
Přibyslavský
ZDARMAO B Č A S N Í K ROČNÍK 

XXVIII
ČÍSLO

328

Přibyslavský

1.  Zprávy z radnice

str. 3–9
2.  Povinné očkování psů

str. 9
3.  Zápisy do MŠ a ZŠ

str. 10–11
4.  Spolková činnost

str. 12–14
5.  Sportovní zprávy

str. 19–20
6.  Inzerce

str. 22–26
7.  Pozvánky na akce

str. 26–32

Uzávěrka příštího čísla
je 23. 4. do 12.00 hod.

Foto: Michael Omes

D U B E N  2 0 1 8

www.pribyslav.cz



Události ve fotografii DUBEN 2018Str. 2

Olga Havlová Foto: Michael Omes

Zábavný týden v knihovně Foto: z archivu redakce

Dílnička v knihovně Foto: z archivu redakce

Čtenářka roku Michalka Grófová



Str. 3Zprávy z radniceDUBEN 2018

V měsíci únoru jsem vás informoval o dvou rozsáh-
lých investičních akcích, které se budou týkat silnice 
I/19. První práce na  této silnici by měly probíhat už 
nyní, kdy držíte v  ruce tento občasník. Zároveň vás 
chci informovat o  dalších investicích, které plánuje 
město Přibyslav v letošním roce.

Kromě výstavby kanalizace a opravy I/19 budeme 
letos nákladem 8.301.509 Kč (bez DPH) rozšiřovat 
a  rekultivovat skládku v  Ronově nad Sázavou. Tato 
skládka byla v  minulosti zdrojem rozsáhlých příjmů 
do  rozpočtu města a  dnes je primárně, stejně jako 
v minulosti, nezastupitelná z důvodů likvidace směs-
ného komunálního odpadu. K podpisu smlouvy s do-
davatelem došlo 19. 3. 2018. 

V  březnových dnech také proběhla oprava kanali-
zace v ulici Kostelní. Město se na této stavbě podílelo 
instalací nových kanalizačních vpustí a  vyrovnáním 
obrubníků. Zadláždění komunikace proběhne opět 
v  režii společnosti VAK, a. s. Ta také zahájí opravu 
svých zařízení v  ulici Komenského, kde bude pokra-
čovat celkovou rekonstrukcí povrchů město Přibyslav. 

V těchto dnech jsme podali žádost o dotaci na MAS 
Havlíčkův kraj na rozšíření mateřské školy v Bezručově 
ulici. Pokud budeme úspěšní, měla by výstavba nové 
třídy, jež má být umístěna nad stávající kuchyní, pro-
běhnout v měsících květnu – říjnu tohoto roku. Tím by 
se nám mělo podařit rozšířit kapacitu školky ze 162 
dětí na 186 dětí.  Z důvodu nedostatku fi nančních pro-
středků ve výzvě směřované do infrastruktury školství 

počkáme s podáním žádosti na výstavbu dílen v ZŠ, jak 
bylo plánováno, na rok 2019.

14. března proběhla informační schůzka s potencio-
nálním investorem nového obchodu Penny. Investorovi 
se po téměř 18 měsících podařilo získat souhlas ŘSD 
ČR pro realizaci této stavby. Nyní chce do konce května 
zpracovat dokumentaci pro územní řízení a na základě 
ní dojde k defi nitivnímu rozhodnutí o provedení této 
stavby. 

Zároveň město čeká dokončení investice hasičské 
zbrojnice v Keřkově a infrastruktury pro výstavbu ro-
dinných domů v Dobré.

Na  jednání zastupitelstva města dne 28. 2. 2018 
proběhla rozsáhlá debata, která se týkala dvou bodů, 
které bych rád okomentoval.

Jedním z nich bylo řešení výsledků kontroly fi nanč-
ního výboru zastupitelstva města ze dne 2. 10. 2017. 
Tato kontrola popsala soubor pochybení, která odha-
lila při jednání o hospodaření odboru správy majetku. 
Názory zastupitelů na tuto věc byly různé. Od někte-
rých zastupitelů, kteří rozporovali neobvyklý postup 
fi nančního výboru a  neshledávali v  postupu OSÚ 
zásadní pochybení, až po  ty, kteří jednání OSÚ po-
važovali za trestný čin. Osobně k tomuto chci napsat, 
že jsme pochybení v tomto zápise vyhodnotili tak, že 
zápis obsahoval odkaz na řadu administrativních po-
chybení, které byly ihned pracovněprávně řešeny. Dále 
obsahoval části, které nebylo možno posoudit a zdo-
kladovat bez odborného posouzení. Toho jsme využili 

při posouzení ceny kuchyňských linek, kde se nám zá-
věry fi nančního výboru nepodařilo doložit, a  také 
u posouzení stavebních prací v souvislosti s opravou 
několika komínů. Zde jsme nechali zpracovat znalecký 
posudek na uvedenou opravu, který porovnal rozsah 
provedených prací a  fakturovanou skutečnost. Posu-
dek v zásadě potvrdil konstatování fi nančního výboru 
a  my jsme ho předložili k  vypořádání dodavatelské 
společnosti. Po jejich vyjádření ke vzniklé škodě a do-
hodě o náhradě vzniklé škody, jež by měly proběhnout 
do konce března, celou věc dořešíme jak po stránce 
pracovněprávní, tak po stránce vzniklé škody.

Druhou věcí, která byla zastupitelstvem rozsáhle 
diskutována, bylo odstranění obrubníku na parkovišti 
v  ulici Nezvalova. Chápu, že instalace této překážky 
byla v minulosti dohodnuta minulým vedením radni-
ce, byť dodnes nechápu funkci této překážky. Zásadní 
ale je, že instalace této překážky nebyla řádně projed-
nána s odpovědnými orgány a město za její umístění 
na svém pozemku nese plnou odpovědnost.  Taktéž 
stran odstranění této překážky padala z  úst zastupi-
telů ostrá slova. Myslím, že je třeba šetřit slovními 
spojeními, jako je „arogance moci“ a podobně. Museli 
bychom pak totiž vážit, zda je arogancí moci instalace 
nebezpečné překážky na veřejném prostoru bez od-
souhlasení dotčenými orgány, nebo její odstranění.

Martin Kamarád
starosta města

Již začátkem ledna starosta města Přibyslav 
pan Martin Kamarád svolal schůzku pracovní 
skupiny, jejímž úkolem bylo připravit program 
oslav 100. výročí vzniku samostatného Česko-
slovenska. Symbolem těchto oslav v Přibyslavi 
je nové logo, které bylo zadáno grafi ckému 
studiu v Jihlavě. Aktuálně je uvedeno na titul-
ní straně městského periodika Přibyslavský 
občasník. 

První kulturní akcí v rámci programu oslav 
100. výročí vzniku Československa byla verni-
sáž výstavy velkoformátových fotografi í pod 
názvem Olga Havlová. Ve  čtvrtek 8. března 
v  16 hodin proběhla vernisáž výstavy ve  vý-
stavní síni Kurfürstova domu v  Přibyslavi. 
Následně v  17 hodin pak beseda o  výstavě 
se zástupci nadace Výboru dobré vůle Olgy 
Havlové v zasedacím sále radnice.

Na 6. dubna se připravuje beseda s histo-
rikem Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Mi-
chalem Kampem nejen o jeho knize Konec II. 
světové války na Havlíčkobrodsku. V publikaci 
je mnoho fotografi í také z Přibyslavi, které au-
torovi poskytl ze svého archivu pan Ladislav 
Hladík.

Další akcí v  rámci letošních oslav v  Při-
byslavi budou dvě výstavy „Magická osmička“ 
a  „Úsměv prosím.“. První přiblíží historické 
události nejen v našem státě, ale i v Přibyslavi 
v průřezu tzv. osmičkových let od roku 1918. 
Druhá výstava představí obrazem známé i ne-
známé osobnosti našeho města, jejichž por-
tréty se podařilo nashromáždit městskému 
muzeu a panu L. Hladíkovi. Součástí výstavy 
budou též sochy hřišťského rodáka akade-
mického sochaře Františka Němce. Výstavy 
budou zahájeny ve čtvrtek 21. června v 17.00 
hodin v Kurfürstově domě.

Ve středu 29. srpna v 16 hodin bude odha-
lena busta ženy - dílo akademického sochaře 
Františka Němce v prostorách radnice. Po od-
halení sochy se bude konat poslední zastupi-
telstvo v tomto volebním období.

V  pátek 28. září bude slavnostně zaháje-
na Divadelní Přibyslav 2018. Slavnost bude 
probíhat nejen před kulturním domem, ale 
i  v  jeho prostorách. Budou zde připraveny 
soutěže a kvízy především pro děti a mládež. 
Nebude chybět ani tradiční loutkové předsta-
vení v podání místního loutkářského souboru 
Přibyslavská pimprlata.

V  pátek 19. října bude v  budově Základ-
ní školy Přibyslav otevřena stálá expozice 
k uctění památky padlých občanů Přibyslavi 
v I. a ve II. světové válce a expozice čestných 
občanů města.

Večer proběhne křest nové knihy věnova-
né historii a  současnosti zájmové činnosti 
v Přibyslavi a předání Ceny města Přibyslavi 
zasloužilým občanům města.

Dne 20. října 2018 v 9 hodin představitelé 
města zahájí jubilejní 20. ročník Výstavy ovo-
ce, zeleniny, brambor a  medu Přibyslavska. 
Dětské výtvarné práce jako součást expozice 
v radničním sklepení budou tentokrát zamě-
řeny i na téma 100. výročí založení republiky.

Dne 28. října 2018 v  11 hodin proběhne 
slavnostní kladení věnce u Památníku obětem 
první světové války ve Vyšehradské ulici (so-
cha matky). Kulturní program bude v podání 
dětí a pedagogů MŠ Přibyslav.

Srdečně jste zváni na  všechny pořady 
v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky. 

Město Přibyslav & KZM Přibyslav

Ve čtvrtek 8. března 2018 v 16 hodin proběhla ve výstavní síni Kur-
fürstova domu v Přibyslavi vernisáž fotografi cké výstavy o charitativní 
činnosti Olgy Havlové.   Vernisáž zahájila paní MUDr.  Milena Černá, 
předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 
Paní Černá do Přibyslavi přijela společně s paní Ing. Libuší Bautzovou, 
která v nadaci pracuje jako projektová manažerka. 

V 17 hodin se uskutečnila beseda o výstavě a osobnosti paní Olgy 
Havlové v zasedacím sále radnice.

Třiatřicet fotografi í umístěných na  26 plakátech zobrazuje počátky 
činnosti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkávání paní Olgy 
s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými 
osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem 
či španělskou princeznou Kristýnou. Další fotografi e zachycují prostředí 
tehdejších psychiatrických léčeben a  ústavů sociální péče. Fotografi e 
pořídili známí fotografové Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl 
Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk Chrapek a další.
Posláním je pomáhat potřebným

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat li-
dem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují 
do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. 
Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, 
ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

Na otázku, která z vystavovaných fotografi í by mohla být považována 
za nejcennější, odpověděla paní Milena Černá, že ona sama považuje 
za nejcennější fotografi e paní Olgy s postiženými, kterým pomohla v je-
jich těžké životní situaci.

Paní MUDr.  Milena Černá, předsedkyně správní rady Výboru dob-
ré vůle – Nadace Olgy Havlové a dlouholetá bývalá ředitelka nadace, 
zahájila vernisáž a následně besedovala s návštěvníky výstavy na při-
byslavské radnici. Tato lékařka a universitní profesorka spolupracovala 
s Olgou Havlovou 7 let a má velkou zásluhu na pokračování nadace a její 
úspěšné činnosti i v současné době.
O výstavu je stále velký zájem

Fotografi cká výstava byla připravena k výročí 20 let od založení na-
dace. Od roku 2010 putuje po českých i zahraničních výstavních síních. 
Jak uvedla ředitelka Kulturních zařízení města Přibyslav paní Zdeňka 
Valnerová, Přibyslav čekala půl druhého roku v pořadí zájemců.

Výstavu, která je v Přibyslavi uspořádána v  rámci oslav 100. výročí 
od vzniku samostatného Československa, mohou návštěvníci z hlédnout 
ve výstavní síni  Kurfürstova domu až do 20. dubna.

Michael Omes

Když duben přichází

Nejvýznamnější kulturní pořady a plánované akce v Při-
byslavi u příležitosti výročí 100 let od vzniku republiky

Výstava Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové v Přibyslavi
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Odbor hospodářsko-správní
Dotace z rozpočtu města Přibyslav 

Rada města Přibyslav dne 14. 2. 2018 a Zastupitelstvo města Přibyslav dne 28. 2. 
2018 schválily poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 2018 v souladu 
se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav.

Rada města Přibyslav rozdělila 370.000 Kč (dotace do výše 50.000 Kč) a Zastupi-
telstvo města Přibyslav 330.000 Kč (dotace nad 50.000 Kč). 

Celkem bylo rozděleno 700.000 Kč mezi 35 příjemců. Tělocvičná jednota Sokol 
Přibyslav obdržela 130.000 Kč, SK Přibyslav, z. s., 125.000 Kč, SK JUVENIS PŘIBY-
SLAV, z. s., 70.000 Kč, Junák – český skaut, středisko Goliath Přibyslav, z. s., a Řím-
skokatolická farnost Přibyslav po 40.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Přibyslav 35.000 Kč, TJ SATIVA KEŘKOV 26.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Dobrá a Aeroklub Přibyslav, z. s.,  20.000 Kč, Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Přibyslav 18.000 Kč, Český rybářský svaz, z. s., místní orga-
nizace Přibyslav 15.000 Kč, Milan Plocek, Žďár nad Sázavou, Místní skupina ČČK 
Přibyslav, Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přibyslav a Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska po 10.000 Kč. V dalších případech se jednalo o částku do-
tace menší než 10.000 Kč.

