítává výsledek 
rodiče s vyšším bodovým hodnocením a výsledek dítěte s vyšším bo-
dovým hodnocením (bez ohledu na to, v jaké kategorii dětí to bylo).

Do celkových výsledků kategorie RODINA se započítává 6 nejlep-
ších disciplín z 9 možných disciplín.

Účastníci soutěže souhlasí s  pořizováním fotodokumentace 
z průběhu disciplín.

PO ADÍ BODY 
1 100 
2 95 
3 90 
4 87 
5 84 
6 82 
7 80 
8 78 
9 76 

10 74 
11 72 
12 70 
13 69 
14 68 
15 67 
16 66 
17 65 
18 64 
19 63 
20 62 
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44. 2. 2018 --  LLIGA VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ    
9:00-13:00 

118. 3. 2018 ––  LLIGA VVYSOČINY PŘÍPRAVEK      9:00-12:00  
  
  
  
SSPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV, VSTUP VOLNÝ  
PPŘIJĎTE FANDIT! PŘIJĎTE NA FLORBAL!  
  

  

DDĚKUJEME PARTNERŮM:  

    

Již 27. 1. 2018 začíná nová sezona prvním zimním závodem v Olomouci, ale já 
bych se se svým příspěvkem ještě rád vrátil k poslednímu závodu sezony 2017. Tím 
byl závod MS v čínském Chengdu.

V pondělí v podvečer 6. 11. odlétala z pražského letiště malá výprava čtyř jezdců 
a státního trenéra. Jedním z členů družstva byl i šestnáctiletý Marek Pochtiol, jezdec 
Trial klubu Žižkovo Pole. Po čtrnáctihodinovém letu s mezipřistáním v Kataru, leta-
dlo přistálo v čínském Chengdu, kde se mistrovství konalo. Následovalo ubytování 
a odpočinek po dlouhém letu. Jezdci si ještě stačili prohlédnout trať a ve středu 8. 11. 
je čekal první závod. Tím byl závod pětičlenných družstev. Družstvo České republiky 
však startovalo jen ve  čtyřech /jedna z  mnoha chyb vedení/, což znamenalo, že 
za pátého jezdce nedostávalo žádné body. I tak se jim podařilo obsadit v konečném 
hodnocení solidní šesté místo. Marek jel z  družstva nejlépe a  na  konto družstva 
připsal nejvíce bonusových bodů.

Čtvrtek 9. 11. byl dnem volna, který jezdci věnovali tréninku. Marek měl smůlu, 
když se mu podařilo utrhnout brzdu a druhý den se jel závod jednotlivců. Následova-
la konzultace po telefonu s  otcem a zároveň i trenérem, jak nejlépe závadu odstranit. 
To se nakonec podařilo a druhý den Marek mohl nastoupit na start. Samotný závod 
se Markovi nevydařil podle jeho představ a jako nejmladší jezdec celého startovního 
pole se umístil na 21. místě. Snad zapůsobila tréma, strach jestli brzdy vydrží, ale 
i další okolnosti. Těmi dalšími okolnostmi se ukázal fakt, že není vhodné šetřit za kaž-
dou cenu. Všechny výpravy byly v místě závodu už týden před samotným závodem, 
jezdci měli svůj doprovod /což je na závodech běžné – zajišťuje veškerý servis, s jezd-
cem stanovuje taktiku/. Aklimatizace byla nutná, časový posun osmi hodin nebyl 
nepodstatný, vždyť závody začínaly ve 2.00 hod. našeho času. Kluci byli unavení 
a nevyspalí. Na klidu jim nepřidalo ani to, že se jelo podle úplně nových pravidel, kte-
ré u nás patřiční činitelé špatně pochopili, a tudíž jezdci s nimi byli špatně seznámeni. 
Aby toho nebylo málo, byli vylosováni na start jako první. Po této stránce vše špatně. 
V sobotu bylo slavnostní ukončení celého mistrovství, ale to už naše družstvo se-

dělo v  letadle – směr 
Praha. Ukázka toho, 
co zmiňuji na začátku 
odstavce. Doufejme, 
že se všichni, kteří 
mají do cyklotrialu co 
mluvit, z tohoto poučí. 
I když já osobně tomu 
moc nevěřím – každý 
si sleduje jen ten svůj 
zájem. Všem zúčast-
něným přeji za  sebe 
i  Trial klub Žižkovo 
Pole v  následující se-
zoně hodně příjem-
ných zážitků ze závo-
dů a žádná zranění.