Dotace jsou určeny na pokrytí nákladů žadatelů souvisejících s konkrétní jednorá-
zovou akcí pořádanou žadatelem nebo na pravidelnou činnost žadatele (podporu 
činnosti). 

Příjemce provádí do 31. 1. následujícího roku závěrečné vyúčtování dotace dle 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby a životního prostředí
Nádoba na potravinářské oleje

V dubnu 2016 jsem v Přibyslavském občasníku informoval, že ve venkovních pro-
storách základní školy byla nově umístěna nádoba na použité oleje. Na četné dotazy 
občanů tuto informaci upřesňuji. Zelená nádoba (popelnice) je umístěna v ocelové 
kleci v průchodu z Bechyňova náměstí do ulice Česká naproti poště. Sběrná nádoba 
je určena k  ukládání použitých fritovacích olejů a  ztužených jedlých tuků. Nelze 
do ní dávat technické oleje a maziva. Podmínkou sběru olejů je, aby byly do sběrné 
nádoby ukládány v uzavřené nádobě, například v PET lahvích nebo v kanystrech. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Měsíc březen byl u nás v Pečovatelské službě Přibyslav ve znamení omezeného 

provozu služby. Dvě pečovatelky „marodily“, a tak jsme musely i přes naši snahu 
v několika dnech upravit provozní dobu od 6.30 – 15.00 hodin a odpolední směna 
byla nahrazena pohotovostí. I přesto jsme však poskytovaly veškerou nasmlouvanou 
péči a služby – včetně odpoledních pochůzek k jednotlivým klientům. Až na několik 
plánovaných úklidů, které jsme přesunuly na jiný den dopoledne, klienti prakticky 
nepoznali, že nás je málo a  řešíme nějakou krizovou situaci. V  takovém momen-
tě si člověk uvědomí, jak je důležité mít dobrý a sehraný tým,  a proto bych ráda 

pečovatelkám poděkovala, jak tuto situaci ustály a zvládly. Věřte mi, není to vždy 
jednoduché a není to jen o rozvozu obědů.

V sobotu 24. března proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spo-
lupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. Termín další mše svaté nám 
v době uzávěrky nebyl ještě znám. 

Také si vás dovoluji upozornit na možnost využít Půjčovnu kompenzačních a re-
habilitačních pomůcek, kterou naleznete v  budově střediska Pečovatelské služby 
Přibyslav. Půjčovna kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek, která funguje při 
Pečovatelské službě Přibyslav od roku 2010, nabízí zapůjčení pomůcek pro nemoc-
né, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené občany všech 
věkových kategorií. 

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

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou polohovací postel včetně antide-
kubitní matrace, mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, chodítka čtyřbodová 
skládací, francouzské berle, různé typy sedaček do vany, koupelnové madlo, pojízd-
ný stolek k lůžku, antidekubitní polštáře a pojízdné toaletní křeslo.

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obracet na Martinu Veselou, DiS., vedou-
cí Pečovatelské služby Přibyslav na tel.: 569 482 128, 725 102 511.

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Odbor technických služeb
V první polovině března přezuli pracovníci technické čety jedno z aut z radlice 

na kartáče, nasadili rukavice a pustili se do prvního jarního úklidu města. Slezl sníh 
a  odkryl toho spousty, že se na  to nedalo dívat. Haldy odpadků nastrkané v  ke-
řích, plavající v kašně, psí hromádky, i když po celém městě si může každý pejskař 
utrhnout sáček. Zase těch několik zřejmě líných majitelů psů hází špatné světlo 
na ty ostatní. Taková cesta po chodníku nebo v trávníku kvůli nim připomíná hru 
na kličkovanou mezi nevábně páchnoucími hromádkami. Ale to je pořád dokola. 
Nebo třeba pod farou. Nové lavičky, mezi nimi koš. A papíry od brambůrků, sušenek 
a čokolád nebo lahve a nedopalky cigaret? Naházené na stráni přímo pod nimi. To 
je ale hezké posezení s kamarády…

Pracovníci technické čety města mají hodně práce také v domech s pečovatelskou 
službou. Zedničí, obkládají, odvážejí staré kuchyňské linky, do bytů instalují nové 
zářivky. Na dopravním hřišti znovu spravovali branky a část oplocení. S plošinou 
vyjížděli k ulomeným větvím nebezpečně visícím na stromech v Přibyslavi i do Hřišť.

Ve sportovní hale jsme využili jarní prázdniny k opravám opadávající omítky ze zdí, 
na renovaci dveří, k natírání zábradlí na balkoně, uchycení sítí. Hlavním úkolem ale 
bylo vyměnit nesvítící stropní světla za nová. Ukázalo se, že tyto zářivky dosluhují, 
v současnosti proto řešíme možnost jejich kompletní výměny. Nový povrch potře-
buje i hřiště na venkovním sportovišti. Přeji vám pohodové jarní dny. 

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 3. 4. 6 Cihlářská 9. 4.
2 Bezručova Út 3. 4. 7 Jiráskova 10. 4.
3 Hesovská St 4. 4. 8 Vyšehrad 11. 4.
4 Pecháčkova I Čt 5. 4. 9 Prokopova 12. 4.
5 Zahrádky u ACA Pá 6. 4. 10 Na Vyhlídce 13. 4.
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 16. 4. 16 Seifertova 23. 4.
12 Pecháčkova II Út 17. 4. 17 Česká 24. 4.
13 Nezvalova St 18. 4. 18 U Barevny 25. 4.
14 Bezpalcova Čt 19. 4. 19 Zahradní 26. 4.
15 Zahrádky Amerika Pá 20. 4. 20 Zahrádky Letiště 27. 4.

Rozmístění kontejnerů na dřevo
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Číslo Datum a čas Stanoviště
Pondělí 23. 4. 2018

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

Úterý 24. 4. 2018
5 14:00 -14:45 gen. Luži
6 15:00 -15:45 Vyšehrad
7 16:00 -16:30 Žižkova
8 16:30 -16:45 Rašínova
9 16:45 -17:00 U Barevny

10 17:15 -17:30 Husova (zámek)

Středa 25. 4.2018
11 14:00 -14:45 Pelikánova
12 15:00 -15:45 Na Vyhlídce
13 16:00 -16:45 Tržiště
14 17:00 -17:30 U Lesa

Sběr a  svoz velkoobjemového a  nebezpečného 
odpadu proběhne ve  dnech 23. dubna - 28. dubna 
2018. Od  pondělí 23. dubna do  čtvrtka 26. dubna 
v Přibyslavi a v pátek 27. dubna a v sobotu 28. dubna 
v místních částech dle rozpisu a mapky, které jsou zve-
řejněny jako příloha tohoto článku. 

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

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

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby, 
a to zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podni-
kající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské 
činnosti likvidovat dle zákona o odpadech předáním 
oprávněné osobě a  současně prokazovat jejich likvi-
daci kontrolním orgánům. 

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

Čtvrtek 26. 4. 2018
15 14:00 -14:30 Jiráskova
16 14:30 -15:30 Wolkerova
17 15:30 -16:00 Bezručova
18 16:00 -16:45 Nerudova
19 17:00 -17:30 Česká

Pátek 27. 4. 2018
14:00 -14:15 Uhry
14:30 -14:45 Dvorek
15:00 -15:30 Dolní Jablonná
15:45 -16:15 Česká Jablonná
16:30 -16:45 Poříčí (statek)
17:00 -17:30 Poříčí

Sobota 28. 4. 2018
8:00 - 8:30 Utín (u kulturního domu)
8:40 - 8:50 Hesov
9:00 - 9:45 Keřkov (u hasičské zbrojnice)

10:00 - 10:30 Dobrá (u hasičské zbrojnice)
10:45 -11:15 Hřiště
11:30 -12:00 Ronov nad Sázavou

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

Občané města mohou celoročně k odložení nebez-
pečných odpadů využít bezplatnou službu sběrného 
dvora v Ronově nad Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete infor-
movat na telefonu 569 430 820. 

Jana Krejčová
OVŽP

V měsíci březnu jsme velkou pozornost soustředili 
na  rodiny s  nezaopatřenými dětmi. Potřebným rodi-
nám je poskytována pomoc nejen formou sociálního 
poradenství, ale i zajištěním potřebných služeb, oša-
cení a potravinové pomoci. Velkou roli při práci s ro-
dinou hraje nastavení pravidel, kontrola jejich dodržo-
vání, motivace, podpora, ale také pochvala. Důležitá je 
spolupráce s ostatními složkami, které do života rodin 
taktéž zasahují. Může to vyznít, že taková rodina je 
loutkou a instituce tahají za nitky. Takto to samozřejmě 
nefunguje. Sociálně potřebné rodině je vždy ponechán 
dostatečný prostor pro autonomní rozhodování. To 
musí být vyhodnoceno nebo na  něj adekvátně zare-
agováno. Často se stává, že ze strany rodiny nejsou 
poskytovány kompletní informace, práce je tak složi-
tější a očekávaný výsledek se nedostavuje. Ba naopak 
se situace v rodině může skrz její nečinnost, zatajování 
skutečností a  poskytování smyšlených údajů zhoršo-
vat. Až po té, co si rodina doslova sáhne na samé dno, 
začne většinou pozvolna fungovat. Největším moti-
vačním prvkem bývají pro rodiče jejich děti. Závislosti 
nebo patologie rodinný život opět odklání na  jinou 
kolej, která taktéž nevede do cílové stanice. I etnické 
odlišnosti činí komunikaci s rodinou složitější. Vždy je 
potřeba identifi kovat problémy, které mohou rodinu 
odsunout až na  samotný okraj společnosti a  začít 
jednat. Nejsme dokonalí, nemáme univerzální patent 
na šťastný život, ale většina z nás funguje a vychovává 
rozumně a s citem. S citem pro život. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Komise sociální a zdravotní 
Rady města Přibyslav

informuje občany v sociálně nepříznivé 
situaci, že mají možnost zažádat 
o poskytnutí  dotace z rozpočtu 

města Přibyslav.

Žádost o dotaci a více informací získáte 
v kanceláři sociální pracovnice v přízem í 

radnice.

Pracovní doba 
sociálního pracovníka: 

Po 8.00 - 16.30 hod.
Út, St, Čt 7.30 - 13.30 hod.
Pá 7.30 - 11.30 hod.

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

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu 

ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 13 do 16 hod.

V případě potřeby již od 11 hodin.

Je nutné se na ni předem objednat 
na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018, 

rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz 

Více informací naleznete na
www.alzheimerporadnavysocina.cz

Sociální práce
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 1/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 28. 2. 
2018.
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

2/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje, na základě doporučení hodnotící komi-
se, vyloučit uchazeče Eltico s. r. o., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha - Nové Město, 
IČO 24169293 ze zadávacího řízení na zakázku „Kanalizace Přibyslav, místní část 
Dobrá - Keřkov“ z důvodu neposkytnutí požadované jistoty.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin 
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 1

3/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné 
zakázky „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá - Keřkov“ nabídku společnosti 
STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15058786, cena díla 
je 33.382.000,80 Kč bez DPH z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče 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
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

4/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 561/2 
o výměře 781 m2 a parc. č. 561/9 o výměře 135 m2 v k.ú. Hřiště a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 8, proti 0, zdrželo se 6

5/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje nebo směny části pozemku 
parc. č. 482/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Dobrá, označeného dle geometrického plánu 
č.  403-1155/2017 jako díl „d“ a  rozhoduje záměr obce vyvěsit na  úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

6/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 70 o výměře 
2 m2, odděleného geometrickým plánem č. 143-44/2017 z pozemku parc. č. 11/1 
v k.ú. Poříčí u Přibyslavi, a to ideální 4/6 pozemku paní (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny) 582 22 Přibyslav, ideální 1/6 pozemku panu (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav a ideální 1/6 
pozemku panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 
Přibyslav za celkovou kupní cenu 240 Kč, kterou zaplatí kupující dle výše svých 
nabývaných podílů. Náklady spojené s  prodejem hradí kupující dle výše svých 
nabývaných podílů. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do  šesti měsíců 
od 28. 2. 2018, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 28. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

7/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 1712/3 o výměře 
51 m2 v k.ú. Přibyslav manželům (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje od-
straněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 11.759 Kč. Náklady spojené s prodejem 
hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 28. 2. 
2018, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 28. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

8/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 1712/4 o výměře 
81 m2 v k.ú. Přibyslav manželům (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje od-
straněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 18.675 Kč. Náklady spojené s prodejem 
hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 28. 2. 
2018, toto unesení pozbývá platnosti.
Termín: 28. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

9/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu 
pozemku č. 1001981818 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774 a městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, kterou město Přibyslav nabývá 
do vlastnictví pozemek parc. č. st. 187 v k.ú. Dobrá.
Termín: 28. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

10/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu 
pozemku č. 1002991818 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774 a městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, kterou město Přibyslav nabývá 
do vlastnictví pozemek parc. č. 126/4 v k.ú. Dobrá.
Termín: 28. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

11/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Dohodu o změně průběhu části 
obecní hranice mezi městem Přibyslav a obcí Olešenka.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

12/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce 
na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona 
o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. 
Zastupitelstvo města Přibyslav nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o od-
padech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového 
hospodářství. 
Zastupitelstvo města Přibyslav zastává názor, že nové nastavení odpadové legisla-
tivy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připravo-
vaného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci 
s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nasta-
vení odpadového hospodářství. 
Zastupitelstvo města Přibyslav vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních sa-
mospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují 
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 1

13/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí „Informaci o stavu požární ochrany 
ve městě Přibyslav za rok 2017“. 
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

14/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Přiby-
slav Benediktus, z. s., Klášterní 60, 583 01 Chotěboř, IČO 70868832 ve výši 5.000 Kč, 
SK JUVENIS PŘIBYSLAV, z. s., Česká 34, 582 22 Přibyslav, IČO 26545331 ve výši 
70.000  Kč, SK PŘIBYSLAV, z. s., Husova 302, 582  22 Přibyslav, IČO 60126205 
ve výši 125.000 Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přiby-
slav, IČO 15059901 ve výši 130.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 8, proti 1, zdrželo se 5

15/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 k rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 28.  02. 2018

 46/2018 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hospodaření 
příspěvkové organizace KZM Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, 
IČO 71169113 za rok 2017 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 
128.556,02 Kč takto: do rezervního fondu 122.128,22 Kč (95%), do fondu odměn 
6.427,80 Kč (5%).
Termín: 14. 03. 2018
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

47/2018 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hospodaření 
příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, 
IČO 75011930 za rok 2017 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 
193.457,62 Kč takto: do rezervního fondu 174.111,86 Kč (90%), do fondu odměn 
19.345,76 Kč (10%).
Termín: 14. 03. 2018
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 1

48/2018 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hospoda-
ření příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, 
IČO 70944938 za rok 2017 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 
296.908,67 Kč takto: do rezervního fondu 291.908,67 Kč (98,3%), do fondu od-
měn 5.000 Kč (1,7%).
Termín: 14. 03. 2018
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

49/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s úplatným pronájmem reklamní plochy na budově 
Bechyňovo nám. 41, 582  22 Přibyslav fi rmě Savencia Fromage & Dairy Czech 
Republic, a.s., Hesov 421, 
582 22 Přibyslav, IČO 44965117 od 15. 3. 2018 do 14. 9. 2018.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

50/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  smlouvě budoucí č.  P/
ZS/11/2018-12PO-000781 o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČO 65993390 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 29. 03. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

51/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat pro poskytnutí služby technického dozoru 
investora na stavbu „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“ nabídku 
v částce 156.090 Kč včetně DPH od společnosti IS engineering s.r.o, Dvorek 401, 
582 22 Přibyslav, IČO 25975609 a schvaluje uzavřít příkazní smlouvu mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností IS 
engineering s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, IČO 25975609.
Termín: 29. 03. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 14.  03. 2018
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52/2018 Rada města Přibyslav pro poskytnutí služby výkonu koordinátora bezpečnosti prá-
ce na stavbu „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá - Keřkov“ schvaluje vybrat na-
bídku v částce 41.987 Kč včetně DPH, od paní Jitky Krupičkové, Masarykova 2978, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČO 75972140 a schvaluje uzavřít příkazní smlouvu mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a paní 
Jitkou Krupičkovou, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 75972140.
Termín: 29. 03. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

53/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení slu-
žebnosti mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 29. 03. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

54/2018 Rada města schvaluje uzavřít příkazní smlouvu č. 9/2018/KOO mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Ivanem 
Maříkem, Barvířská 110/18, 589  01 Třešť, IČO 60541466 na  poskytnutí služby 
výkonu koordinátora bezpečnosti práce pro zakázku města Přibyslav „OH Ronov 
nad Sázavou - Rozšíření a rekultivace skládky - pole č. 5“.
Termín: 29. 03. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

55/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemků parc. č.  54/6 o  výměře 
61 m2, 70/17 o výměře 965 m2, 70/19 o výměře 11 m2, 107/6 o výměře 101 m2, 
130/9 o výměře 3 882 m2, 219/19 o výměře 131 m2, 246/131 o výměře 129 m2, 
248/13 o výměře 23 m2, 252/16 o výměře 434 m2, 252/19 o výměře 62 m2, 252/21 
o výměře 360 m2, 258/2 o výměře 35 m2, 407/27 o výměře 7 m2, 407/28 o výměře 
38 m2 a části pozemků parc. č. 70/20 o výměře 3 200 m2, 219/18 o výměře 25 m2, 
219/20 o výměře 95 m2, 248/14 o výměře 605 m2, 252/17 o výměře 4 m2, 252/18 
o výměře 3 m2 a 335/12 o výměře 40 m2 a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

56/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti č.  IV-12-2015462/VB/1 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. 335/52 v k.ú. Dobrá spočívající v právu umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu 
a modernizaci v rozsahu dle geometrického plánu č. 409-483/2017. Jednorázová 
náhrada za zřízení služebnosti je ve výši 10.800 Kč + DPH.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

57/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene - služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČO 70994234 a městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 na stavbu Rekonstruk-
ce traťového úseku Přibyslav - Pohled k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 1048/1, 1051/5, 1051/8, 1796/2, 1800/1 a 1830/1 v k.ú. Přibyslav.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

58/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu mezi Sprá-
vou železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
110 00  Praha 1, IČO 70994234 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 na stavbu Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Po-
hled k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1040/7, 1048/1 a 1828/2 
v k.ú. Přibyslav, parc. č. 125/6 v k.ú. Poříčí u Přibyslavi, parc. č. 111/5 a 550/1 v k.ú. 
Dobrá a parc. č. 97/5, 317/3 a 346/1 v k.ú. Utín.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

59/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 o výměře 
14 m2 v  k.ú. Přibyslav panu Kamilu Petrovi, Nový svět 98, Vysoká, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 74434268. Cena pronájmu je 1  Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, a to od 16. 3. 2018 do 30. 9. 2018.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

60/2018 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor - budovy 
„Starého špitálu“ čp. 271 v ulici Vyšehrad v Přibyslavi mezi městem Přibyslav Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Kulturně vzdělávacím centrem 
Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu určitou od 16. 3. 2018 do 27. 3. 2018.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

61/2018 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor - budovy 
„Starého špitálu“ čp. 271 v ulici Vyšehrad v Přibyslavi mezi městem Přibyslav Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Kulturně vzdělávacím centrem 
Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu určitou od 14. 9. 2018 do 25. 9. 2018.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

62/2018 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor - budovy 
„Starého špitálu“ čp. 271 v ulici Vyšehrad v Přibyslavi mezi městem Přibyslav Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Kulturně vzdělávacím centrem 
Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu určitou od 30. 11. 2018 do 3. 12. 2018.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

63/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu nebytových prostor 
v suterénu bytového domu na adrese Příkopy 485, Přibyslav s panem (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 15. 3. 2018 do 30. 6. 2018. Výše celkové měsíční 
částky za nájemné je 1.715 Kč.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

64/2018 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 208 v domě s pečovatelskou služ-
bou Přibyslav, Tržiště čp.  251 manželům (z  důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na 30,21 Kč za 1 m2 
měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní 
smlouva bude uzavřena od 15. 3. 2018 na dobu neurčitou.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

65/2018 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 1 v domě s pečovatelskou službou 
Přibyslav, Tržiště čp. 239 panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstra-
něny), Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na 30,21 Kč za 1 m2 měsíčně 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

66/2018 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 9 v domě s pečovatelskou službou 
Přibyslav, Tržiště čp. 254 panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstra-
něny), Chotěboř. Výše nájemného bude stanovena na 30,21 Kč za 1 m2 měsíčně 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

67/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1647/1 
o výměře 8 m2 v k.ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

68/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1647/4 
o výměře 14 m2 v k.ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

69/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v areálu kou-
paliště, Česká 740, 582  22 Přibyslav, za  účelem provozování občerstvení v  letní 
sezoně 2018. Jde o objekt občanské vybavenosti - občerstvení, parcelní číslo sta-
vební 2 362 v k. ú, Přibyslav o výměře 37 m² + prostor kolem objektu občerstvení 
parc. č. 53/1 v k.ú. Přibyslav, o výměře 80 m² k venkovnímu posezení pro návštěv-
níky. Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Přibyslav 
po dobu 15 dnů. 
Termín: 20. 03. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

70/2018 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.500 Kč Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a  Slezska, Okresní sdružení Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15058638 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

71/2018 Rada města Přibyslav vybírá jako administrátora soutěže zakázky malého rozsahu 
„Studie náměstí Přibyslav“ paní Ing. Štěpánku Stránskou, Dřevařská 391, 382 73 
Vyšší Brod, IČO 01124650. Celková cena zakázky je 25.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

72/2018 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení smlouvy na zpracování projektové doku-
mentace pro rekonstrukci domu čp. 301 v Přibyslavi na sociální bydlení, schvále-
nou usnesením Rady města Přibyslav č. 155/2017 ze dne 26. 7. 2017, uzavřenou 
dne 25. 9. 2017 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  panem Ing.  Václavem Bártlem, Nad Rybníkem 2930, 580  01 
Havlíčkův Brod, IČO 14535831.
Termín: 28. 03. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

73/2018 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení smlouvy na zajištění všech činností pro 
poskytnutí dotace v rámci regionálního operačního programu EU na rekonstrukci 
domu čp.  301 na  sociální bydlení, schválenou usnesením Rady města Přibyslav 
č. 173/2017 ze dne 16. 8. 2017, uzavřenou dne 21. 8. 2017 mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností IPI s.r.o., 
Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46978135.
Termín: 28. 03. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

74/2018 Rada města Přibyslav reaguje na dopis pana zastupitele Josefa Pelikána ze dne 
6. 3. 2018 a konstatuje, že jeho tvrzení o údajném nepravdivém informování zastu-
pitelů ze strany úřednice městského úřadu při projednávání bodu č. 9 na veřejném 
jednání Zastupitelstva města Přibyslav dne 13. 12. 2017 se nezakládá na pravdě. 
Zároveň se nezakládá na pravdě ani jeho tvrzení, že došlo ke zneužití pravomoci 
úředníka, jež ovlivnilo rozhodování zastupitelstva a Ministerstva vnitra ČR. Vzhle-
dem k dalším urážkám a nepravdivým výrokům uvedených v dopise, vyzývá Rada 
města Přibyslav zastupitele Josefa Pelikána k písemné omluvě napadené úřednici.
Termín: 10. 4. 2018
Zajistí: Josef Pelikán
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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O jakém povolání jste snil v dětství?
Již od raného dětství jsem chtěl být jedině traktoristou. S traktorem jsem si hrál 

na písku, s ostatními kluky jsme třeba o žních čekali, až někdo z JZD pojede na pole 
a sveze nás. Láska k zemědělské technice ve mně byla zkrátka odmalička. Od dět-
ství se datuje i jeden z mých největších koníčků: strejda F. Venc je vášnivý fotograf, 
k fotografování vedl své děti, a protože jsem s nimi trávil spoustu času, tak vlastně 
i mě. Již od 5. – 6. třídy jsem uměl vyvolávat fotky, což byla tenkrát docela alchymie.

Jaký obor jste vystudoval, v jakém jste vyučen?
Moje cesta na Střední zemědělskou technickou školu v Havlíčkově Brodě byla 

jasná, jiná varianta pro mě nepřicházela v úvahu. Učil jsem se lehce, lépe řečeno 
jsem se nemusel učit skoro vůbec, tak jsem pak ještě zkusil vysokou zemědělskou 
– tam bych se byl býval musel naučit studovat a to se mi moc nechtělo. Nastoupil 
jsem tedy do práce jako zootechnik, ale to mě nebavilo, na dohadování se s lidmi 
nemám povahu. Poté, co jsem se „vylízal“ ze zranění při havárii na motorce, jsem 
konečně začal pracovat jako traktorista!

Proč jste se rozhodl podnikat?
Práci traktoristy jsem si ale užíval vlastně jen jeden rok, protože potom se naší 

rodině vrátila pole a další majetek v restituci. Můj otec se rozhodl podnikat, zeptal 
se mě, jestli do toho půjdu s ním a začali jsme společně na jaře 1991 s chovem 
prasat. Byla to složitá doba a stálo by zato ji zachytit podrobněji, než umožňuje 
náš rozhovor. Pro ty zemědělce z Dolní Jablonné, kteří „šli do soukroma“, to byl 
vlastně krok zpátky, protože JZD Olešenka bylo v té době na velmi dobré úrovni. 
Chyběly nám budovy, chyběly stroje a nikdo nevěděl, jak to půjde dál. Naštěstí 
první 3 roky existovaly velkorysé státní projekty na podporu investic, bezúročné 
půjčky na stavby apod.

Proč jste se rozhodl právě pro tento druh podnikání, pokračujete v nějaké ro-
dinné tradici?

Po vynucené čtyřicetileté pauze pokračuji v rodinné tradici a je to příjemné i za-
vazující. Už v dětství jsem se podílel na chodu našeho záhumenkového hospodář-
ství a tato práce mě bavila a získal jsem k práci v zemědělství dobrý vztah. 

Jak podnikání změnilo váš život?
Počáteční fázi jsem si moc „nebral k srdci“, bylo mi 23 let a to má člověk jiné 

starosti! O  to víc dnes obdivuji své rodiče, že na  sebe celou tu zodpovědnost 
vzali. Chod farmy, starost o rodinu, splácení půjček, investice do staveb a strojů, 
mnohokrát i různé nepříjemnosti a krize – a všechno zvládli!

V nedávné době nám velké starosti způsobila tzv. prasečí krize: drasticky se sní-
žila výkupní cena vepřového a v České republice skončilo 50 % producentů prasat. 
Nám se naštěstí podařilo zvládnout plynulou likvidaci chovu prasat a  přechod 
na výkrm skotu, máme nyní i o něco více rostlinné výroby.

Jaká je vaše pracovní doba?
Moje pracovní doba je různá podle ročního období, sezónní práce jsou vždy 

náročné. Co je třeba udělat, se prostě udělat musí bez ohledu na nějakou pracovní 
dobu. V poslední době se však se synem střídáme o víkendech, takže pokud nějaká 
práce „nehoří“, máme občas i volné víkendy. Koncem října se už těším na zimu, kdy 
je relativně klidnější období.