Jaroslav Pochtiol

Mistrovství světa v cyklotrialu
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Zápasová sezona 2017/2018 se právě překlopila do své druhé půle. V letošním 
roce jsme po mnoha letech přihlásili do soutěží hned tři družstva mužů. 

Družstvo TJ Sokol Přibyslav A (Slota Z., Stehno V., Pertl J., Kamarád M.) stojí v půli 
ledna, po jedenácti odehraných zápasech, na prvním místě jedenáctičlenné tabulky 
okresní soutěže první třídy. Má však jedno odehrané utkání navíc oproti druhému 
HB Ostrov Havlíčkův Brod. Jeho oporami jsou tradičně Zdeněk Slota (úspěšnost 
vyhraných zápasů 84,09 %), Josef Pertl (75 %), Vladislav Stehno (61,29 %), Martin 
Kamarád (46,15 %). Pravidelně střídal náš odchovanec, teprve jedenáctiletý Prokop 
Kamarád, (hostování z HB Ostrov Havlíčkův Brod, úspěšnost 23,53 %).

Družstvo TJ Sokol Přibyslav B hraje, po přeskupení soutěží v letošním roce, poprvé 
stejnou soutěž, jako družstvo „A“. To nám znemožňuje střídat napříč mužstvy, což 
se odráží i na výsledku „béčka“, kdy se toto nachází po půli soutěže na desátém 
místě. Přibyslav B hraje ve složení Ota Benc, Marek Bednář, Tomáš Höfer, Zdeněk 
Kerbr se střídáním Vladimíra Doláka a  Zbyňka Melichara. Ten zároveň vede „C“ 
družstvo v  regionální soutěži III. třídy. Naše „céčko“ je v  současnosti na  osmém 
místě z dvanácti účastníků, je nutno ale dodat, že bodové odstupy mezi čtvrtým 
a desátým místem jsou v této soutěži zanedbatelné. Kromě Zbyňka Melichara za něj 
pravidelně nastupuje Roman Šrámek, Michal Mach a Jan Thomayer. Alternují Josef 
Moštěk a Zdeněk Kerbr. 

V mládežnických kategoriích za TJ Sokol Přibyslav nastoupili v dlouhodobé kraj-
ské soutěži „Pohár Vysočiny“ Lukáš Stehno, Dominik Mach, Jakub Novák, Pavel 
Körber, Adam Vaverka, Matěj Šrámek, Luboš Daniško a  Štěpán Kamarád. Lucie 
Šrámková a Šimon Mach nás reprezentují v  turnajích kategorie B, jež stojí mimo 
Pohár Vysočiny.

Matěj Šrámek a  Štěpán 
Kamarád začali vyjíždět 
na  zkušenou na  první 
republikové turnaje nej-
mladších žáků, aby nasáli 
atmosféru nejvyšší domácí 
soutěže. Zároveň trojice 
nejmladších žáků Matěj 
Šrámek, Lukáš Stehno 
a  Jakub Novák okouší tré-
ninkové zázemí HB Ostrov, 
kde na  zkoušku dvakrát 
týdně trénují. V oddíle dětí 
nyní trénuje 11 chlapců a tři dívky. Do družstva začátečníků dnes hledáme 1 děvče 
(případně chlapce) ve věku 6 – 7 let. Tréninky těchto začátečníků jsou jednou týdně, 
v úterý od 16.15 hod.

Vážení příznivci stolního tenisu, všechny aktuální výsledky i data letošní sezony 
naleznete na http://stis.ping-pong.cz/htm.

Vladislav Stehno, předseda oddílu
Martin Kamarád, vedoucí A mužstva

 První republikový turnaj

Stolní tenis v Přibyslavi v polovině 
sezony 2017/2018

Když se v roce 1965 natáčela britsko-americká komedie Báječní muži na létajících 
strojích, tvůrci slavného fi lmu netušili, že novodobým Ikarům se zalíbí plachtit vzdu-
chem na paraglidingovém křídle - padákovém kluzáku. 

Ani mráz nebrání členům Aeroklubu Přibyslav, kteří propadli kouzlu tohoto létání, 
vydat se pod modré nebe a podívat se z ptačí perspektivy na zasněženou krajinu. 

Při motorovém paraglidingu se, na  rozdíl od  běžného paraglidingu, pro který 
na přibyslavském letišti nejsou vhodné podmínky, ke vzletu používá benzínový mo-
tor s vrtulí. 

Aeroklub Přibyslav v  tomto branném sportu patří k nejaktivnějším v  republice. 
Fotografi e zachytily Michala Loužeckého a Lukáše Vodu při létání v mrazivém led-
novém ránu. 

Pod oblaky je mnohem chladněji než na zemi. S každými sto metry výšky teplota 
vzduchu klesá o jeden stupeň, ale pocit chladu nahoře je kvůli silnému větru pod-
statně výraznější.

Text a foto: Ivo Havlík

 Na návštěvě v akademii stolního tenisu HB Ostrov s Karolem Korbelem

Přibyslavským Ikarům mráz a studený 
vítr nevadí

Foto: archiv redakce



Sport ÚNOR 2018Str. 20

 
 

38. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU 

JARNÍ VYSOČINOU 
Po stopách KHB se záznamníkem TTO Havlíček 

23.-25. března 2018 
 

PÁTEK: Městská trasa IVV v Havlíčkově Brodě (10 km) - individuální účast 
 

SOBOTA: Havlíčkův Brod, Městský úřad, ulice V Rámech  (GPS: N 49°36.335, E 015°34.719) 
 Start: 6.00 - 10.00 / Cíl: do 20.00 (60 km až do 22.00) / Trasy: 10, 15, 20, 35, 42, 50 a 60 km  
 

 Přibyslav, Infocentrum, Bechyňovo náměstí 45  (GPS: N 49°34.623, E 15°44.399) 
 Start: 7.00 - 10.00 / Cíl: do 17.00 / Trasy: 10, 15, 20, 25, 35 a 42 km 
 

 Havlíčkova Borová, Rodný dům K.H.Borovského  (GPS: N 49°38.098, E 15°46.847) 
 Start: 8.00 - 10.00 / Cíl: do 17.00 / Trasy: 10, 15 a 25 km 
 

 Velká Losenice, Infocentrum, čp. 256  (GPS: N 49°34.957, E 15°49.990') 
 Start: 8.00 - 10.00 / Cíl: do 16.00 / Trasy: 10, 15 a 30 km 
 

NEDĚLE: Havlíčkův Brod, Městský úřad, ulice V Rámech  (GPS: N 49°36.335, E 015°34.719) 
 Start: 8.00 - 10.00 / Cíl: do 15.00 / Trasy: 10, 20 a 30 km 
 

STARTOVNÉ: Dospělí - 30 Kč / Členové KČT - 25 Kč / Děti (do 15 let) - 10 Kč / Městská trasa IVV - 10 Kč 
 V ceně startovného je zahrnutá turistická vizitka akce (neplatí pro městskou trasu) 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 
 

Pátek:  Geocachingový event (setkání) turistů s místní geokomunitou v Havlíčkově Brodě  
 17.00 - 18.00 v místě startu (také možnost vydávání ocenění IVV za městskou trasu)   
 

Sobota:  Muzeum (rodný dům) KHB v Havlíčkově Borové – zdarma 
 Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě – 50 % sleva 
  Doprovodný kulturní program v Havlíčkově Brodě - PŘEKVAPENÍ! 
 

TTO HAVLÍČEK:  Plnění podmínek možné po celý víkend - v sobotu bude možné navštívit a splnit až 8 míst  
 (3 povinná a 5 volitelných míst). Nové záznamníky lze získat na všech startech, potvrzování  
 splněných záznamníků výhradně v Havlíčkově Brodě. 
 