Nejen prací živ je člověk – jak odpočíváte, relaxujete?
Jsem členem Mysliveckého spolku Přibyslav, ale přiznám se, že raději než lov 

mám tzv. „lovy beze zbraně“, rád chodím po polích a lesích a pozoruji a fotografuji 
zvěř a krajinu. Příroda je moje velká láska. V posledních letech jsem objevil kouzlo 
cestování, rád vzpomínám např. na loňský farní zájezd do Dolomit, to byla krása! 
Pravidelně jezdím se skupinou přátel i  lyžovat, od doby, kdy jsme byli se školou 
na  lyžařském výcviku ve  Vysokých Tatrách, mě hory a  lyžování chytly za  srdce. 
Všude fotografuji, ale i když udělat fotku je dnes mnohem snazší, dostanu se k tomu 
většinou až v zimě. Rád také posedím s kamarády v Dolní Jablonné v naší hospůdce.

Na co z období začátků vzpomínáte rád/nerad, na co nikdy nezapomenete?
Za dobu, co podnikáme, byly nepříjemnosti i krize, ale už je to pryč, ani na to 

nechci vzpomínat. Toho hezčího však bylo rozhodně víc. Zastávám myšlenku, že 
zemědělec není jen zemědělec, ale i tvůrce krajiny a těším se, že snad přece jednou 
dospějeme do stádia, kdy česká krajina a především Vysočina nebude pokryta lány 
monokultur, ale bude se více podobat krajině třeba v Rakousku, bude rozmanitá, 
zemědělství bude diverzifi kované, a  i když to třeba bude pro producenty i  spo-
třebitele o něco dražší, odměnou pro všechny bude krajina uchovaná pro příští 
generace.

Co vás v poslední době v podnikání těší/trápí?
Moc mě těší, že v současné době spolupracujeme se synem, který je pro mě velkou 

pomocí. Jsem velmi rád, že jsme s naší farmou překonali „vepřovou krizi“. Trápí mě 
každý další papír, který přibude v administrativě – zdá se, že půlhodina sem, půlhodi-
na tam, ale dohromady je to spousta dalšího času, který musím věnovat papírování. 
Trápí mě pěstování monokultur a úbytek zvěře s tím spojený. Bohužel jsou zemědělci 
k  pěstování monokultur motivováni existujícím systémem dotací. Často se hovoří 
o suchu, které nám hrozí. Není to způsobeno nedostatkem srážek - vyjma roku 2015, 
spíše jejich nevyrovnaností, ale hlavně ztrátou schopnosti půdy zadržovat vodu, což 
je důsledek nedostatku organické hmoty v půdě. Stále více se poukazuje na to, že 
digestát z bioplynek nemůže nahradit hnůj, zelené hnojení a pícniny na orné půdě.

Jsem rád, že Češi přicházejí na chuť regionálním potravinám, že aktivně vyhledávají 
drobné prodejny kvalitních českých potravin, snad to zpětně ovlivní i myšlení farmářů. 
Však už leckde v podhůří i u nás na Vysočině jsou pěkné farmy, kde se hospodaří 
s respektem k přírodě a jejím zákonitostem.  

Co se týče mého nejbližšího okolí, těší mě velmi, že v Dolní Jablonné se rodí více 
malých dětí, i když to nesouvisí s mým podnikáním (dodává s úsměvem Josef Musil).

Co nového ve svém oboru byste ještě chtěl/a vyzkoušet?
V zemědělství je pořád něco nového, je pořád co vylepšovat – zdokonaluje se tech-

nika, zdokonalují se technologie, je třeba průběžně provádět údržbu. Nové informace 
sleduji na internetu a jsem členem Asociace soukromých zemědělců, která má i svůj 
opravdu pěkný časopis. Všude tam se snažím hledat novinky, abych byl informován 
o  současném stavu zemědělské vědy i  ochrany přírody. Jsem přesvědčený o  tom, 
že pokud máme dostatek informací a pracujeme s nimi, tak se dá i dnešní klasická 
zemědělská výroba, tzn. s přiměřeným použitím hnojiv a pesticidů, provozovat tak, 
abychom přírodě neškodili. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů!

Za redakční radu se ptala A. Šnýdlová

Rozhovor s Josefem Musilem

 Josef Musil

INFORMACEINFORMACE
O UZAVÍRCE KOMUNIKACÍO UZAVÍRCE KOMUNIKACÍ

Ve dnech 3. 4. 2018 – 6. 4. 2018 a 9. 4. 2018 – 13. 4. 
2018 bude z důvodu opravy vodovodního řadu pro-
vedena částečná uzavírka komunikace I/19 v prostoru 
křižovatky ulic Česká x Tyršova a s ní související uza-
vírka ulice Česká, do které bude vjezd možný pouze 
z ulice Havlíčkova.

Aktuální informace o dopravních uzavírkách v našem městě 
najdete na www.pribyslav.cz/dopravni-uzavirky-pribyslav-2018. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav
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Po pořádně mrazivých jarních prázdninách jsme se zase všichni sešli ve škole. 

* V úterý 6. 3. doprovodil pan ředitel Adam Martina Vopršala z 8. B do Havlíč-
kova Brodu na okresní kolo chemické olympiády.

* Ve čtvrtek 8. 3. navštívila třída 3. C se svou učitelkou I. Neubauerovou Kraj-
skou knihovnu Vysočiny.

* Neděle 11. 3. znamenala pro třídu 7. A začátek lyžařského výcvikového kurzu. 
Do Pece pod Sněžkou odjeli žáci s panem učitelem P. Hitzgerem a paní učitel-
kami M. Kasalovou, M. Špinarovou a M. Zichovou. O veškerém dění na kurzu 
jsou velmi podrobné informace na školním webu.

* Třídy 7. B a 7. C jely na kurz v pátek 16. 3. s panem učitelem D. Šedou a J. 
Sukupem a s paní učitelkou Z. Šedovou a I. Megelovou. I oni ihned uveřejnili 
na webu informace a fotografi e.

* V týdnu od 12. 3. do 16. 3. pozvala paní vychovatelka J. Smejkalová „školkáč-
ky“ do školní knihovny.

* V pondělí 26. 3. si naši deváťáci vyzkouší Přijímačky nanečisto, které pro ně 
připravily paní učitelky J. Kamarádová a J. Janů.

* Na 27. a 28. 3. vyhlásil pan ředitel ZŠ Přibyslav pro žáky ředitelské volno. Celý 
učitelský sbor se i s asistentkami zúčastnil školení k inkluzi.

* Paní zástupkyně J. Janů objednala na  28. 3. zájezd do  pražského divadla 
na představení Lucerna.

A na závěr ještě jedna zajímavost
V  hodině slohu se třída 6. A  učila psát „žádost“. Bylo to v  lednu, zrovna 

po skončení zimních prázdnin, které tentokrát nebyly příliš dlouhé. A tak žáci 
vytvořili skutečnou žádost (opatřenou všemi náležitostmi) o prodloužení vá-
nočních prázdnin, uvedli v ní své důvody a žádost byla odeslána samotnému 
ministrovi školství. Pak už děti s nadějí očekávaly kladné vyřízení a odpověď 
z ministerské kanceláře. Já jsem jejich nedočkavost trochu mírnila. O to větší 
radost jsme všichni měli, když dne 15. března do naší školy dorazil doporučený 
dopis od pana ministra, dokonce pod číslem jednacím.

A protože jsou naše děti řádně vychované, samozřejmě ihned odpověděly.

Za ZŠ Přibyslav Monika Linková

Zprávy ze školyZ á šk l
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Stála jsem po boku svého (bohužel již zemřelého) manžela u samých počátků 
zrodu kalendáře ZŠ Přibyslav, který je oslavou prostoty, naivity a hlavně neskonalé 
nádhery dětské duše. 

A opravdu jen já a moje děti vědí, kolik času, obětavosti a píle věnoval Pavel vzniku 
nových kalendářů od roku 1991. Tuto práci vykonával zcela nezištně, bez nároků 
na jakoukoli odměnu. 

Proto jsem byla velmi ráda, že tento nelehký úkol převzali další obětaví lidé, děkuji 
jim za to.

A  protože hudba opravdu naplňovala celý manželův život, obstarala jsem si 
několik výtisků kalendáře pro rok 2018 zaměřených na hudbu a rozeslala jsem je 
Pavlovým známým a přátelům. 

Jeden výtisk jsem poslala také Pavlovu otci. Děda Linka se vždycky vyznačoval 
kritičností vůči jakýmkoli chybám, též strohostí v projevování jakýchkoli citů.

A  tak mě velice překvapila a potěšila jeho reakce, ve které vyjádřil poděkování 
a upřímnou radost.

Monika Linková

Granulové myčky jsou další výkonní pomocníci v profesionální kuchyni. Doda-
vatelé těchto mycích zařízení se s nimi prezentují nejen na veletrzích, ale dokážou 
je i na krátký čas zapůjčit vážným zájemcům o koupi do  jejich vlastních provozů 
k vyzkoušení. Takovými zákazníky jsme se stali i my.

Příběh vzniku této myčky sahá do Švédska. Když se v 80. letech scházeli tři ka-
marádi po práci za účelem zrelaxovat síly v sauně, byl to jeden z nich, který vždy 
přicházel pozdě. A měl k tomu důvod. Vlastnil totiž restauraci a hodně práce zastával 
sám včetně ručního umývání nádobí. Zlepšit jeho situaci pomohli právě ti dva jeho 
kamarádi, shodou okolností technici, kteří pro něho začali vymýšlet zařízení na mytí 
nádobí. Během 6 let dokázali vyvinout efektivní zařízení na velmi znečištěné nádobí. 
V roce 1987 byla založena společnost, jež dokázala zásobovat svou produkcí gra-
nulových myček zprvu místní trh, později se obchod postupně dostával do dalších 
zemí Evropy.

Úspěch granulových myček spočívá v tom, že dokážou oproti klasickým myčkám 
umýt dokonale za pomoci malých granulek i velmi znečištěné nádobí a to bez od-
máčení a drhnutí. Vždy před započetím mycího programu musí obsluha nasypat 
do vodní lázně cca 8 kg granulí, které jsou vyrobeny z plastu a mají atest pro kontakt 
s potravinami. Poté stačí vybrat příslušný koš, naskládat špinavé gastronádoby, ple-
chy, hrnce a další kuchyňské náčiní a mytí může začít. Vlastní mycí program je stano-
ven na tři nebo pět minut, podle výše znečištění. Pomocí vysokotlakého proudu vody 
se granule uvedou do pohybu a dokonale očistí každou plochu nádobí. Výsledkem 
je hygienicky čisté nádobí. Ve srovnání s ručním mytím ve dřezu granulová myčka 
přináší do provozu vysokou kapacitu, umyje až 180 gastronádob za hodinu, šetří 
čas, snižuje spotřebu vody, spotřebu chemikálií, zajišťuje hygienickou bezpečnost. 

Proč jsme přistoupili k výjimečné nabídce vypůjčit si tuto myčku? Školní jídelna 
s kapacitou 700 jídel a s možností výběru dvou hlavních jídel musí každý den per-
fektně zvládnout uvařit přibližně 650 porcí, vydat jídlo a poté vše umýt, uklidit na své 
místo, aby další den byl bez jakýchkoliv komplikací. Tohle vše je možné zvládnout 

pouze za  předpokladu, 
že všechny kuchařky 
jsou zdravé a v provozu 
nikdo nechybí. V posled-
ních dvou letech tomu 
vždy tak nebylo. Potýkali 
jsme se s  dlouhodobou 
nemocností, na  zástup 
sehnat brigádnice bylo 
dost obtížné. Dalším 
důvodem, proč zlepšit 
pracovní podmínky za-
městnancům, je stále 
se prodlužující  odchod 
do  důchodu. Kolektiv 
s  průměrným věkem 47 
let bude těžko zvládat 
s  plným pracovním na-
sazením své povinnosti 
na  pracovišti po  šede-
sátce jako v mladším věku. Na školní jídelny jsou stále více kladeny větší požadavky, 
jak po stránce hygienické, tak i ohledně používání čerstvých surovin, hlavně ovoce 
a zeleniny. Ruční práce při přípravě obědů je stále ještě dost, proto tradiční ruční 
mytí nádobí nahradit modernější, úspornější a výkonnější technologií je smysluplné. 

Jak jsem v úvodu napsala, jsme vážnými zákazníky o koupi tohoto mycího zařízení. 
Věříme, že výběrové řízení bude pro nás úspěšné a „granulka“ tak doplní náš provoz.

Jana Rasochová
vedoucí školní jídelny

Granulová myčka hýčkala kuchařky celé tři týdny

Hledání hudby
aneb
Hledej, hledej v hnízdech havraních holuběnku bílou jako padlý sníh

Zápis do 1. třídy ve školním 
roce 2018/2019
Vážení,

v letošním roce proběhne zápis do prvního ročníku základní školy ve stejném 
režimu, jak tomu bylo v loňském roce.

Zápis do 1. třídy ve školním roce 2018/2019 proběhne 
ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 15.00 do 18.00 hod.

Stejně jako v minulém roce, tak i v letošním roce, platí nová legislativa, která 
zásadně mění průběh zápisu, na který jste byli zvyklí před 1. lednem 2017. Nej-
větší změnou, kromě dubnového termínu zápisu, je skutečnost, že pokud bude-
te uvažovat o odkladu povinné školní docházky, je třeba už k zápisu s sebou 
přinést doporučení školského poradenského zařízení a  odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. Zápis tedy nebude probíhat jako dříve, že teprve 
po zapsání dítěte do školy se bude řešit případný odklad. V letošním roce, stejně 
jako poprvé v loňském roce,  bude tento akt probíhat v rámci jednoho řízení.

Bližší informace jsou k  dispozici na  webu školy (základní škola/aktuality/
Informace k zápisu do 1. třídy ve školním roce 2018/2019).

Při zápisu se předkládá:
- vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list
- kontroluje se občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte

V případě žádosti o odklad se předkládá:
- vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky,
- doporučení příslušného poradenského zařízení a  odborného lékaře nebo 

klinického psychologa.

Všechny formuláře jsou k dispozici na webu školy (základní škola/dokumenty/
formuláře).

Těšíme se na setkání a přejeme hezké jarní dny
Petr Adam
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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 

Jarní koncertJarní koncert

26. dubna 2018 od 17.00 hodin26. dubna 2018 od 17.00 hodin

Velký sál Základní školyVelký sál Základní školy

PřibyslavPřibyslav

Vystoupí žáci mateřské školy,Vystoupí žáci mateřské školy,

základní školyzákladní školy

a ZUŠ J. V. Stamice Havl. Brod,a ZUŠ J. V. Stamice Havl. Brod,

pob. Přibyslavpob. Přibyslav
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Milí čtenáři,

na konci února a v březnu jsme se setkali na dvou krouž-
cích Červenokřižáků. Únorový kroužek 24. 2. 2018 byl 
na téma trávicí soustava. Děti soustavou procházely ve for-
mě opičí dráhy a  následně si vypracovaly listy a  pohrály 
s  dřevěnou skládačkou a  vytvořily si model dutiny ústní 
a zubu. Společně jsme se také pobavili o první pomoci.

Březnový kroužek v  sobotu 17. 3. 2018 byl věnovaný 
kostem a kostře. Na modelu a na sobě navzájem si děti 
při závodu zopakovaly kosti, které znají. V  části o  první 
pomoci jsme maskovali a  následně ošetřovali otevřenou 
i uzavřenou zlomeninu. A domů si děti odnesly model kost-
ry vytvořený z těstovin.

Těší nás velmi hojná účast a zájem dětí. A děkujeme ve-
doucím i mladším pomocníkům!

Stále platí, že rádi uvítáme mezi sebou dospělé pomoc-
níky i nové malé Červenokřižáčky od 6 let. Ozvěte se na ně-
který z níže uvedených kontaktů. Budeme moc rádi!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz 
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

V sobotu 24. února 2018 jsme se sešli v hotelu HP Přibyslav v počtu 
75 členů na  tradiční výroční členské schůzi. Po  schválení programu 
jsme uctili minutou ticha památku našeho zemřelého člena pana Bo-
humila Bartuška. 

Hlavním bodem byla zpráva hospodáře pana M. Krči, která se zabývala 
hospodářským plánem 2017, maximální produkcí chovných rybníků, plněním a pře-
kročením zarybňovacího plánu, údržbou rybníků a optimalizací činnosti rybářské 
stráže. 

Za uplynulý rok bylo vyloveno 2 954 ks kaprů, tj. 4 229 kg. Průměrná hmotnost 
kapra činila 1, 40 kg, přírůstek 0, 90 kg. Zkrmeno bylo 7 000 kg obilovin. Přehled 
celkových úlovků v našem revíru: kapr - 1 574 ks; štika -  38 ks; lín - 26 ks; candát - 
13 ks; pstruh obecný - 13 ks; pstruh duhový - 102 ks; maréna - 1 ks; úhoř - 8 ks; cejn 
- 23 ks; tloušť - 30 ks; amur - 33 ks; ostatní - 90 ks. Po sečtení je to 1 951 ks, od cizích 
rybářů 2 731 ks.

Následná zpráva jednatele se mimo jiné zabývala administrativní činností. V sou-
časné době je ukončena již 3. kronika, kde je průběžně zaznamenávána naše činnost 
a začíná se psát kronika nová.  

K 1. 1. 2018 má naše organizace vedle mladších členů 29 starobních důchodců 
a 2 držitele průkazu ZTP. Provedeme-li rekapitulaci členské základny, dostaneme se 
k těmto počtům: v současnosti je 164 dospělých členů, mládež do 18 let čítá 11 členů, 
děti do 15 let 33 členů – celkem tedy 208 členů. Naše řady posílili opět noví zájemci 
o Petrův cech: Javorka Ladislav, Štěpán Josef, Holcman Jan, Benc Zbyněk, Sobotka 
Kamil, Hubáček Zdeněk. Vstupní školení je plně v kompetenci dozorčí komise. 

Její členové též přednesli zprávu o  své činnosti za  rok 2017. Dále si účastníci 
schůze vyslechli i zprávu o činnosti rybářského kroužku za loňský rok. I pro tento rok 

2018 zůstává v platnosti ustanovení, že je dětem první povolenka vydána 
zdarma. Celkem bylo vydáno 33 povolenek.

Následovala i zpráva o celkovém hospodaření organizace a přednesen 
byl návrh rozpočtu na rok 2018.

Funkční období voleného orgánu v našem svazu je čtyřleté. Takže rok 2018 je 
rokem volebním. Byly připraveny tajné volby, schůze rozhodla o veřejném hlasování. 
Byl zvolen nový výbor ve složení: Pařil Miloš, Krča Miroslav, Čihák Zdeněk, Bartušek 
Vladimír, Běloušek Pavel, Stehno Miroslav, Benc Jiří, Březina Josef, Drapák Stanislav.

Členy dozorčí komise se stali: Švec Radim, Hájek Jiří ml., Souček Josip.
U příležitosti významných životních výročí byly též předány pamětní listy těmto 

našim členům: 60 let – Stehno Miroslav a Svoboda Luděk; 70 let – Danko Jan, Herger 
Karel a Novotný Josef. Pamětní list za dlouholeté členství v naší organizaci obdržel 
pan Janek František. Dále bylo předáno poděkování těm, kteří se po  mnoho let 
velice aktivně zasazovali o činnost rybářů v našem městě a svoji činnost již nebudou 
nadále vykonávat. Dík patří: za práci s dětmi – Šejstalovi Antonínu, Neubauerovi 
Jaromíru ; za práci v revizní komisi -  Novotnému Josefovi, Neubauerovi Jaromíru, 
Hájkovi Jiřímu. 

Po 36 letech ukončil též práci jednatele pan Liška Vratislav. 
V diskuzi vystoupil také host naší schůze starosta města pan Martin Kamarád. 

Poděkoval všem za  dosavadní vykonanou práci, účast na  akcích města, přislíbil 
příspěvek na další naši činnost a přiblížil výhled prací ve městě v roce 2018. Celkem 
vystoupili 3 diskutující.

Závěrem byl přednesen návrh usnesení, který byl jednomyslně schválen. Schůzi 
ukončil předseda místní organizace pan Pařil Miloš.

 Vratislav Liška

RYBÁŘI PŘIBYSLAV Výroční členská schůze 

 Trávicí soustava  Kosti a kostra
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tak přišel na své, ať se zaposlouchal do klavírních tónů, 
houslí či kytary. Tímto bych chtěla kolektivu ZUŠ velice 
poděkovat za vstřícnost a snahu potěšit členky našeho 
klubu. Byl to pro nás krásný zážitek. 

A že jsme neměli chuť na karnevalové veselí? My zku-
sili alespoň výrobu papírových masek. Přestože u některých 
zavládly obavy z nezdaru při kreativní činnosti, dopadlo to výborně. Však se můžete 
přesvědčit sami. No řekněte, není dáma na fotografi i na svůj požehnaný věk stále 
kočka?

Rukodělnými činnostmi se zabýváme nárazově, například když vyrábíme dárečky 
pro děti z mateřské školy nebo když si před svátečními dny navozujeme atmosféru 
výrobou dekoračních předmětů z přírodnin. Máme tak za sebou velikonoční tvoření 
a při sobě spoustu šikovných rukou. 

Navštívila nás také vedoucí Alzheimer poradny 
Vysočina s cennými radami a na sv. Josefa jsme 
si zazpívali s panem Sejkorou. V dubnu se těšíme 
na vystoupení dětí z MŠ a cestopisnou přednáš-
ku. Užíváme si pohodových setkání ve  společ-
nosti přátel a známých tváří a  jednáme s úctou 
a porozuměním. Pokud se cítíte sami, neváhejte 
a přijďte mezi nás. Přejeme vám krásný jarní čas!

za Klub seniorů Pohoda 
Lenka Vaverková

Kdo by čekal, že se v prvních měsících v roce budeme teprve pozvolna dostávat 
do tempa, mýlil by se. Sice už nějakou dobu voláme po slunečních paprscích, těšíme 
se, až začneme odhazovat kabáty a chůze pro nás nebude takovým strašákem, jako 
byla po  namrzlé cestě, ale i  tak se týden co týden vydáváme na  klubová setkání 
seniorů do DPS. Také už jsme toho od začátku roku zase zažili. 

Opakovaně jsme zaměstnávali mozek při aktivitách zaměřených na posílení ko-
gnitivních funkcí, seznámili jsme se s  méně známými pranostikami nebo zahráli 
seniorpexeso, které má oproti klasickému tu výhodu, že obrázkové kartičky mají 
rozměr cca 10x10 cm. Jsou tak pro starší osoby snáze rozpoznatelné a lépe se otá-
čejí. S notnou dávkou trpělivosti a vytrvalosti hru zvládnou i senioři po 85. roku, 
jako v našem případě. 

Zúčastnili jsme se přednášky o zdravém stravování a fungování našeho zažívání, 
kterou si pro klub připravili senioři - manželé Kolářovi. Ti se zabývají zdravým ži-
votním stylem a pravidelně pořádají Kluby zdraví v Polné. Přednáška byla spojená 
s ochutnávkou zdravých pokrmů, jako jsou např. kuskusové koláčky či zelný salát. 
A věřte nebo ne, po pochutinách se jenom zaprášilo. Nu,  hlodal sem tam červíček 
nedůvěry k až moc zdravě vyhlížejícím pokrmům. Však senioři kolikrát sami nevědí, 
co si mají pod netradičními názvy jídel představit. Stačí se nebát a  zkusit i  v  po-
kročilém věku něco nového. Na duben si přednášející pro nás připravili povídání 
o lněném semínku, jeho účincích a využití v kuchyni. 

A jelikož je většina seniorů milovníků hudby a nové prostory ZUŠ na Bechyňově 
náměstí ještě nenavštívila, měli jsme možnost tento nedostatek napravit. Pan ředi-
tel se svou zástupkyní pro „Pohodáře“ nachystali pestrý program skládající se jak 
z prohlídky prostorů, tak hlavně z koncertu žáků a jejich učitelů. Každý ze seniorů si 

My jsme v Pohodě a co vy?
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Výroční členská schůze MS Přibyslav se tradičně konala v předjaří, letos 3. března 
2018. Ke svému rokování se myslivci sešli v restauraci Veronika. Program obsahoval 
stejně jako každý rok vyhodnocení plnění usnesení loňské VČS, dále zprávy předse-
dy, mysliveckého hospodáře, fi nančního hospodáře, kynologa a revizora účtů. Před-
seda Radomír Němec zhodnotil činnost naší organizace, poděkoval městu Přibyslav 
za morální i fi nanční podporu myslivosti a ocenil pomoc Osivy, a.s., jmenovitě Ing. V. 
Zábrany, který našim členům umožnil získat za sběr kamenů na polích Osivy krmení 
pro zvěř. Předseda také poděkoval všem členům za práci pro myslivost a brigád-
nickou činnost v lesích a na údržbě areálu umělé nory v Hesově. V lese odpracoval 
nejvíc hodin náš člen Jiří Kasal, na umělé noře a srubu M. Novotný a J. Hamerník 
st. Celkem jsme odpracovali 291 evidovaných brigádnických hodin. V loňském roce 
zavítali členové našeho MS do Holandska. Tento výjezd trochu zkomplikovala změna 
povolení odlovu hus divokých, takže se termín měnil a měli jsme problém delegaci 
sestavit. Nicméně vše se nakonec povedlo a naši myslivci si pobyt u přátel pěkně 
užili. Letos přivítáme hosty z Holandska opět u nás. Kladně byla veřejností přijata 
tradiční akce u srubu v Hesově - „pálení čarodějnic“, kterou chceme letos opět usku-
tečnit.  Myslivecký hospodář Josef Hamerník zhodnotil ve své zprávě péči o zvěř, od-
lov zvěře a brigádnickou činnost členů spolku. Informoval členy o pokynech okresní 
a státní veterinární správy a o stavu zvěře v honitbě. Členové MS Přibyslav se podíleli 
jako každý rok na vyhánění zvěře před sklizní pícnin, obnoveny byly rovněž pachové 
ohradníky v  blízkosti silnic. Smutnou skutečností je, že přes naši snahu v  tomto 
směru značná část zvěře plánovaná k odlovu uhyne na silnicích. Letošní zima nebyla 
příliš náročná na přikrmování zvěře, které naši členové pravidelně prováděli. Rovněž 
jako loni přikrmovali i kachny divoké na řece Sázavě. Hospodář stejně jako předseda 
ocenil dobrou spolupráci s městem Přibyslav a s Osivou, a.s.

V tomto roce byl naším hostem za město Přibyslav starosta, pan Martin Kama-
rád. Kladně zhodnotil spolkový život v Přibyslavi a informoval o připravované knize 
o historii a  současnosti spolků. V diskusi zaznělo několik příspěvků na  téma role 
myslivců v historii a dnes i na téma snižování stavu zvěře vlivem pěstování mono-
kultur. I tomuto tématu se starosta ve svém příspěvku věnoval a ocenil péči našich 

Výroční schůze Mysliveckého spolku Přibyslav

myslivců o zvěř. Jak zdůraznil, v dětství ho formovala účast v mysliveckém kroužku 
a  láska k přírodě mu zůstala na celý život. Proto mu, stejně jako členům MS, leží 
na srdci zdravotní stav zvěře a péče o přírodu v našem regionu.  V diskusi jsme dále 
probírali stavy zvěře, problémy s výcvikem psů při nízkých stavech zvěře, pravidla 
odlovu, další zvelebení a údržbu mysliveckých zařízení, brigádnickou činnost v lese 
a aktuální problémy a kynologické akce v oblasti myslivosti v našem regionu.

U  našeho srubu letos opět plánujeme populární „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ 
30. dubna. Na tuto akci srdečně zveme rodiče s dětmi (pozvánka v tomto čísle).

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová

jednatelka

P O Z V Á N K A
na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
základní organizace Přibyslav

Bude se konat ve čtvrtek 19. dubna 2018 ve 14.00 hodin
v sále hasičské zbrojnice v Přibyslavi

Program: 1. Zahájení a seznámení s programem výroční členské schůze
 2. Přivítání hostů
 3. Volba – mandátové komise, návrhové komise, volební komise
 4. Zpráva o činnosti
 5. Zpráva o hospodaření
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Závěr

Během členské schůze lze zaplatit členskou známku v hodnotě 50 Kč 
a sjezdovou známku v hodnotě 30 Kč

Další připravované akce:
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

Výborové schůze se budou konat
Ve čtvrtek, od 14.30 h. na radnici města - 5. dubna, 10. května

Předsedkyně ZO SPCCH Přibyslav
Věra Schusterová
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, výše zmíněný závan jara by-
chom už konečně uvítali, v době psaní tohoto příspěvku venku mrzne, až praští, 
a dokonce i sněží. Snad se dočkáme po Velikonocích, až v prvních dubnových dnech 
občasník vyjde. 

I když se mnohým z nás v KZMP nevyhnula chřipka, věříme, že chod to nenarušilo 
a poskytovali jsme služby, na které jste zvyklí.

Březen v knihovně patřil čtenářům, odpouštěli jsme upomínky, registrovali nové 
čtenáře na rok zdarma, připravili jsme celotýdenní program pro děti z MŠ a vyhlásili 
jsme čtenáře roku 2018 (více o něm na plakátku v tomto čísle PO). První březnové 
pondělí jsme přivítali v dětském oddělení maminky s dětmi z KVC Harmonie. Na dal-
ší setkání s nimi se moc těšíme v pondělí 9. dubna dopoledne.

Ve čtvrtek 8. března se konala ve výstavní síni Kurfürstova domu vernisáž výstavy 
fotografi í „Olga Havlová“. O hodinu později ještě proběhla beseda v sále radnice. 
Všem zúčastněným moc děkujeme. Výstava bude k vidění do 20. dubna, určitě si ji 
nenechte ujít. 

Sobota 10. března patřila v Přibyslavi paní Ireně Budweiserové, zpěvačce a vý-
tvarnici. Nejprve proběhla vernisáž jejích děl v Janáček Galerii a večer jste se mohli 
potěšit jejím koncertem v kulturním domě. 

V sobotu 24. března byl po celý den Kurfürstův dům jednou ze zastávek turistic-
kého pochodu Jarní Vysočinou, který pořádal KČT Havlíček z Havlíčkova Brodu. Pro 
turisty tu byly k dispozici nejen informace, ale samozřejmě také razítka a upomínko-
vé předměty. Těšíme se na příště.

Na  začátek dubna jsme pro vás připravili zajímavou přednášku historika 
havlíčkobrodského muzea pana Michala Kampa – Konec druhé světové války 
na Havlíčkobrodsku opírající se o stejnojmennou zdařilou publikaci (u nás v knihov-
ně k dispozici). Přednáška se bude konat ve velkém sále radnice v pátek 6. dubna 
od 18:00 hodin. 

V pondělí 9. dubna bude zahájen předprodej vstupenek na divadelní představe-
ní místních ochotníků souboru Furiant. Lístky si můžete v Kurfürstově domě pořídit 
až do 19. dubna.

Březnová tvořivá dílnička se nám, myslím, velmi povedla. Zájemci (a  nebylo 
jich málo) si mohli vyrobit velikonoční dekorace – zdobili vajíčka, vytvářeli zajíčky, 
malá roztomilá kuřátka a také velikonoční přání se slepičkami. Všem šikulům děkuji 
za návštěvu a moc se na ně těším opět v dubnu – v pátek 13. dubna od 14:30 hod.

Ve stejný den, v pátek 13. dubna, od 17:00 hodin budeme v přibyslavském kině 
promítat zábavný animovaný fi lm nejen pro děti „Auta 3“. Vstupné je 50 Kč. Sr-
dečně vás zveme.

V březnu jste mohli navštívit tradiční fi lmový klub a nejinak tomu bude i v měsíci 
dubnu – v sobotu 14. dubna si v kulturním domě nenechte ujít skvělý fi lm a dobrou 
muziku. Začátek v 19:30, vstupné na fi lm činí 60 Kč, na koncert poté 40 Kč.

Po roce jsme se opět dočkali – v kulturním domě se budeme moci bavit při divadel-
ním představení místních ochotníků. Pod  režisérskou taktovkou paní Anny Šauerové 
tentokrát nastudovali milou komedii s názvem „Šťastné údolí“. Veřejná generálka 
tohoto kusu se bude konat ve čtvrtek 19. dubna od 18:00 hod. Premiéra se ode-
hraje v pátek 20. dubna od 19:00 hod, reprízy poté v sobotu 21. 4. od 18:00 hod., 
v pátek 27. 4. v 19:00 hod. a v sobotu 28. 4. v 18:00. Vstupenky doporučujeme 
koupit v předprodeji v Kurfürstově domě nebo na místě s dostatečným předstihem 
(alespoň půl hodiny před představením). Těšíme se na vaši návštěvu.

V březnu jsme také v knihovně odstartovali novou dětskou čtenářskou soutěž, 
proto neváhejte a  zúčastněte se. Na  podzim na  vás čekají pěkné ceny. Děti také 
mohly vyplnit malý testík zaměřený na výročí založení naší republiky – vítěze jsme 
ještě nelosovali, to až na konci měsíce. 

Všem, kteří vyplnili, moc děkujeme za dotazníky o činnosti knihovny. Nakonec se 
nám jich sešlo 13. Téměř ve všech případech jste byli všichni spokojeni se stávajícím 
stavem, asi dvěma dotázaným u nás chybí více knih se sci-fi  žánrem, dva by uvítali 
změnu pracovní doby – to bohužel není dost na to, abychom tak učinili. Jsme rádi, 
že se vám u nás líbí. Děkujeme za přízeň.

Krásné jarní slunečné dny ve společnosti KZMP vám přejí všichni zaměstnanci.

Markéta Gögeová
knihovnice

Závan jara

Večerníče k
1.  Německý spisovatel Otfried Preussler napsal krásnou knihu „Malá čarodějnice“. 

Jistě znáte její večerníčkové zpracování. Malá čarodějnice měla věrného přítele 
– moudrého havrana. Jak se jmenuje??

2.  Jeden malý zelený skřítek bydlí v rybníce Brčálník. O koho se jedná?

3.  Rumcajs, Manka, Cipísek. Jistě je znáte. Kdo je ilustrátorem těchto postaviček?

4.  Kdo napsal scénář k večerníčku „Maxipes Fík“? Tzn. kdo je i autorem knih o něm? 
(nápověda: iniciály autora jsou R. Č.)

5.  Napište alespoň čtyři večerníčkové pohádky, ve  kterých vystupují v  hlavních 
rolích zvířátka.

M. Gögeová

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, kvíz o  chlapeckých hlavních hrdinech se vám docela 
povedl. Zatím to vypadá na správné odpovědi od našich stálic – Anetky, Barči 

a Denisky. Holky jsou moc šikovné, odměna je nemine. Ale do konce měsíce 
zbývá ještě skoro 14 dní, třeba se ještě někdo odváží své odpovědi dodat. V dnešním 
kvízu se podíváme na večerníčkové pohádky ☺ 

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! :)
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Kol.: Zvon, týdenník belletristický a literární, ročník V. Praha 1905, str. 275.
…Proto usnesli se novoměstští uzdaři r. 1445 robence přijímati jen s vůlí mistrů 

téhož města; hrnčíři r. 1488 svolili se, aby smlouvy o učedníky a tovaryše oznamo-
valy se mistrům, proto vešlo ve zvyk jednati tovaryše na hospodě, leč by vandrovní 
tovaryš přišel k mistru přímo, „maje poněkud známost s ním“, jakž r. 1504 stanovil 
řád krejčířů přibyslavských…

J. Ledvinka, ml.

Československý laser slaví 55 let
Slovo laser pochází z anglického „light amplifi cation by stimulated emission of 

radiation“. Označuje zařízení využívající stimulované emise záření k zesílení světel-
ného signálu určitých výjimečných vlastností. První československý laser využíval 
jako aktivní prostředí neodymové sklo. Do chodu byl uveden 9. dubna 1963 po pěti 
měsících intenzivních přípravných, konstrukčních a vlastních experimentálních prací 
ve Fyzikálním ústavu ČSAV RNDr. K. Pátkem, CSc. (Marně jsem ve svých zapráše-
ných sešitech z fyziky ze ZŠ hledal o něm nějakou zmínku.)

RNDr. Karel Pátek, CSc. (1927-1967) se narodil v Přibyslavi. Maturoval na Státním 
reálném gymnáziu v Praze v  r. 1947. Poté studoval specializaci aplikovaná fyzika 
na Přírodovědecké fakultě UK, kterou dokončil v r. 1951. Pokračoval pak na mate-
maticko -fyzikální fakultě aspiranturou o fotovodivosti selenu. To již byl zaměstnan-
cem Fyzikálního ústavu ČSAV, kde se zaměřil na luminiscenci, později pak především 
elektroluminiscenci. S jeho jménem je spojen výzkum a výroba elektroluminiscenč-
ních panelů. Začátkem šedesátých let se začal soustředěně věnovat problematice la-
serů, především těch na bázi různých skel dopovaných ionty prvků vzácných zemin.

K. Pátek byl výraznou osobností 
československé poválečné fyziky. 
I  když jeho vědecká činnost byla 
ponejvíce zaměřena na  fyzikální 
problémy pevných látek, měl velký 
přehled o experimentální i teoretic-
ké fyzice, včetně problémů fi lozofi c-
kých. Napsal řadu populárních člán-
ků, scénářů naučných fi lmů i několik 
knih. Knihu věnovanou laserům se 
sklem jako aktivním prostředím na-
psal během svého pobytu ve Velké 
Británii v  National Physical Labo-
ratory. Jako zajímavost na závěr lze 
uvést, že neměl rád byrokratické 
překážky vědecké práce a  různé 
předpisy zdržující od  práce házel 
rovnou do  koše. RNDr.  Karel Pá-
tek zemřel po krátké těžké nemoci 
na  vrcholu svých tvůrčích sil. Uvá-
žíme-li, že jeho fyzické možnosti omezovaly trvalé následky onemocnění obrnou, 
je rozsah, hloubka i  úspěšnost jeho činnosti obdivuhodná. Pražská ulice vzniklá 
v r. 1980 nese poprávu jméno doktora Karla Pátka, začíná u areálu MFF UK Troja 
resp. Katedry jaderných reaktorů.

J. Ledvinka, ml. (foto)

Přibyslav v literatuře (66)

 RNDr. Karel Pátek, CSc.

Přibližně 12 kilometrů ujde pětkrát týdně po Přibyslavi každá ze dvou doručovatelek místní pošty - Dagmar 
Štefanová z Dobré a Irena Štursová z Velké Losenice (na snímku). Za týden to může být 60 km, to je jako šlapat 
pěšky do Jihlavy a zpátky.

Poštu ženy musí roznést za  každého počasí, i  kdyby trakaře padaly, respektive rampouchy ledu ze střech. 
Zatímco vloni si více mrazu užily v lednu, letos je do tváří, spolu se studeným větrem, hodně štípal v únoru. Zábly 
i ruce, palčáky nejsou vhodné a rukavice musí mít ustřižené „prsty“.

Obtěžkány jsou batohem na zádech a další taškou v ruce. Papírový náklad mívá i přes deset kilogramů.

Nejtěžší „zavazadlo“ mají v den vydání Přibyslavského občasníku. Městský časopis doručí do každé schránky.

Foto: Ivo Havlík

S poštou denně 12 km, za každého počasí

Irena Budweiserová se v sobotu 10. března v Přibyslavi projevila jako žena dvou 
múz. 

Odpoledne v zaplněné Galerii Janáček představila své mozaikové umění. O své 
výtvarné zálibě říká: „Štípu kachlíčky, lámu střepy a neustále sbírám knížky o interi-
érech od Mexika po Řecko a taky staré části šperků, které ráda komponuji do svých 
mozaik. Dcera už si přede mnou schovává i náušnice. Říkají mi straka. Je to teď můj 
velký koníček. Baví mě i obrázky připomínající technikou vitráže, kterými prochází 
světlo. Pravda, mám pořád tak polámané nehty, že péče o ně je zbytečná.“ 

Večer Irena Budweiserová zpívala v kulturním domě. Půldruhé hodiny neopustila 
jeviště, blues, spirituály, gospely, šansony, španělské lidové balady. Prokázala, že je 
majitelkou úžasného hlasu a že ovládá umění vyprávět. 

S posluchači se rozloučila a s květinami odešla za kulisy, ale vrátila se, aby aplau-
dujícímu publiku ještě věnovala tři přídavky. Při tom posledním se až dech tajil. 
Na takový koncert se jen tak nezapomíná.

Text a foto:
Ivo Havlík

Irena Budweiserová se v Přibyslavi 
představila jako žena dvou múz
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Jedním z  akcentů, kterým samospráva Přibyslavi hodlá zvýraznit letošní oslavy 
100. výročí zrodu samostatného Československa, je vydání knihy o současném spol-
kovém životě ve městě. 

Spolky významně přispěly k národnímu a občanskému uvědomění, v Přibyslavi 
byly společenským fenoménem již za Rakouska-Uherska a ještě širší obzory činnosti 
se jim otevřely v nových republikánských poměrech, kdy přestalo platit, že založení 
každého českého spolku musí „požehnat“ sám císař a jeho vídeňská byrokracie. 

Publikaci k  vydání připravuje Kulturní zařízení města Přibyslav. Novinářům to 
na  tiskové besedě na  radnici 7. března řekla ředitelka této organizace Zdeňka 
Valnerová.

Kniha je již do  značné míry připravena, zbývá jednotlivé příspěvky zredigovat, 
udělat stylistickou a jazykovou korekturu a dát jí příznačný titul. - „Ten zatím není, 
najít výstižný název není snadné,“ poznamenala Zdeňka Valnerová. Výtvarnou tvář 
knize vtiskne typograf Václav Juda.

V letech 1850-1945 u nás bylo 130 spolků
Spolkový život ve městě jako první souhrnně popsal historik MUDr. František Půža 

ve své Kronice přibyslavské, vydané v roce 1914, ale toto téma zajímá i současné 
dějepisce. 

Například Petr Mrkvička v rámci studia na Filozofi cké fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně v Ústavu pomocných věd historických a archivnictví v roce 2012 obhájil 
magisterskou diplomovou práci s názvem Spolky v Přibyslavi v letech 1850-1945. 
Sestavil seznam 130 spolků, které v  tomto období ve městě působily. Podle jeho 
zjištění nejstarším přibyslavským spolkem bylo pohřební Bratrstvo, založené v roce 
1856. Za nejvýznamnější považuje čtenářsko-zpěváckou Besedu, v níž se sdružovali 
nejvlivnější občané města. Protipólem k tomuto elitářskému spolku byla Dělnická 
Beseda pro obojí pohlaví pro Přibyslav, později přejmenovaná na  Všeodborový 
spolek dělnický Lidumil.

Spolkům letos 750 tisíc Kč
Křest nové knihy je naplánován na pátek 19. října 2018, tedy příznačně několik 

dnů před stým výročím památného dne 28. října 1918. Současně s představením 
knihy v kulturním domě budou předány Ceny města Přibyslav. Letos se sešlo sedm 
návrhů na udělení již tradičních ocenění občanské aktivity. 

Starosta města Martin Kamarád a místostarosta Michael Omes na tiskové besedě 
informovali, že samospráva na spolkovou činnost letos vydá téměř 750 000 korun.

Ivo Havlík
snímek autora

K století republiky vy-
jde kniha o spolkovém 
životě města

 Ředitelka Kulturního zařízení města Přibyslav Zdeňka Valnerová na tiskové besedě 
7. března novináře informovala o přípravě publikace k 100. výročí zrodu 
Československé republiky, město v ní představí život občanských spolků

Přibyslavská organizace Českého svazu včelařů si letos připomene 110. výročí 
svého založení. 

K ustavující valné hromadě se místní včelaři sešli v roce 1908, ale císařsko-moc-
nářská byrokracie potřebovala dva roky, aby přijaté stanovy schválila, i když Český 
včelařský spolek byl v Praze založen již v roce 1872. 

U příležitosti tohoto jubilea o historii a současnosti včelaření v horním Posázaví 
na tiskové besedě na přibyslavské radnici 7. března hovořil předseda místní organi-
zace Petr Málek. Připomenul „raketový“ růst přibyslavského spolku, ihned se do něj 
hlásili včelaři z širokého okolí, za prvních deset let měl zdejší spolek 290 členů.

Přibyslavští včelaři drží pohromadě i dnes, každý první čtvrtek v měsíci se schá-
zejí v hostinci U Huberta, předávají si tam své zkušenosti, radí se. Právě tato jejich 
pospolitost, chovatelská kázeň, s níž každou nemoc včel léčí všichni a najednou, 
přinesla to nejcennější ovoce. V Přibyslavi, kde 74 organizovaných chovatelů vlastní 
670 včelstev, není žádný mor včelího plodu, ani jiná veterinární nákaza. Směle zde 
můžeme kupovat med takzvaně „ze dvora“.

„Ke včelaření musí člověk dozrát“, řekl Petr Málek. Jeho poznání odpovídá výroku 
Karla Čapka, že žádný mladý fanfarón se nestane zahradníkem. Přesto právě v Při-
byslavi, například v místní části Dobré, včelařit začalo několik mladých lidí, v základní 
škole je včelařský kroužek. Kdo by měl o toto hobby zájem, místní organizace mu 
ráda pomůže a poradí, jak lze na tři včelstva získat státní dotaci. Jedno včelstvo je 
schopné dát 25 - 30 kg medu, samozřejmě podle počasí, v klimaticky nepříznivém 
roce včelař nad svým výdělkem také spláče.  

Své jubileum přibyslavští včelaři oslaví 15. září, hodlají uspořádat konferenci, 
pozvou přední české znalce a zkušené chovatele. 

Petr Málek v čele místních včelařů stojí třetí rok, před ním je dlouhých 30 let vedl 
Ing. Blahoslav Hašek, který po zásluze vloni převzal výroční Cenu města Přibyslav.

Text a foto: Ivo Havlík

Včelaři se scházejí již 110 let, 
přibyslavské včely jsou zdravé

 Petr Málek, občanským povoláním školník základní školy, 
je současným předsedou místního spolku včelařů

 Ing. Blahoslav Hašek spolku včelařů předsedal dlouhých třicet let!
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Březnové vydání Přibyslavského občasníku připo-
menulo, že poslední majitelkou zámku Zachariáše 
z  Hradce byla Clotilda Vilemína Marie Festeticsová, 
roz. Clam-Gallasová. 

Narodila se 5. září 1859 v Liberci a zemřela 8. listo-
padu 1947 ve Vídni, kde je pohřbena na malém hřbi-
tově Neustift an der Walde.

V roce 1880 se ve Vídni provdala za o dvanáct let 
staršího uherského hraběte Antala Kálmána Festeticse 
de Tolna. Manželství se téměř dočkalo zlaté svatby, 
trvalo 48 let. Clotilda manžela přežila o 19 let. Manžel-
ství bylo bezdětné. 

Antal Kálmán Festetics de Tolna se narodil 25. lis-
topadu 1847 v  Budapešti, zemřel 13. října 1928 
v Gyöngyös. 

Byl synem Grafa Dénese Festeticse de Tolny a Ka-
roliny Zichy de Zich et Vásonkeo. Měl bratra Vilmose 
Festeticse von Tolny a sestru Grafi n Marie Felicie Draš-
ković de Trakosjan.

Predikát „de Tolna” (Tolna je město vzdálené asi 130 km od Budapešti) rod po-
užíval od roku 1746.

U Balatonu stojí zámek Festetics
Chorvatsko-uherská dynastie se komplikovaně rozvětvila. V  maďarském městě 

Keszthely, které je považováno za „hlavní město Balatonu“, stojí zámek Festetics. Je 
třetím největším zámkem v zemi. V roce 1745 jej začal stavět předek Antala Kálmána, 
Kristóf Festetics, a v majetku slavné šlechtické rodiny původem z Chorvatska zůstal 
200 let, po druhé světové válce byl znárodněn. 

O největší přestavbu Keszthelského zámku se postaral princ Tasziló Festetics de 
Tolna (Vídeň 1850 - Kezsthely 1933). 

Zámek přebudoval pro svoji manželku Marii Victorii Douglas-Hamiltonovou 
(Lanarkshire, Skotsko 1850 - Budapešť 1922), prababičku Zdenko Radslava Kin-
ského ze Žďáru nad Sázavou a Karla Schwarzenberga z Orlíku. 

K seznámení se váže neobyčejný příběh. Marie byla původně vdaná za monac-
kého prince Alberta I. Proslulý karbaník však trávil celé noci hazardní hrou právě se 
svým kamarádem Taszilem. Blízký příbuzný Antala Kálmána byl rovněž vášnivým 
(a  šikovnějším) hráčem. Jednou po  dlouhé sérii neúspěchů zoufalý Albert vsadil 
do hry svoji ženu - a prohrál ji. Když to manželce zkroušeně oznámil, nevěřila svým 
uším. Nakonec vše dopadlo jako v červené knihovně: lady Mary se do maďarského 
hraběte Taszila Festeticse zamilovala. Sedm let čekala na papežovo svolení s rozvo-
dem, v roce 1880 se za Taszila konečně provdala a přivedla mu na svět čtyři děti. 

Propojení dynastie s rodem Kinských
Jediná dcera Tasziló Festeticse de Tolna a Marie Victorie Douglas-Hamiltonové se 

jmenovala Gina (Ifi genie) Festeticsová. Členka řádu Hvězdového kříže a majitelka 
panství Molnári v Uhrách se v roce 1842 provdala za třiatřicetiletého Zdenko Kin-
ského. Z tohoto manželství se narodilo devět dětí, nejmladším z nich byl Zdenko 
Radslav (1896-1975).

Ten se 7. června 1921 oženil v  Praze s  Eleonorou Schwarzenbergovou, roze-
nou Clam-Gallasovou, jejíž první manželství skončilo tragicky. Od roku 1910 byla 
manželkou Karla V. Schwarzenberga, který na samém počátku války, 6. září 1914 
padl; na srbské frontě byl rozstřílen ve svém automobilu Benz, jednom z prvních 
v Čechách. 

Jiný Tasziló Festetics přišel u Hradce o nohu
Česká historie zná ještě jednoho Tasziló Festeticse (1813-1883, byl strýcem Zden-

ko Radslava Kinského ze Žďáru nad Sázavou).
V hodnosti polního podmaršálka bojoval v prusko-rakouské válce. V nešťastné 

bitvě u Hradce Králové velel IV. armádnímu sboru, 3. července 1866 nevhodným 
nepromyšleným útokem na  svíbský les, místo aby plnil úkol spolehlivého zajiště-
ní pravého boku obrany, umožnil pruské 2.armádě  odkrytým bokem vpadnout 
do zad obráncům Chlumu (dnes část obce Všestary). – „Vedli si statečně, ale žel 

Uherská stopa modré krve v Přibyslavi: 
Antal Kálmán Festetics de Tolna, manžel poslední majitelky zámku

 Hrabě Tasziló Festetics de Tolna na kresbě z roku 1873. 
Portrét Antala Kálmána Festeticse de Tolna 

se autorovi textu vypátrat nepodařilo.

Teprve koncem února dostatečně zamrzl Jablonecký žlab. Alespoň na  několik 
dnů přírodní led okupovali bruslaři. Z hladiny odhrabávali sníh, brusle nazouvali 
na studené mezi a horký čaj srkali z termosky. Nikomu to nevadilo. Malé krasobrus-
lařky točily piruety až do závratě hlavy a kluci na kluzišti bez mantinelů stříleli góly 
do branky, jejíž proměnlivé rozměry vyznačoval pár zutých zimních bot. 

Foto: Ivo Havlík

Bruslilo se jen několik dnů

nerozvážně,“ konstatovala rakouská strana v hodno-
cení bitevní porážky.

Zdenko Radslav Kinský vzpomínal, jak jednou na-
vštívil bojiště této bitvy a prohlížel si místo, kde jeho 
strýc Taszilo byl zraněn na koni: 

„Starý veterán – vysloužilec nám uvedený výjev po-
pisoval jako očitý svědek. Když vojenský lékař raněné-
mu husarskému generálu Taszilovi amputoval nohu 
při plném vědomí, neboť žádná anestetika tehdejší 
chirurgové neměli, generál pokuřoval cigáro. Jeho 
vojenský sluha odvrátil hlavu a rozplakal se. „Proč bre-
číš, troubo?“ řekl mu prý generál s úsměvem. „Od této 
chvíle budeš čistit jen jednu botu.“

Taková je legenda z vůbec největší bitvy v Čechách 
o příslušníkovi uherské dynastie, z níž pocházel man-
žel poslední přibyslavské hraběnky.

Ivo Havlík

 Foto: Ladislav Hladík
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Čtrnáctým kolem v  posledním březnovém víkendu začalo jarní kolo krajského 
přeboru kopané. 

Fotbalisté SK Přibyslav první zápas sezóny hráli v  Pelhřimově a  doma se letos 
poprvé představili první dubnovou neděli, když hostili Velké Meziříčí. Výsledky 
obou utkání v době tisku a expedice tohoto vydání Přibyslavského občasníku ne-
byly známy. 

V dubnu v Přibyslavi ještě uvidíme pouze třetí mužstvo tabulky z Chotěboře (ne-
děle 15. 4.), všechny další zápasy tohoto měsíce naše mužstvo hraje venku.

Po podzimu je Přibyslav na desátém místě tabulky ze čtrnácti soupeřů, když v do-
savadních třinácti zápasech získala třináct bodů.

V okresním přeboru Havlíčkobrodska přibyslavská rezerva hraje doma v nedě-
li 8. dubna (Havlíčkův Brod C), v  neděli 22. dubna (Šmolovy) a  rovněž v  neděli 
29. dubna (Okrouhlice). 

Ve  stejné soutěži Sativa Keřkov poslední březnovou neděli hostí Dolní Město 
a dále doma hraje až v sobotu 21. dubna proti Kožlí.

Přibyslavské béčko je v tabulce třetí, zatímco Sativa Keřkov poslední, když jako 
jediný tým zatím vůbec neokusila chuť vítězství a na jaře bude hrát o záchranu.

Text a foto:
Ivo Havlík

 Takhle se přibyslavští fotbalisté radovali z prvního podzimního gólu, 
do branky Pelhřimova míč poslal Lukáš Adamec (na zemi v objetí spoluhráčů). 