Razítka IVV:  K dispozici v Havlíčkově Brodě, sobotní trasu budeme potvrzovat také v Přibyslavi 
 Razítko za městskou trasu si po splnění podmínek můžete vyžádat po celý víkend 
 

UBYTOVÁNÍ:  V tělocvičně ZŠ ve Štáflově ulici, ve vlastních spacích pytlích 50 Kč/noc. Ubytování je možné  
 od pátku 17.00 do neděle 12.00, přihlášky nutné do 10.3.2018. Ubytování na lůžku nezajišťujeme. 
 

Další informace o pochodu a možnostech ubytování získáte na adrese hlavního pořadatele pochodu: 
Vladimír Maršík, 582 71 Dolní Krupá 32, tel: 736 754 181, e-mail: vladimirmarsik@seznam.cz 

 

Pravidelné aktualizace a detailní popis tras naleznete na našich webových stránkách: 

www.kcthavlicek.cz 
 

O víkendu 23. - 25. března se uskuteční 38. ročník 
turistického pochodu Jarní Vysočinou, který pořádá 
odbor KČT Havlíček Havlíčkův Brod. Letošní ročník 
věnovali pořadatelé odkazu Karla Havlíčka Borov-
ského a  rádi by návštěvníky turistické akce přivedli 
do všech významných „havlíčkovských“ míst v regionu.

„Abychom dokázali všechna čtyři místa během jedi-
né akce propojit, požádali jsme dotčená města a obce 
o  pomoc a  spolupráci. Naši prosbu nikde neodmítli 
a navíc se k našim plánům postavili velmi iniciativně. 
A tak poprvé v historii bude mít náš pochod čtyři vo-
litelná místa startu a cíle - v Havlíčkově Brodě, Havlíč-
kově Borové, Přibyslavi a ve Velké Losenici. K dispozici 
budou tři informační centra a dvě muzea,“ představu-
je plány organizátorů zástupce KČT Havlíček Martin 
Pluhař.

Především v sobotu 24. března bude celý region do-
slovně na nohou. Pořadatelé očekávají několik stovek 
účastníků z  celé republiky i  ze zahraničí (pochod je 
zařazený do  mezinárodního turistického kalendáře) 
a nabízejí jim účast na trasách od deseti do šedesáti 
kilometrů.

„Především však myslíme na místní turisty a poten-
ciální zájemce o  turistiku, kteří by si rádi atmosféru 
pochodů vyzkoušeli. Pochod, to nejsou žádné závody 
a  soutěžení o  medaile, to je především radost z  po-
hybu, odpočinek v  přírodě a  radost z  překonávání 
přirozené lidské lenosti,“ vyzývá k  účasti Martin Plu-
hař. „Každý účastník na  každém ze startovních míst 
dostane možnost výběru z  několika variant a  záleží 
jen na  něm, jak si věří a  jakou délku trasy zvolí. Pro 
pohodovou procházku doporučujeme okruhové trasy 
v  základní délce deseti kilometrů, které jsou vhodné 
především pro nováčky, rodiny s dětmi a seniory.“

V  cíli pak každý účastník pochodu obdrží diplom 
s  potvrzením ušlapaných kilometrů a  malou pozor-
nost. K  příležitosti pochodu bude vydána turistická 
vizitka a chystá se doprovodný program. A kde bude 
možné získat aktuální informace? 

„Samozřejmě nejlépe na našich internetových strán-
kách kcthavlicek.cz, které pravidelně aktualizujeme, 
a poslední týden před pochodem lze očekávat aktua-
lity prakticky každý den. Doporučujeme prostudovat 
propozice pochodu, které jsou umístěné na webu už 
nyní, a především pak podrobné popisy tras, které bu-
dou k dispozici minimálně dva týdny před pochodem. 