Branek Přibyslav zatím vsítila šestadvacet, kolik jich přidá na jaře?

 V okresním přeboru Havlíčkobrodska mají zvláštní náboj posázavská derby. 
Snímek je z utkání rezervních celků SK Přibyslav a FK Bohemia Světlá nad Sázavou. 

Domácí v dresech s logem strojírny ACO.

Začíná fotbalové jaro

KRAJ VYSOČINA – V  souvislosti s  vývojem dopravní nehodovosti a  celkovou 
dopravně bezpečnostní situací na pozemních komunikacích v České republice byly 
ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky pro rok 
2018 stanoveny priority v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, mezi 
které mimo jiné patří i dohled nad dodržováním pravidel jeho nemotorizovaných 
účastníků. Z tohoto důvodu se policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
v nadcházejícím období, kdy bude začínat cyklistická sezona, zaměří také na cyklisty. 
Policisté budou dohlížet především na to, aby cyklisté dodržovali pravidla silničního 
provozu, a budou provádět preventivní akce ve vztahu k jejich zviditelňování, pou-
žívání ochranných pomůcek a bezpečnému chování na pozemních komunikacích.  

V roce 2017 došlo v Kraji Vysočina k celkem 142 nehodám s účastí cyklistů, při-
čemž 2 cyklisté byli usmrceni, 13 jich utrpělo těžké zranění a 115 se jich zranilo lehce. 
Pouze 12 cyklistů vyvázlo z nehody bez zranění.

Z  tohoto důvodu je proto velmi důležité si uvědomit, že při dodržování zásad 
bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen 
cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Proto bychom jako cyklisté 
měli dodržovat následující pravidla:

• Na kole jezdíme co nejblíže u pravého okraje vozovky a pozorně sledujeme pro-
voz okolo sebe, abychom mohli včas zareagovat na  jakoukoliv situaci. Cyklisté 
mohou v provozu na pozemních komunikacích jezdit pouze jednotlivě za sebou. 
Na jízdním kole nevozíme předměty, které by nás nebo někoho ostatního mohly 
zranit. Své úmysly dáváme najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní účast-
níci silničního provozu správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dáváme 
zřetelně znamení paží.

• Na  přechodu pro chodce dáváme přednost přecházejícím chodcům. Respek-
tujeme pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky a  jsme ohleduplní 
k  ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujeme provoz bezdůvodně 
pomalou jízdou a nepřekážíme ostatním účastníkům silničního provozu. Při jízdě 
máme vždy řádně nasazenou a upevněnou cyklistickou přilbu.

• Před každou jízdou na kole i během ní platí zákaz požívání alkoholických nápojů 
stejně tak jako při řízení motorových vozidel. Kolo pravidelně servisujeme a dbá-
me na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny důležité součásti. 
Výhodou je také používání refl exních nebo retrorefl exivních doplňků, které zvyšují 
bezpečnost cyklistů na silnicích. 

• V případě, že své jízdního kolo odstavíme na ulici, vždy použijeme bezpečnostní 
zámek a kolo připoutáme k pevnému předmětu tak, abychom v co největší  možné 
míře zabránili jeho odcizení.

• Jestliže jízdní kolo ukládáme ve společných prostorách domu, dbáme na řádné 
uzavírání vstupních dveří a stálé uzamčení společných prostor i samotných kol. 
Také je vhodné si do bytového domu pořídit společný bezpečnostní stojan nebo 
bezpečnostní systém pro zajištění jízdních kol. Obdobné zásady dodržujeme i při 
ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích a nepodceňujeme zabez-
pečení oken a dveří. 

Pokud by ale i přes všechna provedená opatření došlo ke krádeži našeho jízdního 
kola, je zapotřebí si poznamenat nebo vyfotografovat jeho výrobní číslo a další dů-
ležité markanty, které by usnadnily jeho identifi kaci. Dojde-li i přes veškerá bezpeč-
nostní opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší oddělení 
Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
kancelář ředitele

oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart

tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: david.linhart@pcr.cz

Policisté apelují 
na cyklisty, aby při 
jízdě na kole byli 
obezřetní
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První disciplíny 6. ročníku Přibyslavského dvanáctiboje Junior (dále PDJr) se zú-
častnilo 29 dětí, 6 mužů a 3 ženy.

V březnu po uzávěrce PO proběhla ještě 2. disciplína – MÍČOVÝ VÍCEBOJ dne 
25. 3. Výsledky zveřejníme v dubnovém čísle.

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

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

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

www.cckpribyslav.cz

Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR 
2018
1. disciplína – BRUSLENÍ – 4. 3. 2018

NEJMLADŠÍ DĚTI 2012 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas na 25 m [v min] BODY

1. Peňázová Nikola 2013 0:07,58 100
2. Čechová Barbora 2013 0:12,50 95
3. Šrámková Denisa 2013 0:14,13 90
4. Háněl Daniel 2012 0:15,98 84
5. Šrámková Tereza 2013 0:17,80 82
6. Vykoukal Adam 2014 1:02,00 80
7. Hort Lukáš 2014 1:61,00 78

DÍVKY MLADŠÍ 2007 - 2011
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas na 1 okruh [v min] BODY

1. Ptáčková Petra 2007 0:20,73 100
2. Havlíčková Denisa 2009 0:21,65 95
3. Loužecká Amálie 2008 0:23,19 90
4. Bukovská Vanesa 2010 0:25,84 87
5. Peňázová Veronika 2009 0:27,59 84
6. Ptáčková Sára 2011 1:12,33 82

DÍVKY STARŠÍ 2003 - 2006
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas na 2 okruhy [v min] BODY

1. Burdová Lucie 2004 0:36,38 100
2. Pejzlová Monika 2003 0:36,96 95
3. Loužecká Viktorie 2003 0:39,23 90
4. Peňázová Kristýna 2006 0:39,88 87
5. Šrámková Lucie 2006 0:40,61 84

CHLAPCI MLADŠÍ 2007 - 2011
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas na 1 okruh [v min] BODY

1. Novák Jakub 2007 0:18,87 100
2. Šrámek Matěj 2009 0:20,13 95
3. Čech Zbyněk 2009 0:20,66 90
4. Hort Tomáš 2011 0:25,40 87
5. Burda Jakub 2010 0:37,14 84
6. Flekal Marek 2010 1:03,48 82

CHLAPCI STARŠÍ 2003 - 2006
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas na 2 okruhy [v min] BODY

1. Loužecký Filip 2003 0:33,94 100
2. Havlíček Radek 2006 0:34,35 95
3. Háněl Tomáš 2006 0:35,94 90
4. Havlíček Marek 2004 0:43,99 87
5. Flekal Jakub 2006 0:48,26 84

RODINA
Pořadí Příjmení BODY

1. Ptáčkova 200
1. Peňázova 200
3. Šrámkova 190
3. Váchova 190
3. Novákova 190
6. Čechova 182
7. Havlíčkova II 171
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1. - 5. TŘÍDA ZŠ 

NEJEN HUDEBNÍ TÉMA   
PRO VŠECHNY DĚTI,                  
HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ 
NENÍ PODMÍNKOU 

HRY | SOUTĚŽE | ZÁBAVA       
HUDEBNÍ AKTIVITY 

www.noticka.eu     
HANA LOUBKOVÁ 
605 475 531 

HUDEBNÍ 

PRÁZDNINY 

20. – 24. SRPNA 2018 

DENNĚ OD 8 DO 16 HODIN 

PO–PÁ: 7.00–17.00 
SO: 7.30–11.30

Bramborová sadba 
Karin, Radana, 
Kariera, Cidlina 

5 kg balení 85 Kč 

Sadba  
Nosnice 
Košíky 
Bylinky
a spousty dalších

KAŽDOU SOBOTU 7.30–11.00  
AREÁL PRODEJNY KLAS – HAVÍŘSKÁ 662  

PRO PRODEJCE 
Prodejní místo si zarezervujte 

ZDARMA na trhy@zempostober.cz 
nebo 724 359 560  

ZEMPO TRHY 21.4.–23.6.

Travní směsi: 
zahradní, hřištní, 

parková... 
0,5 kg od 90 Kč 
2 kg od 335 Kč 

Sada závitníků 
M3-M12 (32ks), 
plech 830 Kč 

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

AKCEAKCE

Sada závitníků 
M3-M12 (32ks), 
plech 830 Kč 

Krásné jaro!
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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. 

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 hosti ny, 
fi remní večírky, rauty, promoce atd.

  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme

  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
Do penzionu v Oudoleni hledáme 

Hospodyni - kuchařku 
 

náplň práce: příprava snídaní a večeří 
jednou za 14 dní práce o víkendu, ubytování hostů 

 

nástup: 4 - 5 měsíc/2018 
 

Vhodné pro osoby na MD, RD, pro aktivní důchodce,  
možná dohoda standartního pracovního poměru 

 

Tel. kontakt: p. Hájek 739274167 
 

Životopis a nabídky zašlete na email:  
chalupakh@seznam.cz 

HOTEL PŘIBYSLAV
přijme na HPP

SERVÍRKU
(RECEPČNÍ)

ČÍŠNÍKA
(RECEPČNÍ)

i bez praxe (zaučíme)

Nástup možný ihned
Více informací na tel.: 

724 168 301
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V žnické slavnosti 
Letošní V ŽNICKÉ SLAVNOSTI budeme slavit 

v sobotu a v ned li 19. a 20. kv tna 2018. 
Do p íprav se zapojily všechny místní spolky. 

Sváte ní den za ne v sobotu 19. kv tna v 10,30 hodin mší svatou, kterou bude 
sloužit P. Ond ej Kunc. Ned lní mši svatou bude v 10,30 hodin sloužit  

p ed kaplí polenský d kan Mons. P. Zden k Kr ek. 
V sobotu i v ned li na návsi bude probíhat bohatý spole enský program. 

V sobotu vystoupí dechovka Venkovská kapela, country kapela PIKNIK hrající 
písni ky Michala Tu ného, bavi  a písni ká  Pavel Helan s triem. Ve er pak  

do noci bude hrát Bernard Band. B hem dne vystoupí místní  
spolek Babinec s ukázkou mini scének. 

V ned li pak zahraje dechovka Lu anka, po ní zazní nejslavn jší hity Dalibora 
Jandy v podání Dana Moravského. Na záv r zahraje a zazpívá známý 

muzikálový zp vák Bohouš Josef s kapelou Burma.  
Odpoledne pro d ti budou hrát Kašpa i z Polné. 
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duben 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. dubna 2018 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. dubna 2018 I. Budweiserová – Mozaiky – výstava Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. dubna 2018 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad/dle rozpisu Město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– od 1. dubna 2018 Olga Havlová – výstava Kurfürstův dům VDV Praha, KZM Přibyslav
– 1. dubna 2018 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně/mše sv. dle rozpisu Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 2. dubna 2018 Pondělí velikonoční/mše sv. dle rozpisu Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 6. dubna 2018 v 18.00 h. Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku/beseda Velký zasedací sál radnice KZM Přibyslav
– 7. dubna 2018 od 9.30 h. Přibyslavský pantofl íček Sportovní hala ŠD a ŠK Přibyslav
– 9. dubna 2018 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 13. dubna 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 13. dubna 2018 v 17.00 h. Auta 3/ fi lmové představení pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. dubna 2018 v 19.00 h. Etiopie/ beseda Velký zasedací sál radnice MěÚ Přibyslav
– 14. dubna 2018 v 19.30 h. FK – Nic jako dřív/fi lm; The Baskers/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– 15. dubna 2018 od 13.00 h. Harmoniky v Utíně Kulturní dům Utín OV Utín
– od 16. dubna 2018 Sběr papíru pro děti/dle plakátu MŠ Bezručova MŠ Přibyslav
– 19. dubna 2018 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města MěÚ Přibyslav
– 19. dubna 2018 ve 14.00 h. Výroční členská schůze SPCCH Sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 19. dubna 2018 od 15.00 h. Zápis dětí do prvních tříd Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 19. dubna 2018 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 19. dubna 2018 v 18.00 h. Šťastné údolí/divadlo – předpremiéra Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 20. dubna 2018 v 19.00 h. Šťastné údolí/divadlo – premiéra Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 21. dubna 2018 Očkování psů proti vzteklině/viz plakát Místní části MěÚ Přibyslav
– 21. dubna 2018 od 13.00 h. Vodničení 2018 Ostrůvek v Poříčí Středisko Goliath Přibyslav
– 21. dubna 2018 14.00; 15.30 h. Poklad baby Mračenice/ loutková pohádka Kulturní dům Přibysl. pimprlata, KZM Přibyslav
– 21. dubna 2018 v 18.00 h. Šťastné údolí/divadlo – repríza Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 22. dubna 2018 od 9.00 h. Dvanáctiboj Junior/3. disciplína Jablonecký žlab-hráz rybníka MS  ČČK Přibyslav
– od 23. dubna 2018 Svoz velkoobjemového odpadu/viz rozpis Město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– 24. dubna 2018 od 8.30 h. Školka nanečisto/viz plakát Bezručova, Tyršova MŠ Přibyslav
– 26. dubna 2018 v 17.00 h. Jarní koncert Divadelní sál ZŠ ZUŠ Přibyslav
– 27. dubna 2018 v 19.00 h. Šťastné údolí/divadlo – repríza Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 28. dubna 2018 od 8.45 h. Očkování psů proti vzteklině/viz plakát Město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– 28. dubna 2018 v 18.00 h. Šťastné údolí/divadlo – repríza Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 29. dubna 2018 od 13.00 h. Den otevřeného letiště Aeroklubu/viz plakát Letiště Přibyslav Aeroklub Přibyslav
– 30. dubna 2018 od 16.00 h. Pálení čarodějnic u srub u Srub v Hesově MS Přibyslavj y