Jarní Vysočinou

Nabízíme také možnost individuálního naplánování 
pochodu - místo startu se nemusí shodovat s místem 
cíle a  trasu lze upravit každému na míru. Zájemci se 
na nás mohou obracet také pomocí  e-mailové pošty 

a případně i telefonicky. Kontakty jsou uvedené na na-
šich stránkách a na propozicích,“ uvádí závěrem Martin 
Pluhař. 

Martin Pluhař
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CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL 

 Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu? Stačí jen zavolat. 
 Zajištění kompletních akcí, vlastní inventář a zařízení (grily, fritézy...) 
 Oslavy, svatby, smuteční hostiny, firemní večírky, 

rauty, promoce atd. 
 Uvaříme, přivezeme, obsloužíme 
 Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764  158  

 
 

LAHŮDKY – PEKAŘSTVÍ 
Bechyňovo náměstí 3, PŘIBYSLAV 

PŘIJĎTE SI K NÁM NAKOUPIT, POSEDĚT… 
Čerstvé pečivo, sladké pečivo, cukroví,   
chlebíčky, obložené bagety, 
saláty, pomazánky, jogurty, 
hotová jídla, káva, čaj, 
domácí sladké koláče, cukroví  
NOVINKA – KVÁSKOVÉ CHLEBY  

PONDĚLÍ – PÁTEK 5 30 h. – 16 30 h. 
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Janáček galerie Vás zve na výstavu 
 

JJosef Saska 
        Radost v barvě 

 

Otevírací doba Po-Pá 8:00 – 14:20 

So 9:00 – 12:00 

Výstava potrvá do 7. 3. 2018 

       

         Janáček galerie, Bechyňovo nám. 20, Přibyslav 

Tel:  776 186 530 

Web: www.janacekart.cz 
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únor 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– v únoru dle počasí Dvanáctiboj – Junior/ bruslení Rybník Žabka MS ČČK Přibyslav

– od 1. února 2018 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– od 1. února2018 Radost v barvě/ Josef Saska – výstava Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav

– 1. února 2018 v 17.00 h. Autorské čtení – P. Bezděčka Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav

– 2. února 2018 v 19.00 h. Setkání mládeže na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav

– 3. února 2018 v 17.00 h. Hurvínek a kouzelné muzeum/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav

– 4. února 2018 od 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny mladších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav

– 5. února 2018 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav

– 5. února 2018 od 17.00 h. Setkání dětí na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav

– 6. února 2018 ve 14.00 h. Karneval pro dříve narozené – ráz Tajemství půdy Sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav

– 10. února 2018 v 15.00 h. Dětský karneval Kulturní dům Utín SDH Utín

– 10. února 2018 ve 20.00 h. Sokolský ples Sál sokolovny TJ Sokol Přibyslav

– 11. února 2018 od 9.00 h. Pomazánky 2018/ soutěžní přehlídka – viz plakát Kulturní dům KZM Přibyslav

– 12. února 2018 od 17.00 h. Setkání ministrantů ŘK fara ŘKF Přibyslav

– 15. února 2018 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav

– 16. února 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 16. února 2018 v 19.00 h. Setkání mládeže na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav

– 17. února 2018 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKS, PS Přibyslav 

– 17. února 2018 v 19.30 h. FK – Odnikud/fi lm; Bitosti/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav

– 19. února 2018 od 17.00 h. Setkání dětí na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav

– 20. února 2018 v 17.00 h. Misijní klubko na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav

– 21. února 2018 od 9.00 h. Den otevřených dveří v Harmonii Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie Přibyslav

– 22. února 2018 v 16.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav

– 22. února 2018 v 17.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav 

– 24. února 2018 14.00; 15.30 h. Šípková Růženka/ loutková pohádka Kulturní dům Přibysl. pimprlata, KZM Přibyslav

– 24. února 2018 v 19.30 h. Zahradnictví: Dezertér/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav

– 26. února 2018 Koncert I. Budweiserové/zahájení předprodeje Kurfürstův dům KZM Přibyslav 

– od 26. února 2018 Jarní prázdniny ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav

– 26. února 2018 od 17.00 h. Setkání ministrantů ŘK fara ŘKF Přibyslav

– 3. března 2018 v 17.00 h. Dukátová skála/ fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav


