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S nástupem jara a teplých dní dostávají se do běhu 
mnohé investiční akce, jejichž příprava obnášela de-
sítky a stovky hodin jednání a vyvažování zájmů jed-
notlivých účastníků řízení na  daných stavbách. Aby-
chom dokázali ty důležité informace přenést k  vám, 
občanům, rychleji, pořídili jsme mobilní aplikaci „Čes-
ká obec“, jež umožní vlastníkům chytrých telefonů 
sledovat dění ve  městě on-line. V  době, kdy budete 
číst řádky občasníku, budete si moci aplikaci zdarma 
nainstalovat a sledovat dění ve městě. Budeme vděčni 
za  vaše připomínky k  tomuto způsobu informování, 
protože i pro nás bude nový a bude třeba se mu učit.

V brzkých jarních dnech provedla společnost VAK 
opravu kanalizace v ulici Kostelní. Jako město jsme pak 
dofi nancovali opravu komunikace v celé šíři. Zároveň 
společnost VAK zahájila opravy v ulici Komenského, 
kde bude svoji investiční akci -  opravy povrchů řešit 
od 15. května taktéž město Přibyslav.

Dále probíhají intenzivní jednání stran zahájení in-
vestičních akcí oprava silnice I/19, jež proběhne v režii 
ŘSD, a kanalizace Dobrá – Keřkov, která je vynucena 
naplněním legislativních požadavků na čištění odpad-
ních vod. Vzhledem k  zákonným termínům zákona 
o  zadávání veřejných zakázek se počátek opravy sil-
nice I/19 posunul až do počátku květnových dní, byť 
už na silnici proběhly opravy společnosti VAK.  V sou-
vislosti s touto opravou řešíme nejen přístupnost jed-
notlivých částí města, skládky či fi rem, ale i  zajištění 
tradiční přibyslavské pouti, Mlékárenského dne či 
Pyrocaru. Zatím se zdá, že největším oříškem bude 

zajištění tradiční pouti. V době, kdy píši tento článek, 
mi nejsou známy výstupy všech jednání, která stran 
této akce potřebujeme dokončit, takže i o omezeních 
v jednotlivých obdobích budeme informovat prostřed-
nictvím všech dostupných informačních kanálů. 

Se stavbou kanalizace v Dobré a v Keřkově počítá 
Plán rozvoje vodovodů a  kanalizací Kraje Vysočina, 
takže více než čtyřicetimilionový náklad na tuto akci je 
pro nás z pohledu zákona nezbytností. Nepotkal jsem 
ještě starostu, který by obdobné stavby realizoval rád, 
na  straně druhé jsou základem pro možný budoucí 
rozvoj místních částí a jsou asi nejúčelnějším řešením 
zákonné likvidace odpadních vod pro stávající obyva-
tele, byť se v  některých případech nejedná o  řešení 
ideální.

Na  přelomu března a  dubna jsme podali žádost 
o dotaci na přístavbu a nástavbu mateřské školy v Bez-
ručově ulici. I  když tomu není tak dlouho, kdy jsme 
otevřeli novou třídu v Tyršově ulici, nutí nás kapacitní 
důvody ke zřízení dalších prostor tak, aby bylo možné 
zvýšit kapacitu celé mateřské školy na 186 dětí. Stavba 
by měla být zahájena taktéž v květnu a bude vyžadovat 
od rodičů toleranci a trpělivost. Dojde částečně k pro-
storovým omezením při vstupu do mateřské školy a zá-
roveň dojde k omezení možnosti provozu MŠ v době 
letních prázdnin. Vzhledem k  tomu, že v  minulosti 
docházelo k  tomu, že se dramaticky lišily počty dětí 
přihlášených k docházce do MŠ v průběhu prázdnin 
od skutečnosti, žádám tentokrát rodiče, aby důkladně 
zvážili to, jestli a na kdy své dítě do MŠ přihlásí. 

Tisková konference 4. dubna 2018
Prvním hostem tiskové konference byla paní Hana 

Janáčková, vedoucí Školní družiny a  Školního klubu 
při ZŠ Přibyslav, která je hlavní pořadatelkou taneční 
soutěže Přibyslavský pantofl íček. Paní Janáčková pří-
tomné seznámila s přípravami na již 14. ročník této ta-
neční přehlídky, který byl letos naplánován na sobotu 
7. dubna 2018. Přihlášené taneční skupiny z okolních 
i vzdálenějších měst a obcí připravily několik desítek 
tanečních vystoupení. Z historie Přibyslavského pan-
tofl íčku je zajímavé to, že 1. ročník se konal 16. dubna 
2005. S nápadem vyzkoušet si roli pořadatele tenkrát 
přišla vedoucí vychovatelka Marie Musilová. Od  té 
doby se v přibyslavské sportovní hale tato významná 
událost opakuje každoročně.

Dalším hostem konference byl pan David Jedlinský, 
jednatel a  projektový manažer společnosti Česká 
obec. Tato společnost nabízí mobilní aplikace, které 
se zaměřují na  okamžitou informovanost občanů ze 
strany města nebo obce. Aplikaci si zdarma může na-
instalovat na svůj mobilní telefon každý, kdo má o služ-
bu zájem bez nutnosti registrace. Obec stanoví oblasti 
pro zasílání zpráv například i v mimořádných krizových 
situacích nebo při aktivitách, které souvisí s  určitým 
omezením (doprava, údržba infrastruktury, apod.).

Rada města Přibyslav objednávku aplikace schválila 
a občané se mohou těšit na tuto moderní a užitečnou 
komunikační službu.

Program tiskové konference pokračoval dalšími 
zprávami o  investičních akcích pro letošní rok: kana-
lizace Dobrá – Keřkov a rozšíření skládky, které čekají 
na zahájení.

Nechyběla ani zpráva o tom, že město Přibyslav vy-
psalo soutěž na dodavatele rozšíření budovy MŠ Přiby-
slav v Bezručově ulici. Nově vybudovaná třída rozšíří 
celkovou kapacitu MŠ ze 162 na 186 dětí. Město jako 
investor počítá s dotací z programu IROP (Integrovaný 
regionální operační program). O dotaci bylo požádá-
no prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj. Na výsledek 
vyhodnocení této žádosti čekáme.

Valná hromada MAS Havlíčkův kraj
V  úterý 17. dubna 2018 se v  Malé Losenici kona-

la valná hromada MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Město 
Přibyslav je jedním z  dvanácti zakladatelů této spo-
lečnosti, která  má v  současnosti přes 100 subjektů. 
Na valné hromadě byla schválena také výroční zpráva 
za rok 2017. Členové MAS byli seznámeni s aktuálními 
výzvami k předkládání projektů v probíhajícím pláno-
vacím období. Pro Přibyslav je důležitý program IROP 
a výše zmíněná možnost dotace na přístavbu MŠ Při-
byslav. Mnoho dalších zajímavostí o  MAS Havlíčkův 
kraj včetně výročních zpráv můžete najít na webových 
stránkách http://www.havlickuvkraj.cz/

Michael Omes
místostarosta města

 Stavíš, staví, stavíme…

Ohlédnutí za uplynulým měsícem

Město Přibyslav zprovoznilo užitečnou pomůcku 
pro rychlou a  pohodlnou informovanost občanů 
o dění v městě Přibyslav a o důležitých informacích, 
uzavírkách, poruchách, povinnostech plateb apod. 
Jedná se o  aplikaci Česká obec, kterou si můžete 
zdarma nainstalovat do svých telefonů (Android nebo 
iPhone), spustit a vyhledat „Přibyslav“. Potom už vám 
budou automaticky chodit upozornění a  nové infor-
mace přímo do oznamovací lišty telefonu.

Aplikaci Česká obec stahujte buď přes  Goo-
glePlay, nebo App Store. 

Jiří Koudela
informatik

Aplikace Česká obec 
do vašeho mobilu

Dubnové zastupitelstvo má rozhodnout také o výši 
příspěvku města na obnovu omítek kostela Narození 
sv. Jana Křtitele a na projektovou dokumentaci na re-
konstrukci sportovního areálu TJ Sokol Přibyslav. 
Přesto, že se nejedná o majetky města, jedná se o dvě 
společensky i historicky velmi významné stavby a vě-
řím, že oba příspěvky zastupitelstvo schválí a doufám, 
že jejich realizace bude ku prospěchu všech obyvatel 
Přibyslavi.

Investicí, která by měla obyvatele zatížit nejméně, je 
rekultivace a rozšíření skládky v Ronově nad Sázavou. 
V tuto chvíli je ale rozpočet města napnutý na maxi-
mum, přesto věřím, že nebudeme nuceni sáhnout 
po  úvěru, kterým bychom museli tyto stavby fi nan-
covat. Zatím se to nutné nezdá, ale vše závisí i na na-
časování dotací, které má město na některé z těchto 
staveb obdržet.

Martin Kamarád
starosta města
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* Město Přibyslav zakoupilo za fi nanční podpory z IROP (Integrovaný regionální 
operační program) automobil pro Pečovatelskou službu Přibyslav. Jedná se o užit-
kový automobil Dacia Dokker, jehož dodavatelem byla fi rma AUTOKŘEHLÍK, s. r. 
o, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu (330.060 Kč). 

* Město Přibyslav obdrželo vyjádření fi rmy KB stavební, s. r. o., k neprovedeným 
pracím při opravě komínů v č. 486 Příkopy a č. p. 41 Bechyňovo náměstí. Vyjád-
ření město neakceptovalo, a proto budou probíhat další jednání s touto fi rmou. 
S příslušným zaměstnancem města Přibyslav byla věc vyřešena podle příslušných 
ustanovení zákoníku práce.

* Se začátkem prací na zahrádkách (sečení trávy) bych chtěl požádat naše občany, 
aby byli ohleduplní ke svým sousedům a neprováděli tyto práce v neděli – tak, jak 
to bylo možno vidět (a slyšet) 22. 4. 2018 v 11:30 hod. v ulici Příkopy. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor technických služeb
Pokračujeme v  jarním úklidu města i  vesnic a moc děkujeme za pomoc dětem 

z místní školy, které se opět zapojily do tradiční akce Čistá Vysočina. Těch odpadků 
je snad stále víc a víc a každé šikovné ruce se určitě hodí. Od velikonočního víkendu 
technická četa pravidelně každý pátek zametá cyklostezku a v případě potřeby odstra-
ňuje polámané stromy. Za ronovským odpočívadlem jsme spravili poničené zábradlí.

V uplynulých týdnech opravili pracovníci technické čety rozpadající se taras na au-
tobusovém nádraží, instalovali brány na  školní zahradu a  na  hřbitov, odstraňují 
závady v městských bytech a bytovkách. Po městě rozvezli lavičky a do fotbalových 
branek na dětských hřištích vrátili sítě. Pustili se také do oprav chodníků v Přibyslavi 
i v Dobré a zároveň do čištění kanálů. V lokalitě Pod Bramborárnou instalovali opěr-
né kůly k některým stromům. K odpadkovým košům přidáváme stojany na sáčky 
na psí exkrementy. Pokud byste je uvítali zrovna ve vaší lokalitě, ozvěte se.

Připravujeme vše potřebné na letošní „koupací“ sezonu. Na koupališti upravujeme 
trávník a keře a obnovujeme nátěry všude tam, kde je to třeba. Bazény musí být 
napuštěné do 26. 5., kdy se v areálu odehraje zábavná část akce ACO Přibyslavský 
běh 2018. V  tento den také dojde k  odhalení sochy lipového květu, pro kterou 
připravíme betonový základ.

V  hale jsou hotové revize hasicích přístrojů, pořídili jsme tam dvě nové lékár-
ničky, třetí umístíme na základě pokynů technika do objektu bufetu na koupaliště. 
Zkontrolované jsou také herní prvky na dětských hřištích ve městě, máme seznam 
nutných oprav, které postupně plníme. Sestava s názvem Martina u sportovní haly 
už kontrolou neprošla, proto jsme nechtěli nic riskovat a  hned jsme ji odstranili. 
Nahradí ji nový herní prvek, který je již ve výrobě.

Čeká nás kompletní vyčištění kašny, která je tak zanesená, že už nefunguje čer-
padlo. Bude to náročná práce s ohledem na desítky okrasných ryb, které v ní žijí. 

Užívejte si pohodové jarní dny. 
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

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

ších komplikací, které by nějak ohrozily chod Pečovatelské služby Přibyslav. 
Vedle běžné činnosti byly zpracovány a odeslány materiály a statistické výkazy 

o poskytované sociální službě na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Tyto údaje 
si krajský úřad vyžádal v  rámci  systému reportu dat o  poskytovaných sociálních 
službách.

V sobotu 14. 4. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spoluprá-
ci s místní římskokatolickou farností mše svatá. O termínu další mše svaté se dozvíte 
včas. Těšíme se na Vás. 

V měsíci dubnu jsme řešili mimořádnou situaci u dvou našich klientů. Situace si na-
konec vyžádaly přivolání RZP a převoz klienta k hospitalizaci do nemocnice. Tímto 
bych ráda daným pečovatelkám poděkovala za jejich duchapřítomnost a za přístup 
a spolupráci při řešení mimořádné situace.

Na základě úspěšného dotačního řízení byl v měsíci dubnu pořízen pro pečova-
telskou službu nový služební automobil - Dacia Dokker. 

V měsíci dubnu podalo město Přibyslav žádost o prodloužení dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v  rámci veřejně prospěšných prací. Tato žádost se setkala 
s kladnou odezvou, a  tak u nás v pečovatelské službě bude slečna Denisa Lang-
paulová pracovat i  nadále. Jsme za  toto velice rádi, protože nadcházející měsíce 
bývají ve znamení výběru dovolených a my tak budeme moci zajistit plynulý provoz 
Pečovatelské služby Přibyslav i během letních prázdnin.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
V nadcházejících měsících nás v pečovatelské službě čekají další povinná školení 

pracovníků v sociálních službách, školení první pomoci, plánujeme uspořádání tra-
diční mše svaté ve středisku pečovatelské služby, rády bychom navštívily naše klienty 
v zařízení sociálních služeb v okolí, vedoucí se zúčastní dalšího jednání pracovních 
skupin v  rámci projektu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v  ORP 
Havlíčkův Brod“,  apod. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2018 je následující:
Daňové příjmy činí 20  035  349,73 Kč, t. j. 32,82 % rozpočtovaných daňových 

příjmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 842 761,72 Kč, kapitálové příjmy 2 574 245 Kč 
a přijaté transfery 1 665 961 Kč. Příjmy celkem ve výši 25 118 317,45 Kč tvoří 32,44 % 
schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 11 793 857,83 Kč, což je 10,35 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 3. 2018 činí 11 305 980,94 Kč, kapitálové výdaje 
pak 487 876,89 Kč. 

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2018 výnosy ve  výši 

19 928 131 Kč, náklady 13 828 600 Kč a hospodářský výsledek 6 099 531 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  31. 3. 2018 Kč 2  954  244,64, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 335  931,78 Kč, Kč, skládka 
1 647 336,77 Kč, správa majetku 265 449,57 Kč, kabelová televize 411 009,83 Kč, 
všeobecná správa -5 226,99 Kč a pronájmy 299 743,68 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby a životního prostředí
Kolaudace rodinných domů od 1. 1. 2018

Novela stavebního zákona asi nejvíce změnila proces schvalování užívání staveb, 
který měla zjednodušit, ale podařilo se to jen částečně. Ze znění novely zákona by 
se mohlo zdát, že je dnes možné začít užívat novostavbu rodinného domu, případně 
povolené stavební úpravy, bez oznámení stavebnímu úřadu. Praxe ovšem ukázala, 
že tomu tak nemůže být. Nebylo by možné přidělit domu číslo popisné, katastrální 
úřad by novou stavbu nezapsal a také banky chtějí nějaký doklad o povolení užívat 
stavbu.

Po dokončení stavby je tedy nutné navštívit stavební úřad a podat „žádost o při-
dělení čísla popisného“ a vyplnit „ohlášení dokončení stavby“, ve kterém stavebník 
uvede základní údaje o stavbě, přiloží geometrický plán a podepíše čestné prohlá-
šení, že stavba je dokončená, byla provedena v souladu s povolením a ověřenou 
projektovou dokumentací a že byly provedeny všechny potřebné revize a zkoušky. 
Na základě tohoto ohlášení se stavební úřad rozhodne, zda provede či neprovede 
závěrečnou kontrolní prohlídku stavbu.

Popsaný postup při dokončení stavby rodinného domu bude uplatňován i u sta-
veb, na které byl vydán souhlas nebo stavební povolení před 1. 1. 2018. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav
informuje občany v sociálně nepříznivé situaci,

že mají možnost zažádat 
o poskytnutí  dotace z rozpočtu města Přibyslav.

Podpořeny mohou být situace související např. s živelnou pohromou, 
dále rehabilitační pobyt související s nepříznivým zdravotním stavem 
(i nezbytný doprovod nemocného), mimořádné očkování ze zdravot-
ních důvodů, školní akce při fi nanční tí sni rodiny, která by bránila 
účasti  dítěte na akci (výlety, lyžařský výcvik, tábory), nákup školních 

pomůcek, rehabilitačních pomůcek apod.

 Žádost o dotaci a více informací získáte 
v kanceláři sociální pracovnice v přízemí radnice
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Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 30. 4. 14. 5. 28. 5.
2 Bezručova Út 2. 5. 15. 5. 29. 5.
3 Hesovská St 2. 5. 16. 5. 30. 5.
4 Pecháčkova I Čt 3. 5. 17. 5. 31. 5.
5 Zahrádky u ACA Pá 4. 5. 18. 5. 1. 6.
6 Cihlářská Po 7. 5. 21. 5.
7 Jiráskova Út 9. 5. 22. 5.
8 Vyšehrad St 9. 5. 23. 5.
9 Prokopova Čt 10. 5. 24. 5.

10 Na Vyhlídce Pá 11. 5. 25. 5.
11 Tržiště Po 30. 4. 14. 5. 28. 5.
12 Pecháčkova II Út 2. 5. 15. 5. 29. 5.
13 Nezvalova St 2. 5. 16. 5. 30. 5.
14 Bezpalcova Čt 3. 5. 17. 5. 31. 5.
15 Zahrádky Amerika Pá 4. 5. 18. 5. 1. 6.
16 Seifertova Po 7. 5. 21. 5.
17 Česká Út 9. 5. 22. 5.
18 U Barevny St 9. 5. 23. 5.
19 Zahradní Čt 10. 5. 24. 5.
20 Zahrádky Letiště Pá 11. 5. 25. 5.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 30. 4. - 3. 5. 11. 5. - 13. 5. 21. 5. - 24. 5. 
Keřkov 4. 5. - 6. 5. 14. 5. - 17. 5. 25. 5. - 27. 5. 
Dobrá 7. 5. - 10. 5. 18. 5. - 20. 5. 28. 5. - 31. 5. 
Česká Jablonná 30. 4. - 3. 5. 11. 5. - 13. 5. 21. 5. - 24. 5. 
Dolní Jablonná 4. 5. - 6. 5. 14. 5. - 17. 5. 25. 5. - 27. 5. 
Poříčí 7. 5. - 10. 5. 18. 5. - 20. 5. 28. 5. - 31. 5. 
Dvorek 30. 4. - 3. 5. 11. 5. - 13. 5. 21. 5. - 24. 5. 
Uhry 4. 5. - 6. 5. 14. 5. - 17. 5. 25. 5. - 27. 5. 
Utín 7. 5. - 10. 5. 18. 5. - 20. 5. 28. 5. - 31. 5.

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v květnu 2018

Jsou situace, které nemůžeme ovlivnit, pouze můžeme mírnit jejich společenský 
dopad. Narážím tak na neklid v jedné z místních částí, kde poslední dobou dochá-
zelo k opakovanému narušování soužití místních obyvatel. Tímto apeluji na spolu-
občany. Pokud jste účastníky protiprávního jednání, nebojte se věc ohlásit na policii. 
A to ne s odstupem několika dní, ale ihned. Jen tak je možné podchytit delikty včas 
a nenechat je propuknout v plné míře. Pevně věřím, že společně nalezneme cestu, 
jak nastavit v inkriminované oblasti určitá pravidla, která budou ze strany přistěho-
valců respektována. V opačném případě nemůžeme tolerovat sebemenší přešlap 
a museli bychom ve svém jednání přitvrdit. Prosím o shovívavost, pokud vám v pří-
spěvku chybí konkrétní údaje o místu, činech,  apod. Ve vztahu k veřejnosti je sociální 
pracovník ze zákona vázán mlčenlivostí. Řádky berte jako všeobecné doporučení. 

Dále informuji, že od 15. 5. 2018 zahajujeme na Městském úřadě v Přibyslavi 
provoz BEZPLATNÉ OBČANSKÉ PORADNY. Rozšiřujeme tak sociální služby 
ve městě o poradenství v oblastech jako je dluhová problematika, občanskoprávní 
záležitosti, ochrana spotřebitele a další. Více informací k poradně získáte z článku 
Oblastní charity Havlíčkův Brod, která bude službu zajišťovat. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Sociální práce

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu 

MIMOŘÁDNĚ v pondělí 14. 5. 2018 od 13 do 16 hod.
Na konzultaci je nutné se předem objednat

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

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

Občanská poradna při Oblastní charitě Havlíčkův 
Brod bude od  letošního května působit nově také 
v  Přibyslavi. Kvalifi kovaní pracovníci budou moci 
přímo obyvatelům města a okolí poradit v bezmá-
la dvaceti oblastech včetně dluhové problematiky. 
Sociální služba je pro zájemce zdarma a  je posky-
tována anonymně. Kontaktní pracoviště bude 
otevřeno každé třetí úterý v měsíci od 12.15 do 16 
hodin ve  velké zasedací místnosti přibyslavského 
městského úřadu. 

Charitní Občanská poradna jako  nezávislé místo 
bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci provází klienty při řešení jejich potíží. Po-
skytuje poradenství pro širokou veřejnost v oblasti dluhové problematiky, ochrany 
spotřebitele, pracovněprávních vztahů, bydlení, rodinných a mezilidských vztahů 
či v oblasti občanskoprávní a sociální. „Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí 
svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit 
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy,“ přiblížila hlavní cíl jedné ze služeb Ob-
lastní charity Havlíčkův Brod zástupkyně ředitelky organizace Bc. Jana Dománková. 

Lidé mohou v poradně hledat radu a pomoc hned v několika oblastech. Pracovníci 
dokáží poradit například s  problematikou sociálních dávek poskytovaných mimo 
rámec sociálního pojištění, sociálních služeb, sociálního pojištění, do kterého patří 
jak důchodové, tak nemocenské pojištění, cizí jim nejsou ani pracovněprávní vztahy 
a zaměstnanost, oblast bydlení nebo rodinné vztahy. Další oblastí, v níž poskytují 
poradenství, jsou občanskoprávní vztahy spolu s problematikou vlastnictví, podílo-
vého vlastnictví či společného jmění manželů nebo dědictví. 

V současné době je ze strany veřejnosti velký zájem zejména o dluhové poraden-
ství. „V této oblasti poradna radí a pomáhá ohledně žádostí o snížení splátek, povo-
lení splátkového kalendáře, soudního řízení o vymáhání dlužných částek, různých 
nedoplatků, v oblasti exekučního řízení, insolvenčního řízení a dále v oblasti práv 
a  povinností dlužníků a  věřitelů, případně třetích osob, neplacení výživného, ná-
hrady škody a podobně,“ přiblížila vedoucí Občanské poradny při Oblastní charitě 
Havlíčkův Brod Vendula Prokšová, DiS. 

V neposlední řadě je třeba zmínit poradenství v oblasti občanského soudního říze-
ní, veřejné správy, trestního práva a ochrany základních lidských práv a svobod.  „Ob-
čanská poradna je také členem Asociace občanských poraden a spolu s ní upozorňuje 
příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy ob-
čanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb,“ podotkla Jana Dománková. 

Vůbec poprvé bude v  Přibyslavi Občanská poradna otevřena v  úterý 15. květ-
na 2018. Platí, že objednaní klienti, kteří si předem zavolají na  telefonní číslo 
731  604  742, budou mít přednost, přičemž posledního zájemce o  poradenství 
pracovník přijme nejpozději třicet minut před koncem otevírací doby. Ti, kteří mají 
možnost cestovat do Havlíčkova Brodu, mohou i v jiných dnech zavítat přímo do síd-
la služby na adrese B. Němcové 188, a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 
a od 13 do 17 hodin nebo v úterý a ve čtvrtek mezi 9. a 11. či 12. a 14. hodinou. 
Podrobnosti jsou k dispozici také na webových stránkách Oblastní charity Havlíčkův 
Brod www.hb.charita.cz. 

Zajištění přibyslavského kontaktního pracoviště Občanské poradny při Oblastní 
charitě Havlíčkův Brod fi nančně podporuje město Přibyslav. 

Aneta Slavíková, PR
tel.: 777 736 063

e-mail: slavikova@charitahb.cz
web: www.hb.charita.cz

Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod

Charitní Občanská poradna nově v  Přibyslavi: Obyvatelé 
mohou hledat řešení anonymně a zdarma přímo ve svém městě
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 75/2018 Rada města Přibyslav v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, povoluje příspěvkové organizaci Základní 
škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938, převod fi nanč-
ních prostředků z rezervního fondu ve výši 250.000 Kč do investičního fondu 
a ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 
Přibyslav, IČO 70944938 odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 
ve výši 250.000 Kč.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Ing. Zdeňka Teclová
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

76/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1797/2  o výměře 1 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

77/2018 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního příspěvku maximálně 
50.000 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Kraje Vy-
sočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava, IČO 473 66 630 na úpravu elektrických 
rozvodů (instalaci zásuvky pro náhradní zdroj) v objektu výjezdové základny 
na adrese Bechyňovo náměstí čp. 15 v Přibyslavi. Úhrada příspěvku maximál-
ně 50.000 Kč proběhne formou přefakturace skutečných nákladů investice.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

78/2018 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na sta-
vební práce „MŠ Přibyslav - nástavbu a přístavbu pavilonu“ v souladu se schvá-
lenými podmínkami zadávacího řízení.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

79/2018 Rada města Přibyslav souhlasí se zněním upravených podmínek pro výstavbu 
„Novostavby rodinného domu na parcelách č. 15/2,15/3,16/3“ v k.ú. Přiby-
slav s tím, že se bude stavebník podílet na nákladech vybudování veřejného 
osvětlení jednou polovinou.
Termín: 30. 05. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

80/2018 Rada města doporučuje pověřit zastupováním města Přibyslav v  dozorčí 
radě společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Havlíčkův Brod pana Martina 
Kamaráda.
Termín: 30. 05. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

81/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb aplika-
ce “Česká obec” mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a fi rmou Urbicus s.r.o. Edisonova 2979/7, 612 00 Brno, IČO 
01971140.
Termín: 30. 05. 2018
Zajistí: Koudela Jiří 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

82/2018 Rada města Přibyslav schvaluje ocenit žijící držitele Ceny města Přibyslav 
za rok 2016 a 2017 částkou 5.000 Kč. 
Termín: 25. 04. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

83/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
1. 4. 2014, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny) na byt č. 5 v bytovém domě na adrese Příkopy 486, 
Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 
a zvyšuje měsíční nájemné na 42 Kč za 1 m2 s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

84/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 31. 3. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s manželi (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) na byt č. 1 v bytovém domě 
na adrese Bechyňovo náměstí 41, Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání 
nájmu od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 a zvyšuje měsíční nájemné na 42 Kč za 1 m2 
měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

85/2018 Rada města Přibyslav pověřuje starostu města realizací právních kroků 
k  ochraně zájmů města Přibyslav i  k  ochraně napadaných osob před hro-
madnými podáními.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 86/2018 Rada města Přibyslav projednala kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2018/2019 Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 
Přibyslav, IČO 75011930.
Termín: 15. 05. 2018
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

87/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/1 o vý-
měře 8 m2 v k. ú. Přibyslav paní Šárce Dankové, Dvorek 397, 582 22 Přibyslav, 
IČO 65370112. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou, a to od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

88/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 o vý-
měře 14 m2 v k. ú. Přibyslav panu Radimu Švecovi, Bechyňovo náměstí 10, 
582 22 Přibyslav, IČO 44497792. Cena pronájmu je  1 Kč/m2/den. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

89/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemků v podílovém spolu-
vlastnictví města Přibyslav uvedených v příloze k jednání, a to ideálních 88/710 
celku a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

90/2018 Rada města Přibyslav schvaluje upravený záměr pronájmu části pozemku 
parc. č. 1826 o výměře 8 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

91/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním sídla fi rmy pana (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) po dobu trvání nájmu bytu.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

92/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení na investiční akci 
„Propojovací chodník ul. Hesovská, Přibyslav.“
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

93/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu o výkonu pře-
nesené působnosti dle části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle ust. § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpověd-
nosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a městem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 
57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00267449.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

94/2018 Rada města Přibyslav schvaluje program jednání Zastupitelstva města Přiby-
slav dne 25. 4. 2018.
Termín: 25. 04. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

95/2018 Rada města Přibyslav rozhoduje jmenovat podle čl. 37 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ-
HO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4. 2016 pově-
řencem pro ochranu osobních údajů pro město Přibyslav Mgr. et Bc. Luboše 
Klimenta, se sídlem Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 71461884.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 28.  03. 2018

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 11.  04. 2018
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Město Přibyslav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku 
na prodej pozemku parc. č. 951/30 v k. ú. Přibyslav za účelem 

výstavby rodinného domu v lokalitě Pod Osivou. 
 

Minimální nabídková cena za prodej pozemku je 600.000 Kč. 
Bližší informace na webových stránkách města Přibyslav www.pribyslav.cz  

nebo na Mě Ú Přibyslav, odboru výstavby a životního prostředí,  
paní J. Krejčová – tel. 569 430 820 nebo e-mail: krejcovaj@pribyslav.cz. 

 
 

O jakém povolání jste snil v dětství?
Asi vás to překvapí, ale toužil jsem se stát námořníkem! Později jsem to změnil na kuchaře 

na zámořské lodi, ale ani to nevyšlo, usmívá se pan Šimanovský. Jediné námořní učiliště bylo 
tehdy v Bratislavě, ale to pro mě bylo moc daleko. A pak mi do cesty vstoupila auta a hlavně 
autobusy – zajímavé je, že mě ovlivnilo, že se mi tenkrát moc líbil znak ČSAD.

Jaký obor jste vystudoval, v jakém jste vyučen?
Vyučil jsem se jako automechanik pro ČSAD Chotěboř, a to na středním odborném učilišti 

v Ústí nad Orlicí, které bylo specializované na nákladní vozidla. Potom jsem pracoval v Chotě-
boři a po nějaké době jsem se nechal přeložit do Havlíčkova Brodu, abych to měl blíž za svou 
budoucí ženou. V Havlíčkově Brodě bylo ČSAD naproti hasičům a každý den jsem se zájmem 
sledoval, co se u nich děje – vždyť k práci u dobrovolných hasičů mě i mého bratra od malička 
vedl můj otec. Po vojně, kde jsem jezdil se sanitkou a pracoval jako „lapiduch“, jsem po krát-
kém návratu do ČSAD konečně u hasičů začal pracovat jako profesionál, 6 let jsem pracoval 
v Závodním požárním útvaru v Čepru a 6 let ve Veřejném požárním útvaru Žďár n. S. 

Proč jste se rozhodl podnikat?
Byla to zajímavá historie – jezdil jsem denně kolem budovy starých jatek, a když pak byla 

na prodej, koupili jsme ji v roce 1992. Chtěl jsem zůstat v oboru, ale opraven aut bylo v okolí 
relativně dost, tak jsme s manželkou přemýšleli, jaké podnikání zvolit, vlastně jsme hledali 
„díru na trhu“ v Přibyslavi a okolí. Proto padla volba na pneuservis. Takže vlastně napřed byla 
budova a teprve potom nosný nápad. Zpočátku jsme mysleli, že to zvládneme při práci, ale 
brzy se ukázalo, že to není možné, a proto jsme se podnikání začali věnovat „na plný úvazek“.

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

Hodně mě ovlivnil můj otec, který byl všeuměl. Přivedl mě k hasičům, ovlivnil i mou lásku 
k autům – vždyť sám byl kromě jiného vyučený automechanik a léta pracoval v autodílně

Jak podnikání změnilo váš život?
Museli jsme se s manželkou naučit nejen, jak podnikat, ale hlavně, jak skloubit rodinný 

a pracovní život; není jednoduché být spolu v práci i doma, než to člověk pochopí, že je nutné 
tyto dva světy oddělit, nějakou dobu to trvá a občas to mělo i bouřlivý průběh, usmívá se 
pan Šimanovský i jeho žena, která za námi přišla. Nejnáročnější bylo, když jsme provozovali 
i autodopravu.

Jaká je vaše pracovní doba?
Nyní se už ustálila podle otevíracích hodin pneuservisu a doba, kdy jsem někdy pracoval 

i nonstop, je naštěstí už pryč.

Nejen prací živ je člověk – jak odpočíváte, relaxujete?
Mou velkou láskou je stále práce u hasičů, jsem zástupcem velitele JPO2 Přibyslav. I tato 

činnost je časově hodně náročná a často se jí musela podřídit i třeba rodinná dovolená. Jsem 
moc rád, že moje žena má pro tuto mou práci pochopení, sama říká, že občas „brblá“, ale 
když vidí naše výsledky, má radost. Když si chci opravdu odpočinout, pustím si doma do slu-
chátek hudbu a zapomenu na celý svět. Rád poslouchám „klasiku“, třeba Simona a Gar-
funkela, nebo Petera Gabriela, kterého obzvlášť obdivuji. Před několika lety jsme se ženou 
dostali od našich dětí lístky na jeho koncert jako dárek a musím říct, že to byl úžasný zážitek.

Na co z období začátků vzpomínáte rád/nerad, na co nikdy nezapomenete?
Moc rád vzpomínám na dobu, kdy jsme koupili tuto budovu – byla v hodně špatném stavu, 

ale při její přestavbě jsme poznali tolik bezvadných lidí, že mě to dodnes těší. Mnozí kama-
rádi přicházeli pomoci zadarmo, jen „za svačinu“ a bylo vidět, že hlavně mezi hasiči takové 
přátelství pořád funguje. Byly i horší zážitky a nepříjemnosti, ale na ty raději nevzpomínáme.

Rozhovor s Ivo Šimanovským

Co vás v poslední době v podnikání těší/trápí?
Mám radost z toho, že se náš syn rozhodl pracovat v oboru a máme tak 

pokračovatele naší práce. Práce v dílně ho baví, má už i velký přehled v obo-
ru a pěkně se chová k zákazníkům. Jsem rád, že mu mohu předávat své zku-
šenosti, hlavně co se týče ne zcela obvyklých „obutí“, třeba u zemědělských 
strojů nebo stavebních mechanismů. Naštěstí se nemusím starat o „papíry“, 
to zvládá s přehledem moje žena – nebýt jí, tak ani nepodnikám… K tomu 
dodává paní Šimanovská, že v  poslední době zaznamenala lepší přístup 
úřadů k živnostníkům.

Co nového ve svém oboru byste ještě chtěl/a vyzkoušet?
S novinkami přicházím neustále do styku hlavně u hasičů – jak se mění 

typy aut, mění se i záchranářská technika a tam je mnoho nových úkolů. 
Za svůj hlavní úkol však považuji předávání teoretických i praktických zku-
šeností mladším kolegům hasičům – a hlavně se snažím jim vštípit, že být 
hasičem je v prvé řadě poslání. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů!

Za redakční radu se ptala A. Šnýdlová
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* Hned po  velikonočních prázdninách čekal na  žáky příjemný zážitek – Listová-
ní s Lukášem Hejlíkem. Trojice herců pobavila shromážděné vtipem, humorem 
a úsměvným shovívavým pohledem do dětského světa.

* Ve čtvrtek 5. 4. proběhly rodičovské schůzky.
* V průběhu dubna absolvovali žáci 8. tříd školení „První pomoc do škol.“ Z úst 

zkušené lektorky Mgr. A. Šnýdl Doubkové se dozvěděli, jak je důležitá rychlá re-
akce při popáleninách, omrzlinách a otravách. A nebyli by to vtipálci z 8. A, kdyby 
nezažertovali se slovy „otrava houbami“. To ihned změnili na „otrava houbičkami“. 
Nakonec si všichni napsali závěrečný test.

* Proběhla další okresní kola soutěží. V biologické olympiádě úspěšně reprezento-
valy školu žákyně Kateřina Sedmíková (6. A) a Vendula Janů (7. C). Dívky připra-
vovala paní učitelka T. Kusá a do Ledče nad Sázavou je dovezl pan ředitel P. Adam. 
Pod vedením paní učitelky M. Zichové získal Ondřej Beneš ze 7. A 5. místo a Mar-
tin Vopršal z  8. B 7. místo v  okresním kole matematické olympiády. V  soutěži 
Matematický klokan získala s bodovým hodnocením 103 bodů ze 120 Simona 
Šustáčková (6. A) 3. místo a Jana Höferová (9. A) 2. místo se svými 100 body.

* Dne 13. 4. domluvil pan ředitel pro deváťáky exkurzi do neblaze proslulého vyhla-
zovacího tábora Osvětim – Březinka. Výlet byl pěkný, počasí se vydařilo. 

* Deváťáci se zúčastnili I. a II. kola přijímacích zkoušek.

Zprávy ze školyZ á šk l

Začátkem dubna proběhla ve škole přednáška s názvem „Medová snídaně.“ Děti 
se při ní dozvěděly od předsedy místních včelařů a zároveň našeho školníka pana 
Petra Málka mnoho zajímavých věcí o včelách a včelařství. A také si uvědomily, kolik 
práce nejen včel, ale i lidí se skrývá, ve sklenici medu.

Monika Linková
za ZŠ Přibyslav

MEDOVÁ SNÍDANĚ

Letos se naši žáci opět zúčastnili soutěže „Poznej Vysočinu.“ Ve školním kole se 
„poprali“ o  postup do  krajského kola žáci 8. a  9. ročníků. Jedna dívka a  chlapec 
s nejvyšším bodovým ziskem odjeli 16. 3. do Jihlavy soutěžit v krajském kole. V kon-
kurenci 158 soutěžících si vedli dobře a porazili i některé gymnazisty. Pavel Janů 
obsadil 54. místo a chyběly mu pouhé dva body na to, aby se dostal mezi čtyřicítku 
soutěžících, kteří odjeli za odměnu na dvoudenní poznávací výlet do Prahy. Jana 
Höferová se umístila na 94. místě, přičemž ztratila na Pavla dva body. 

Jaroslav Zich, garant soutěže

POZNEJ VYSOČINU 2018
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Dne 6. 4. 2018 se třída 8. A společně s třídou 7. B vydala na exkurzi do Vodního 
domu v Hlicích u Zruče nad Sázavou. Zde byl pro nás připraven výchovný program 
- simulační hra povodně a návštěva hráze Švihovské, často mylně nazývané Želivské 
přehrady. Zde jsme se dozvěděli, že celá přehrada má objem 1500 hl, v obvodu má 
150 km, v nejhlubším místě celých 50 m a spoustu dalšího. I když nám počasí vyšlo, 
pěkně na hrázi foukalo a ten,  kdo si vzal tričko (nebylo jich málo) mohl trochu lito-
vat. Po návštěvě hráze jsme se nakonec vrátili dovnitř budovy a prohlédli si krásně 
vymyšlenou výstavu i  vodní „prolézačky“. Vše jsme zakončili kakaem z  automatu 
a cestou domů. 

Pár komentářů mých spolužáků: 
„Byla tam zima, ale líbilo se mi tam.“ B. Kalendová  
„Nejlepší byla cesta autobusem.“ M. Šustáčková
„Bylo to super.“ M. Havlíček

Leontýna Trníková

EXKURZE NAŠÍ TŘÍDY

Ve středu 28. března 2018, v Den učitelů, si naše paní učitelka Věra Danišková 
převzala v reprezentativním sále pražského Valdštejnského paláce z rukou ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy Medaili Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost.

Ve zdůvodnění ocenění se mimo jiné praví: „…oblíbená učitelka, členka odborné-
ho týmu Kraje Vysočina zaměřeného na výchovu nejmladší generace v technických 
oborech, podílela se na vývoji a testování technické stavebnice pro nejmenší děti, 
která se stala významnou učební pomůckou na základních školách v celém regionu“.

Jménem nejen zaměstnanců naší školy, ale i rodičovské veřejnosti gratuluji k oce-
nění a přeji spoustu další energie a nadšení  do další pedagogické práce.

Petr Adam
ředitel školy

OCENĚNÍ

Ve čtvrtek 19. dubna v Základní škole Přibyslav proběhl zápis dětí do prvních tříd 
příštího školního ročníku 2018/2019. 

Děti obdržely symbolický klíč od školy, mohly si podle svého vkusu vybrat jeho 
barvu, domů si také odnesly pamětní list zápisu.

„Zapsáno bylo celkem 68 dětí, včetně deseti dětí, které měly vloni povolen odklad 
povinné školní docházky, a dvou dětí, které si školní docházku začnou dobrovolně 
plnit o rok dříve. Šesti dětem byl na základě doporučení školského poradenského 
zařízení povolen odklad zahájení školní docházky,“ uvedl ředitel školy Petr Adam. 

Podle jeho slov se dvě děti ze spádového obvodu k  zápisu nedostavily. Jejich 
rodiče budou proto vyzváni, aby nezanedbali své zákonné povinnosti a děti k plnění 
povinné školní docházky dodatečně přihlásili.

Třídními učitelkami v 1. ročníku budou Miloslava Špinarová, Petra Stránská a Petra 
Fiedlerová.

Od letošního 1. září bude v přibyslavské základní škole o 20 žáků více, do školy 
bude docházet přibližně 530 žáků. 

Někteří prvňáčci budou do Přibyslavi dojíždět z okolních obcí, např. z Modlíkova, 
Nových Dvorů, Stříbrných Hor.

Dalších 68 dětí má klíč od Základní školy Přibyslav
Text a foto: Ivo Havlík

Uzávěrka příštího čísla 21. 5. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 5. 2018)
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První dubnová sobota patří již tradičně v Přibyslavi 
tanci. Dne 7. 4. odstartoval ve sportovní hale 14. roč-
ník taneční nepostupové soutěže Přibyslavský pantofl í-
ček. Bylo přihlášeno 53 týmů -  ze Žďáru nad Sázavou, 
Ledče nad Sázavou, Chotěboře, Havlíčkova Brodu, 
Čáslavi, Polničky, Svratky, Nového Města na Moravě, 
Štoků, Jihlavy, Heřmanova Městce, Domanína, Chru-
dimi, Luk nad Jihlavou, Žižkova Pole a dva naše týmy 
ze Školní družiny Přibyslav.

Technické zabezpečení a ozvučení haly zajistila fi r-
ma Audio-Servis-Vysočina, Pavel Sochor, celou soutěž 
provázel mistrovsky slovem pan Najman z Modlíkova. 

Tanečníky a tanečnice hodnotila porota ve složení: 
Marie Musilová, Petr Adam, Petra Bártová, Jana Tušlo-
vá a Kateřina Linková.  Hodnotila skupinovou secviče-
nost, nápaditost a náročnost pohybových prvků, ná-
ročnost a držení tvaru během vystoupení, nápaditost 
kostýmů a celkový dojem. Nejvyšší možný počet bodů, 
které mohly týmy dostat, bylo 105. 

PŘIBYSLAVSKÝ 
PANTOFLÍČEK

jsme zajistili bufet s občerstvením. Provozovali ho opět 
sportovci ze Žižkova Pole.

O  chod celé soutěže se postaral tým pořadatelů. 
Především paní vychovatelky školní družiny, dále pak  
paní učitelka Zdena Neumannová, Blanka a  Mirek 
Laudátovi, pan Zdeněk Matějka, a hasičský dozor nad 
celou akcí zajistil pan Slávek Fišar. Vše proběhlo bez 
zádrhelů a  problémů. Svědčí to o  tom, že jsme per-
fektně sehraný tým a zasloužíme si velké poděkování.

A  jak se umístily děti z  naší základní školy? Skupi-
na Céčka ŠD Přibyslav /moderní tanec/ byla druhá 
a mažoretky Čiperky třetí. Obě skupiny vede paní vy-
chovatelka Alena Mokrejšová. Děkujeme dětem i paní 
vychovatelce za reprezentaci naší školy.

A co říci na závěr? Děkuji všem tanečníkům a taneč-
nicím za účast v soutěži a přeji  jim i vedoucím hodně 
úspěchů v další práci.

Hana Janáčková

Letošní taneční soutěž sponzorovali: EFKO Nové 
Veselí, Savencia Přibyslav, Cukrárna Fontána Přiby-
slav, Lahůdky František Pátek Keřkov, Amylon Ronov 
nad Sázavou a Nadační fond ZŠ Přibyslav. Všem bych 
chtěla moc poděkovat. Taneční soubory si odvezly 
krásné balíčky cen.

Diplomy navrhla a připravila paní vychovatelka Jitka 
Smejkalová, poháry pro první tři místa jsme objednali 
od  fi rmy Bauer. Pro účinkující, doprovod i  veřejnost 
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POJĎTE S NÁMI, KAMARÁDI…
 Pojďte s námi do pohádky…, tak nějak začíná písnička dětí z naší mateřské školky 

a je takovou malou pozvánkou pro kamarády, kteří se do ní teprve chystají. Ještě než 
přijdou se svými rodiči k tradičnímu zápisu do MŠ, mohou se s jednotlivými třídami, 
dětmi i se zaměstnanci seznámit při oblíbené akci „Školka nanečisto“.

Naši předškoláčci mohli díky vstřícnému přístupu ZŠ a zejména paní učitelek z prv-
ních tříd zažít vyučování, které je po prázdninách čeká. Měsíc duben a také květen je 
již tradičně spojen se zápisem dětí do základních škol. Při této příležitosti proběhly 
pro rodiče našich dětí zábavné soutěže, ve kterých děti předvedly, jak jsou do školy 
připraveny a co by mohly ještě přes prázdniny dohnat, či vylepšit. Dostalo se jim také 
cenných rad při přednášce věnované školní zralosti, kterou vedla paní učitelka Da-
níšková. Mnoho dětí, a to nejen z naší MŠ, nemá v současné době, tedy před nástu-
pem do 1. třídy, zafi xovánu správnou výslovnost. K této problematice zveme rodiče 
na Logopedické odpoledne, které se uskuteční ve třídě Včeliček ve čtvrtek 17. května. 
Jak s dětmi správně mluvit a jak předcházet problémům s výslovností poradí Mgr. 
K. Krondráfová ze Speciálního pedagogického centra, sídlícího v Havlíčkově Brodě. 
Přítomné budou i naše paní učitelky jako logopedické asistentky z jednotlivých tříd, 
aby mohly rodičům zodpovědět jejich dotazy, týkající se řečového vývoje jejich dětí.

Z  bohaté nabídky her, činností, akcí pro děti, jejich rodiče a  širokou veřejnost 
připomenu jen některé z  nich. Pokračujeme v  nácviku sokolské skladby „Noty“, 
která je určena předškoláčkům i v pravidelném cvičení v tělocvičně ZŠ. Nejstarší děti 
absolvují plavecký výcvik, vedený zkušenými plavčíky ve Žďáře nad S., mnohé z nich 
se v dětském kolektivu díky zábavným hrám zbaví svého strachu z vody.

Pravidelně se zúčastňujeme milé akce pro naše nejmenší – vítání občánků v obřad-
ní síni přibyslavského zámku. Chodíme zpívat a přednášet do pečovatelského domu, 
a to nejen děti, ale i paní učitelky se svým souborem „Zpěvandy“. Ve výstavní síni 
pana Janáčka proběhla vernisáž výstavy dětských obrázků, inspirovaných počáteč-
ními písmeny jmen jednotlivých dětí. Jako každý rok připravujeme dárečky, přáníčka 
i vystoupení pro naše maminky k jejich svátku. Nezapomínáme ani na tatínky, kteří 
slaví svůj svátek o měsíc později.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim milým spolupracovníkům, kteří 
zadarmo a  ve  svém volném čase umožňují našim dětem zažívat neopakovatelné 
chvíle. Panu Hamerníkovi v lesní oboře při pozorování rozkvetlých bledulí a malých 
divokých prasátek s  jejich maminkou, paní Březkové při výrobě drobného dárku 
z opravdové keramické hlíny a spoustě dalších, kteří nám pomohli třeba se sběrem 
papíru pro naše děti.

Konec školního roku tu bude co nevidět a  nás čekají další oblíbené akce jako 
třeba: čarodějnice ve školce, Bublinková show, vystoupení klauna v rámci dopravní 

výchovy, den dětí, venkovní představení „ Hurá na prázdniny s Rádiem Vysočina“ 
a také pravidelné návštěvy naší oblíbené přibyslavské knihovny. Zkrátka, kdo si hraje, 
nezlobí, a ještě se může mnoho nového a zajímavého nevědomky přiučit.

Zuzana Musilová
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Vážení čtenáři,

na kroužek mladých Červenokřižáčků jsme se  tentokrát sešli 21. dubna a proto-
že to bylo jen krok od Dne Země, vydali jsme se i na sběr odpadu. Při tom jsme ale 
také trénovali první pomoc v rámci úkolů stopované, která nás zavedla až k „Jabloňá-
ku“. Děti zkoušely polohování a ošetřování třeba zlomeniny nebo pokousání od psa. 
Na konci jsme samozřejmě našli také poklad. 

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Šnýdl Doubková
kontakt@cckpribyslav.cz 

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav

Další dubnové akce nás ještě čekají.

Rádi uvítáme nové dospělé členy i malé Červe-
nokřižáčky od  6 let. Ozvěte se na  některý z  níže 
uvedených kontaktů. Těšíme se na vás!

     

FARNÍ KOSTEL  
NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE PŘIBYSLAV 
 

- 18.00 h. MŠE SVATÁ 
- 19.00 h. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA INTERIÉRU KOSTELA 
- 19.30 h. HUDEBNÍ VYSTOUPENI PŘIBYSLAVSKÉ DĚTSKÉ SCHOLIČKY  
- 20.00 h. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA INTERIÉRU KOSTELA 
- 20.30 h. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SCHOLY PŘIBYSLAVSKÉ MLÁDEŽE  
- 21.00 h. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA FARNÍHO KOSTELA 
- 21.30 h. HLAS PŘIBYSLAVSKÝCH VARHAN – hudební vystoupení 

 

Městská gotická věž   
 

od 19. 00 h.  Možnost prohlídky interiéru 
Vyhlídka na osvětlené město  

 

Kaple   
od 19. 00 h. Možnost návštěvy interiéru 

 

ve 22.00 h. ukončení programu 
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HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

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

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

Co nás v květnu čeká?
pondělí 7. 5. 2018 – V knihovně si můžeme i hrát 
čtvrtek 10. 5. 2018 –  Návštěva „Kozího dvorku“ 

v Olešence

Setkání –  Výrobky s jarní tématikou, písničky, říkadla
   –  Sehrání nové pohádky pro děti z MŠ

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

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
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Jaro přišlo letos po ne-
smělých březnových 
začátcích opravdu pře-
kotně. Duben nás zahr-
nul rozkvetlými stromy 
a keři a zdá se, že příro-
da toho chce stihnout co 
nejvíce najednou. I v le-
sích a na loukách můžeme pozorovat nejen kvetoucí trnky, břízy obalené 
jehnědy jako kožichem, ale i život zvěře. Jako každoročně vás chceme 
na  tomto místě poprosit, abyste se hlavně v  jarních měsících chovali 
v přírodě ohleduplně, vždyť je to doba mláďat a ta si naši ohleduplnost 
zaslouží.  U nás se setkáváme s mladými zajíčky či divokými kachnami, 
ale hlavně s mláďaty srnčí zvěře. Ta leží, než začnou s matkou vycházet 
na pastvu, nějakou dobu na skrytých místech a matky je přicházejí kojit 
pouze jednou za několik hodin. Mimo tuto dobu leží srnčata tiše v trávě 
a nijak nereagují na okolí. Nevydávají žádný pach a jejich zbarvení jim 
umožňuje dokonale splynout s okolím. To je pro ně nejlepší ochrana před 

nepřáteli, neboť neumějí 
ještě utíkat. Naleznete-li 
tedy srnče, které tiše leží 
v trávě a není zjevně zra-
něné, nedotýkejte se ho 
(matka by ho opustila) 
a  co nejrychleji od  něj 
odejděte. Jeho matka je 
nejspíš někde poblíž a se 
strachem vás pozoruje. 

V poslední době se bohužel opět objevily problémy s majiteli psů, kteří 
nerespektují zákaz volného pobíhání psů v honitbě. Proto znovu prosíme 
vás, kteří chodíte s pejskem do lesa a do polí – mějte ho na vodítku. Vy-
hnete se tak nejen možnosti, že by pes mohl ublížit zvěři nebo ji vyplašit, 
vyhnete se i riziku přenosu případných nemocí z volně žijící zvěře na psa 
(například prašivina lišek nebo psinka), ale hlavně se vyhnete nepříjem-
nostem se zákonem.

„Zákon o myslivosti v § 10 odst. 1 zakazuje vlastníkům psů je nechat 
volně pobíhat v honitbě. Za porušení zákazu může myslivecká stráž 
uložit pokutu v blokovém řízení /§ 14 odst. 1 písm. i) zákona o mys-
livosti, § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích/. Myslivecká stráž 
podle § 14 odst. 1 písm. h) zákona o myslivosti je oprávněna požadovat 
pomoc nebo součinnost orgánů policie….

K zajišťování dodržování těchto a jiných povinností osob pohybujících 
se v honitbě se zřizuje myslivecká stráž. Myslivecká stráž je dle ustano-
vení § 14 odst. 1 písmene e) zákona o myslivosti oprávněna usmrcovat 
v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti 
větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují 
zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá 
se vzdálenost od jeho oplocení.“ 

Neradi bychom ublížili vašemu pejskovi nebo vyvolali s  majitelem 
správní řízení, sami jsme rovněž chovatelé a milovníci psů, ale bohužel 
jsou mezi námi občané, kteří nerespektují, že vzájemná slušnost je zá-
kladem dobrých mezilidských vztahů; tam bychom potom byli nuceni 
přistoupit k postihům podle zákona. 

Za MS Přibyslav 
Josef Hamerník, hospodář
Anna Šnýdlová, jednatelka

Zvěř a její ochrana v jarním období
Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, v dubnu se nám aprílové počasí téměř 

vyhnulo, užívali jsme si letních teplot a slunečných dní – čím nás asi překvapí květen? Tak jako 
tak, počasí nám trochu přebírá „zákazníky“, čtenáře, kteří se rádi věnují pracím kolem domu 
a především své zahrádce. Ale věříme, že ti nejvěrnější se za námi přijdou podívat i v letních 
měsících a ti ostatní se nám na podzim zase vrátí. Těšíme se na všechny. 

V dubnu jsme se mohli potěšit zajímavou přednáškou o konci druhé světové války na Havlíč-
kobrodsku v  podání historika Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod pana Michala Kampa. Cestu 
do sálu radnice si našlo poměrně dost zájemců, věříme, že byli spokojeni. Děkujeme.

V pondělí 9. dubna jsme v dětském oddělení knihovny přivítali maminky s dětmi z KVC Har-
monie. Nejspíše z důvodu nemocí se nás sice moc nesešlo, ale nevadí, užili jsme si to. Další 
setkání plánujeme na pondělí 7. května dopoledne a při příznivém počasí jsme s maminkami 
domluvené, že se setkáme před knihovnou venku a děti si budou moci pohrát na trávě s hrač-
kami nebo si kreslit křídami na chodník. 

V pátek třináctého se konala v dětském oddělení opět tvořivá dílnička – a nešťastné pro nás 
toto datum rozhodně nebylo. V knihovně se sešlo mnoho malých i větších šikulů, kteří tvořili 
věneček ze srdíček, který mohli věnovat mamince nebo komukoli, koho mají rádi. Další dílnička 
se bude konat v pátek 25. května od 14:30 do 16:30 hodin. 

Vrcholem měsíce dubna ale pro nás a doufáme i pro vás bylo divadlo! Mohli jsme se potěšit 
několika představeními ochotnického souboru Furiant, který si pro nás nastudoval komedii 
„Šťastné údolí“. Od pondělí 9. probíhal předprodej vstupenek a ve čtvrtek 19. dubna se konala 
veřejná generálka, na kterou si našlo cestu mnoho diváků. Premiéra a reprízy byly následující 
dva víkendy. Kdo nestihnul toto jarní představení, může hru zhlédnout ještě na podzim v rámci 
divadelní přehlídky Divadelní Přibyslav. Všem návštěvníkům děkujeme za účast. 

Až po uzávěrce občasníku jsem se vydala do DPS do Klubu seniorů Pohoda, kde jsem zájem-
cům povyprávěla trochu o proběhnuvší literární ceně Magnesia Litera a také přiblížila součas-
nou českou autorku Alenu Mornštajnovou. 

Stejně tak ve středu 25 . dubna dopoledne jsme se vydaly s kolegyněmi na návštěvu MŠ, kde 
jsme coby čarodějnice provedly děti úskalími několika soutěžních zastavení. Doufáme, že děti 
byly spokojené a příliš se nás nebály. 

V sobotu 5. května přijďte do kina! Od 17:00 budeme promítat zábavný animovaný fi lm 
pro děti „Letíme“ o malém vrabčákovi vyrůstajícím v čapí rodině. Ve stejný den od 19:30 ho-
din se můžete těšit na akční fantasy komedii „Jumanji: Vítejte v džungli!“. Těšíme se na vás 
v kulturním domě.

Co nás čeká v  květnu ještě mimo setkání s  KVC Harmonie, kina a  tvořivé dílny? Musíme 
si sice počkat až na konec měsíce, ale pak to bude stát za to! V sobotu 26. května se bude 
v areálu farní zahrady opět konat již tradiční (nejen) hudební festival Houpačka aneb letní 
jazzové lelkování. Více informací a především program festivalu a jména účinkujících najdete 
na samostatném plakátu v tomto čísle OP. Nenechte si Houpačku ujít!

V sobotu 26. května se bude v našem městě konat ACO přibyslavský běh – více informací 
o akci na http://www.pribyslavskybeh.cz/. Od 9 do 11 hodin bude pro zájemce o suvenýry 
otevřeno naše informační centrum a samozřejmě i muzeum.

Ve čtvrtek 31. května dopoledne se bude v kulturním domě konat beseda se spisovatelkou 
Ivonou Březinovou, která je určena pro žáky třetích a druhých tříd místní ZŠ. Těšíme se na ně 
a samozřejmě i na paní spisovatelku a zajímavé povídání především o její knize „Lentilka pro 
dědu Edu“ dotýkající se tématu Alzheimerovy nemoci. 

Ještě musím trochu upřesnit, jak to je s probíhající dětskou čtenářskou soutěží. Děti vyplňují 
po přečtení knihy ze seznamu barevně rozlišené kartičky a za ně získávají „knihomilky“. Tyto 
kartičky mi sem nosí ukázat, já je zkontroluji, ale zase jim je vracím. Děti, kartičky jsou pro vás, 
abyste si například v budoucnosti připomněly, co jste četly a jak se vám to líbilo – takový trochu 
jiný čtenářský deníček. Ale pozor, minimálně do konce soutěže schraňujte nejen knihomilky, ale 
i tyto kartičky, protože bych je na konci soutěže také pro jistotu ráda viděla – jde o to, abychom 
spočítali, abyste nějakým záhadným způsobem neměly více knihomilků než je podle vašich 
kartiček možné. Věřím, že se tak ale nestane a v listopadu si za knihomilky pořídíte hezké ceny.

Závěrem se lehce dotknu měsíce června a připomenu, že ve čtvrtek 7. června dopoledne 
budeme pasovat prvňáky na opravdové čtenáře! Moc se na to těšíme a věříme, že děti také, 
neboť jsou jistě moc šikovné a předvedou nám, jak hezky umí číst. Na tuto akci do kulturního 
domu jsou zvány i děti s paními učitelkami z MŠ a nejbližší příbuzní pasovaných prvňáků.

Během měsíce května se na regále v naší knihovně objeví novinky! Sledujte náš web a online 
katalog. Těšíme se na vaši návštěvu.

Krásné slunečné a teplé počasí vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

V květnu nejen na Houpačku
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Milí příznivci letního jazzového lelkování, přijměte srdečné pozvání na 7. ročník 
Houpačky! Bránu farní zahrady otevřeme v sobotu 26. května již ve 14:43 a máme 
pro vás připravený velmi zajímavý program.

Pro prvního vystupujícího nepůjdeme daleko – Jazz Pilgrim z  Pelhřimova se 
do Přibyslavi vydají hrát už nejméně počtvrté. Tito protřelí jazzoví poutníci přivezou 
nadmíru pozitivní show – jazzové, latinsko-americké, občas i popové písně.

Houpačka žije nejen hudbou, ale i dětmi. Především pro ně letos chystáme tra-
diční japonský pohádkový příběh Momotaró. Loutkovou inscenaci s živou hudbou 
předvedou herci ze studia Damúza. Dětský program bude doplňovat výtvarná dílna 
vydavatelství Bylo Nebylo.

Points Septet je kapela složená z nejoriginálnějších českých jazzových hudebníků. 
Lídrem kapely je saxofonista a  skladatel Luboš Soukup, který již několik let žije 
v Dánsku a spolupracuje se špičkovými zahraničními umělci. Hudba tohoto souboru 
je velmi progresivní a zároveň niterná, pohybuje se na pomezí vážné hudby a volné 
improvizace. Luboš ji přiléhavě označuje za „vesmír zvuků“.

Vrcholem večera pak bude vystoupení francouzské kapely s  úderným názvem 
OZMA. Co se skrývá pod lakonickým názvem? Výbušná směs groovů, hutného 
jazzu a rockové energie, včetně notné dávky humoru a emocí, vypjatých, řízných 
melodií, snových ploch i zvukových erupcí – prostě francouzský „jazz explosif“! Tahle 
kapela vás nenechá jen tak v klidu sedět v koutě.

Na konec večera máme připravené vystoupení temperamentního kolumbijského 
VJ Maura Rumby s latinsko-americkými rytmy, který všem tanečníkům přivodí mini-
málně horečku sobotní noci.

Více informací naleznete na webu www.houpej.se a na profi lu www.facebook.
com/houpacka

Těšíme se na viděnou.
Slávek Tecl a Kuba Šnýdl

Houpačka 2018

Známé spisovatelky
1.  Okamžitě se mi vybavila paní Božena Němcová, naše asi nejznámější autorka 

a sběratelka lidových báchorek (pohádek). Napište názvy alespoň tří z nich.

2.  Jak se jmenuje nejznámější švédská autorka pohádek a příběhů pro děti? Napsa-
la například knihu „Bratři Lví srdce“.

3.  Naše současná autorka napsala nedávno knihu „Řvi potichu, brácho“ o chlapci 
s poruchou autistického spektra, která nám vykresluje úskalí této nemoci, ale i to, 
jak se s tím vyrovnat. Uveďte jméno této autorky (nápověda: iniciály jsou I. B.). 

4.  Opět zabrousíme do zahraniční – která oblíbená britská spisovatelka napsala 
mnoho knih o dobrodružstvích „Správné pětky“? Iniciály jsou E. B.

5.  Krásné příběhy o malých zajímavých skřítcích Muminech (Mumíncích) napsala 
spisovatelka jménem Tove Jansson. Napište, z které země tato paní pocházela.

M. Gögeová

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, večerníčkový kvíz byl spíše za  odměnu, velice jedno-
duchý. Tak na co se vrhneme tentokrát? Zkusíme známé paní spisovatelky! 

Určitě i vy máte nějakou oblíbenou, třeba se v jedné z odpovědí našeho kvízu 
objeví. ☺ Jinak, v knihovně máme pořád dárečky pro Anetku a Denisku za březnový 
kvíz. Za dubnový kvíz o večerníčcích se mohou těšit na malou odměnu sourozenci 
Havlíčkovi, opět Anetka a také Barča. Přihlaste se prosím!

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! : )

Nejpočetnější spolek v České republice - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
- jako první v zemi, oslavil 100. výročí zrodu Československé republiky. 

Slavnostního zasedání na  zámku Zachariáše z  Hradce v  Přibyslavi v  sobotu 
21. dubna byli přítomni starostové všech okresních a krajských sdružení hasičů.

Slavnostní projev přednesl ředitel Centra hasičského hnutí v Přibyslavi Jiří Pátek. 
– „Okamžitě po vyhlášení Československého státu vydalo předsednictvo Zemské 
ústřední hasičské jednoty zvláštní provolání k župám a hasičským sborům, aby se 
daly do služeb nejvyššího orgánu nově vzniklého státu – Národního výboru - a plnily 
všechny úkoly, které jim budou stanoveny,“ řekl Jiří Pátek. Toto provolání našlo vřelý 
ohlas rovněž v Havlíčkově župě se sídlem Přibyslavi.

Účastníci slavnostního shromáždění si z  Přibyslavi odnesli pamětní medaile, 
na nichž je vyraženo: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska * 100 let Českoslo-
venska 1918-2018.

Účastníky oslavy srdečně pozdravil i starosta města Přibyslav Martin Kamarád.

Dvě písně a také českou státní hymnu zazpívala MgA. Michaela Štefáčková, peda-
gožka Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod, pobočky v Přibyslavi. 
Na klavír ji doprovodila Hana Loubková.

Z konferenčního sálu se všichni odebrali na sluncem zalité první nádvoří zámku. 
K  sousoší hasiče – záchranáře starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska 
Ing. Karel Richter a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Ing. ge-
nerálmajor Drahoslav Ryba položili věnce. Čestnou stráž u sochy v tu dobu drželi 
přibyslavští hasiči. 

Toto a text
Ivo Havlík

100. výročí zrodu Československa

Dobrovolní hasiči 
slavili v Přibyslavi

 Na nádvoří přibyslavského zámku nastoupili starostové 
všech okresních a krajských sdružení hasičů

 Slavnostní projev přednesl ředitel Centra hasičského hnutí v Přibyslavi Jiří Pátek
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V  pondělí 26. března 2018 byla opět rozpečetěna pokladnička sympatického 
plyšového psa Duff yho, který se již dobře zabydlel v prodejně COOP na náměstí 
v Přibyslavi. Na městském úřadě za asistence Ing. Z. Teclové byla vybraná částka 
přepočítána, výsledek činil 4.602 Kč.

Jménem SONS děkuji všem, kteří přispěli a přispívají do této sbírky. Část výtěžku 
je určena na výchovu a výcvik vodicích psů, část opět obdrží naše odbočka. Nese 
jméno Havlíčkův Brod, ale členové žijí v mnoha městech a obcích regionu - Lípa, 
Ždírec nad Doubravou, Habry, Chotěboř, Krucemburk, Věžnice, Dolní Krupá, Ledeč 
nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Pohled, Havlíčkův Brod a Přibyslav. Proto hledáme 
možnost získat fi nanční prostředky na činnost po celém okrese a Duff y je jedním 
z členů naší „smečky“.

Velmi bychom uvítali zájem veřejnosti o to, co je SONS a co poskytuje, čím může 
poradit a pomoci. Jsme společenství lidí s podobnými starostmi i radostmi, mno-
ha zájmy, a  z  toho vychází i  naše činnost. Pokud se budete chtít dozvědět více, 
informace naleznete na  facebooku: SONS odbočka Havlíčkův Brod a  webu: 
www.sons.cz/havlickuvbrod, odkud si můžete zdarma stahovat náš odbočkový 
časopis Paprsek. Vydáváme ho pro své členy a příznivce každý měsíc v elektronic-
ké podobě a ve zvětšeném černotisku. K dispozici jsou i kontakty, rádi odpovíme 
na vaše dotazy a uvítáme vaše ohlasy a připomínky. 

Ještě jednou děkuji všem dárcům za  štědrost, vedení COOPu a  radnice 
za podporu.

Za odbočku SONS HB předsedkyně
Marie Heilandová

PODĚKOVÁNÍ

H. Kennelová: Bergersdorf, dokumentární román, Praha 2011, str. 66 a 176.

…Jaroslav Vomela, narozený roku 1898 
v Přibyslavi, vstoupil v roce 1927 do agrární 
strany. Nyní byl členem Národního souru-
čenství, nezastával v něm ale žádnou funkci. 
Štíhlý muž střední postavy byl přesvědčený 
český národovec, před svými německými 
zákazníky se však zdržoval jakýchkoli politic-
kých komentářů…

…Mlynář zemřel 12. června 1942. Jeho 
tělesná schránka byla uložena k poslednímu 
odpočinku na hřbitově v Přibyslavi. Pohřbu 
se zúčastnili spřátelení čeští sousedé z Ber-
gersdorfu. Marie Tondlová rozezněla na ho-
dinu umíráček…

(V  knize Havlíčkobrodsko v  národním 
odboji jsou uvedeny další (ne všechny) 
přibyslavské oběti nacistické perzekuce: 
Filip Stehno, poštovní úředník v  Přibyslavi 
– popraven 1. 7. 1942 v  Kolíně. Ing.  Karel 
Adolf Švec, ředitel Mlékárensko - pastevec-
kého družstva v  Hesově,župní místostaros-
ta a  starosta Sokola v  Přibyslavi – umučen 
v  Osvětimi 15. 6. 1942. Leopold Moravec, 
rodák z  Přibyslavi, umučen s  manželkou 
a synem v Osvětimi. Ing. Jaroslav Bezpalec, 
ředitel lesního družstva, vězněn od  ledna 
do 10. 12. 1940. Jan Staněk, rolník z Poříčí, 
vězněn od července do listopadu 1942.  Ma-
rie Sládková, rodačka z  Keřkova – vězněna 
od 17. 9. 1942 do 28. 4. 1943. Alžběta Vend-
lová, rodačka z Přibyslavi – vězněna od 17. 9. 

1942 do 22. 12. 1942. Jindřich Wasserbauer, rodák z Přibyslavi – vězněn od 30. 10. 
1941 do 22. 7. 1942. V  jiném zdroji najdeme další oběti, jmenujme alespoň tyto: 
v koncentračním táboře zemřel hostinský ze Hřiště Václav Němec, četník Josef Glozl 
a cihlář František Čepl. Popraveni byli dělník Eduard Fousek a kloboučník Antonín 
Dočekal. (Popravený gilotinou 21. 4. 1945 za sabotáž v Praze na Pankráci.) Snad se 
letos podaří sepsat všechny místní oběti II. sv. války. 

J. Ledvinka, ml. (foto)

 Jaroslav Vomela

 Filip Stehno

Přibyslav v literatuře (67)Skautské vzpomínky
Před několika lety jsem obdržel několik stránek skautských poznámek, které zde 

ve zkrácené formě uvádím:

…V našem městě byl skauting založen asi r. 1930 Josefem Čechem. Po jeho odcho-
du byli vedoucí – E. Štědrý, J. Rosecký, V. Goliát a od r. 1936 J. Máša…

…První shromáždění zájemců o vstup do oddílu byl 7. 5. 1968 v domě MUDr. br. 
M. Lišky v klubovně ČSČK. S prvními taji nás seznámil br. Omes. Do skautské praxe 
nám otevřel bránu k poznání br. Jar. Máša a o krásách přírody nás poučoval br. inž. 
R. Svoboda…

…Všichni jsme se již těšili na prázdniny, kdy budeme moci poznávat přírodu a trávit 
několik dní u vody a spát pod stany…Mnoho jsme však stanování neužili. 21. srpna 
jsme museli náhle tábor opustit a jít domů. Zavinily to ony neblahé události z noci 
20. na 21. srpna, kdy na území naší milé vlasti vstoupila vojska Varšavské smlouvy…

J. Ledvinka, ml.

Přibyslavský dvanáctiboj Junior je celoroční seriál 
sportovních klání a to nejen pro přibyslavské děti. PDJr 
se inspiroval stejnou soutěží pro dospělé, která v Při-
byslavi probíhala až do  poloviny roku 2017. Jsou to 
závody, měříme tedy časy, výkony, počítáme body. Ale 
hlavním cílem je přivést děti ke sportovní všestrannos-
ti, což se jim bude do života určitě hodit. 

Dvanáctiboj Junior je určen pro děti od 3 do 15 let 
rozdělených do 5 kategorií. Děti není nutné předem 
do  soutěže hlásit (registrovat se), prostě přijdete 
na  disciplínu a  po  uhrazení startovného soutěžíte. 
Není nutné se zúčastnit každé disciplíny, účast je 
dobrovolná. Do  celkových výsledků se však počítají 
nejlepší dosažené výsledky z  osmi disciplín z  celko-
vých dvanácti možných, takže čím více absolvovaných 
disciplín během roku, tím lépe. 

Již třetím rokem soutěží v 9 vybraných disciplínách 
také rodiče v týmu se svým dítětem. Rodinnému týmu 
se pak počítá 6 nejvydařenějších disciplín do  koneč-
ného hodnocení.

V minulých letech pořadatelé hledali ideální lokality 
pro jednotlivé disciplíny. Například orientační běh nej-
dříve probíhal na lesní cestě za ČOV v Přibyslavi a poté 
nalezl své místo v parku pod přibyslavským zámkem. 
Dále bylo nutné najít optimální délky a obtížnosti jed-
notlivých disciplín.

PDJr pořádá Místní skupina ČČK Přibyslav ve spo-
lupráci se ZŠ Přibyslav. Některé disciplíny (míčový 
víceboj a  šipky) byly přesunuty ze sportovní haly 
do  tělocvičny ZŠ Přibyslav, slavnostní vyhlášení ko-
nečných výsledků probíhá v krásném divadelním sále 
ZŠ Přibyslav. 

Disciplín se účastní děti a rodiče nejen z Přibyslavi, 
ale i  blízkého okolí. Pozitivním trendem je, že počet 
závodníků rok od roku narůstá ☺. V roce 2017, jubi-
lejním 5. ročníku PDJr, soutěžilo celkem 62 závodníků 
a 20 rodin. 

Kristýna Loužecká

Přibyslavský dvanáctiboj Junior (dále jen PDJr)

DISCIPLÍNA ČÍSLO
bruslení 1
míčový víceboj 2
cyklistika 3
běh do vrchu 4
orientační běh 5
atletika 
(skok do výšky/skok do dálky/sprint)

6

plavání 7
kroket, golf, pétanque 8
duatlon (kolo/běh) 9
přespolní běh 10
vrhačský trojboj (hod oštěpem/ 
hod kriketovým míčkem/ vrh koulí

11

šipky a slavnostní zakončení PDJr 12
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Druhé disciplíny 6. ročníku  PDJr  se zúčastnilo 39 dětí, 9 mužů a 8 žen (celkově rekordních 14 rodin ☺).  
Soutěžilo se v basketbale (hody na koš), fl orbale (branky) a fotbale - branky (chlapci) nebo házené 

– hod  do kruhu v brance (dívky). Nejmladší děti  měly stejné 2 disciplíny, mohly si ale vybra t, zda chtějí 
kopat do branky nebo házet do kruhu v brance.

NEJMLADŠÍ DĚTI 2012 A MLADŠÍ
Pořadí Příjmení Jméno Ročník BASKETBAL FLORBAL HODY/KOPY Celkem BODY

1. Peňázová Nikola 2013 6 7 10 23 100
2. Musil Josef 2013 7 8 7 22 95
3. Šrámková Denisa 2013 6 5 9 20 90
3. Strašil Matěj 2013 8 6 6 20 90
3. Háněl Daniel 2012 6 6 8 20 90

DÍVKY MLADŠÍ 2007 - 2011
Pořadí Příjmení Jméno Ročník BASKETBAL FLORBAL HODY/KOPY Celkem BODY

1. Loužecká Amálie 2008 6 6 10 22 100
2. Havlíčková Denisa 2009 4 8 9 21 95
3. Ptáčková Petra 2007 7 6 7 20 90

DÍVKY STARŠÍ 2003 - 2006
Pořadí Příjmení Jméno Ročník BASKETBAL FLORBAL HODY/KOPY Celkem BODY

1. Loužecká Terezie 2003 9 6 8 23 100
2. Pejzlová Monika 2003 7 4 9 20 95
2. Loužecká Viktorie 2003 8 4 8 20 95
2. Peňázová Kristýna 2006 5 7 8 20 95
2. Šrámková Lucie 2006 7 4 9 20 95

CHLAPCI MLADŠÍ 2007 - 2011
Pořadí Příjmení Jméno Ročník BASKETBAL FLORBAL HODY/KOPY Celkem BODY

1. Šorf Vojtěch 2010 9 6 8 23 100
2. Šrámek Matěj 2009 8 6 8 22 95
3. Čech Zbyněk 2009 6 7 8 21 90

CHLAPCI STARŠÍ 2003 - 2006
Pořadí Příjmení Jméno Ročník BASKETBAL FLORBAL HODY/KOPY Celkem BODY

1. Loužecký Filip 2003 6 7 6 19 100
2. Havlíček Radek 2006 6 8 3 17 95
3. Flekal Jakub 2006 9 5 2 16 90

RODINA
Pořadí Příjmení BODY

1. Šorfova 200
1. Loužeckých II 200
3. Peňázova 195

Za krásného slunečného a teplého počasí se uskutečnila v pořa-
dí třetí disciplína PDJr, které se zúčastnilo 29 dětí. 

Nejpočetnější kategorií byla jako tradičně kategorie nejmlad-
ších dětí – 13 účastníků ☺.

NEJMLADŠÍ DĚTI 2012 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] BODY

1. Strašil Matěj 2012 1:36 100
2. Hladílková Anna 2012 1:48 95
3. Loužecká Rozálie 2012 1:53 90

DÍVKY MLADŠÍ 2007 - 2011
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] BODY

1. Ptáčková Petra 2007 6:16 100
2. Havlíčková Denisa 2009 7:20 95
2. Kasalová Karolína 2011 7:25 95

DÍVKY STARŠÍ 2003 - 2006
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] BODY

1. Peňázová Kristýna 2006 6:41 100

CHLAPCI MLADŠÍ 2007 - 2011
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] BODY

1. Novák Jakub 2007 6:04 100
2. Svoboda Radim 2007 6:56 95
3. Čech Zbyněk 2009 7:25 90

CHLAPCI STARŠÍ 2003 - 2006
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] BODY

1. Háněl Tomáš 2006 6:05 100

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

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

www.cckpribyslav.cz

Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR 2018
2. disciplína – MÍČOVÝ VÍCEBOJ – 25. 3. 2018 3. disciplína – CYKLISTIKA 

– 22. 4. 2018

Podrobné výsledky jednotlivých disciplín, celkové 
pořadí všech závodníků a spoustu fotek najdete na na-
šem webu a Facebooku.
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 Přibyslavský brankář Lukáš Pazderka zasahuje v utkání s Chotěboří, ale nakonec míč ze své 
sítě lovil třikrát. Druhý záběr zachytil jediný gól, který domácí dali hostům, z trestného kopu se 

parádně trefil Josef Eis, chotěbořský gólman už jen přihlíží z nefotbalové pozice na zádech. 
Foto: Ivo Havlík

Přibyslav se v neděli 22. dubna konečně dočkala prvních tří bodů fotbalového jara. 
V přeboru Kraje Vysočina dost překvapivě vyhrála 3:2 ve Speřici. Tamější mužstvo 
Dálnice Speřice je přitom v tabulce výš, než Přibyslav.

Poslední dubnovou neděli Přibyslav ještě hrála venku s celkem TJ Sapeli Polná, 
výsledek toto vydání Přibyslavského občasníku již zaznamenat nemohlo.

V neděli 6. května doma přivítáme předposlední Kouty a v neděli 20. května zatím 
vedoucí celek soutěže Humpolec, který usiluje o postup do divize. První červnovou 
neděli hostíme poslední mužstvo tabulky - Jaroměřice nad Rokytnou.

Přibyslavské „béčko“ hraje v okresním přeboru doma o nedělích 13. května s Gol-
čovým Jeníkovem a 27. května s Dolním Městem. Sativa Keřkov ve stejné soutěži 
v  sobotu 5. května uvítá Dlouhou Ves, v  sobotu 19. května Lipnici nad Sázavou 
a v neděli 3. června je na programu městské derby Keřkov - Přibyslav „B“.

Text a foto
Ivo Havlík

Kopaná: První jarní body Přibyslav 
přivezla ze Speřice

Právě skončila zápasová sezona 2017/2018 a lze napsat, že byla pro náš oddíl 
mimořádně úspěšná.  V letošním roce jsme po mnoha letech přihlásili do soutěží 
hned tři družstva mužů a z toho dvě hrála nejvyšší okresní soutěž. 

Družstvo TJ Sokol Přibyslav A (Slota Z., Stehno V., Pertl J., Kamarád M.) skončilo 
sezonu na druhém místě jedenáctičlenné tabulky okresní soutěže první třídy za  HB 
Ostrov Havlíčkův Brod C. Bilance „A“ družstva byla 15 vítězství, 1 remíza a 4 poráž-
ky. Husarský kousek se povedl Zdeňku Slotovi, který jako jediný v okresní soutěži 
i krajské soutěži porazil legendu stolního tenisu Karola Korbela. Zdeněk Slota domi-
noval i v úspěšnosti vyhraných zápasů (úspěšnost vyhraných zápasů 85,9 %), Josef 
Pertl (70,15 %), Vladislav Stehno (61,29 %), Martin Kamarád (43,48 %). Pravidelně 
střídal náš odchovanec, jedenáctiletý Prokop Kamarád, (hostování z  HB Ostrov 
Havlíčkův Brod, úspěšnost 30,3 %).

Družstvo TJ Sokol Přibyslav B hrálo, po přeskupení soutěží v letošním roce, po-
prvé stejnou soutěž, jako družstvo „A“ a podařilo se mu v soutěži zachránit, když 
skončilo na desátém místě. Z hlediska statistiky byl nejúspěšnějším hráčem Vladimír 
Dolák, kterého doplňovali Ota Benc, Marek Bednář, Zdeněk Kerbr a Tomáš Höfer. 

„C“ družstvo v  regionální soutěži III. třídy vedl Zbyněk Melichar. Naše „céčko“ 
skončilo na  pátém místě z  dvanácti účastníků okresní soutěže třetí třídy. Kromě 
Zbyňka Melichara za něj pravidelně nastupuje Roman Šrámek, Michal Mach  a Jan 
Thomayer. Alternují Josef Moštěk a Zdeněk Kerbr. 

V mládežnických kategoriích za TJ Sokol Přibyslav nastoupili v dlouhodobé krajské 
soutěži „Pohár Vysočiny“ Lukáš Stehno, Dominik Mach, Jakub Novák, Pavel Körber, 
Adam Vaverka, Matěj Šrámek, Luboš Daniško a Štěpán Kamarád. Lucie Šrámková 
a  Šimon Mach nás reprezentovali v  turnajích kategorie B, jež stojí mimo Pohár 
Vysočiny. Nejúspěšnějším hráčem této sezony byl Adam Vaverka, který zaznamenal 
několik výborných individuálních výsledků (1. a 2. místo BTM) a zároveň i výsledků 
deblových.

Regionální soutěž 1. třídy
Konečné pořadí

Poř. Družstvo PU V R P K skóre body
1. HB Ostrov C 20 17 1 2 0 236:124 72
2. Sokol Přibyslav A 20 15 1 4 0 216:144 66
3. CHS Chotěboř D 20 12 4 4 0 219:141 60
4. Hasiči Jitkov B 20 11 1 8 0 193:167 54
5. Hasiči Jitkov A 20 11 0 9 0 202:158 53
6. TJ Jiskra H. Brod D 20 10 3 6 1 183:177 51
7. TJ Šmolovy A 20 7 3 9 1 174:186 42
8. CHS Chotěboř E 20 6 4 10 0 163:197 42
9. TJ Sokol Mírovka 20 6 2 12 0 147:213 40

10. Sokol Přibyslav B 20 2 4 14 0 135:225 30
11. Sokol Maleč A 20 1 1 18 0 112:248 24

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

Vladislav Stehno, předseda oddílu
Martin Kamarád, vedoucí A mužstva

Stolní tenis v Přibyslavi zakončil sezonu 
2017/2018 úspěšně

 Mužstvo Přibyslav A s legendou stolního tenisu Karolem Korbelem a týmem HB Ostrov C  Adam Vaverka na stupních vítězů



Str. 21SportKVĚTEN 2018

 
 
 
 

ŽUPNÍ PŘEBOR V LEHKÉ ATLETICE 
 

v sobotu 12. května 2018 od 9.00 hodin 
SPORTOVNÍ AREÁL V PŘIBYSLAVI - ČESKÁ ULICE 

 
prezentace účastníků přeboru v 8.30 hodin tamtéž 

 
 
 
 
 

  ŽUPA HAVLÍČKOVA - TJ SOKOL PŘIBYSLAV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 14. dubna 2018 se v přibyslavské sokolovně, opět po roce, konal župní 
přebor v gymnastice a šplhu. I letos se zúčastnily 4 tělocvičné jednoty – Havlíčkův 
Brod, Nová Ves, Lipnice a domácí Přibyslav. Do soutěže bylo přihlášeno 44 dětí, 
z toho z Přibyslavi bylo 37 cvičících. Už i tento počet přihlášených domácích závod-
níků dokazuje, že Přibyslav je jednou z největších jednot župy Havlíčkovy a v odboru 
všestrannosti již po několik let drží první příčku.

Závody jsme zahájili v 8.30 hod., děti rozdělili do kategorií podle ročníku narození 
a  začal gymnastický čtyřboj. A  po  gymnastice všichni museli předvést, jak rychle 
umějí vyšplhat po tyči.

Byla opravdu radost sledovat, jak se všichni snažili, cvičili s nadšením, sem tam 
se také něco nepovedlo, i nějaká ta slzička ukápla, ale každý cvičil, jak nejlépe uměl.  

Naše jednota zvládla župní přebor po  organizační stránce dobře, takže před 
11 hod. už byly rozdány medaile těm nejlepším a všichni naši nejmenší cvičenci – 
předškoláci a bylo jich 12, dostali diplomy za účast.

Medaile si domů odnesli:
Předškoláci:  Kerbrová Beáta, Kasalová Patricie a Mokrá Klára
Žákyně:  Havlíčková Denisa, Kerbrová Kateřina, Řezníková Anna, Augustinová 

Bára, Vencová Hana, Peňázová Kristýna, Dobrá Nicol a Pleskačová Julie.
Žáci:  Stehlík Martin, Musil Tomáš a Musil Michal, Musil David, Růžek Marek 

a Brabec Tomáš.

A jako bonus dostaly všechny děti za pěkné cvičení i perníčky, které napekly sestry 
cvičitelky. 

Na závěr náčelnice Havlíčkovy župy poděkovala naší jednotě za vzornou orga-
nizaci přeboru, cvičitelkám a cvičitelům i všem, co se starali o malé pohoštění pro 
děti (hranolky) a také dětem, že přišly závodit a hlavně, že pravidelně cvičí a chodí 
do Sokola.

A protože naše jednota pořádá v Přibyslavi i župní přebor v atletice v sobotu 
12. května 2018 od 9.00 hod. na sportovišti u haly, zveme rodiče a příznivce Sokola, 
aby se přišli podívat a tím podpořili naše mladé sokolské „atlety“.

A po župních přeborech čeká naši jednotu úkol nejtěžší – dopilovat sletové sklad-
by, neboť ve dnech 1. 7. - 6. 7. 2018 se bude v Praze konat XVI. všesokolský slet 
a naši jednotu bude v Praze reprezentovat 75 cvičících (pouze malí předškoláčci 
do Prahy nepojedou). Letos se v Sokole nacvičují tyto skladby: 

TJ SOKOL Přibyslav
Župní přebor župy Havlíčkovy v gymnastice a šplhu

Předškoláci – NOTY - 32 dětí 
 (Tuto skladbu nacvičily paní učitelky z MŠ. 
Děkujeme jim.) 
Mladší žákyně – V PEŘINĚ - 18 děvčat
Starší žactvo - CIRKUS – 18 dětí
Mladší ženy – SILUETY -16 žen
Ženy - CESTY -10 žen
Senioři - PRINCEZNA REPUBLIKA – 6 žen a 3 muži

Ale ještě před Prahou se zúčastníme krajského sletu 
v Třebíči - 26. května 2018 - kam pojedeme v plném 
počtu - 108 cvičících + doprovod. 

Máme před sebou ještě dost práce, dokončit sklad-
by a  dobře je nacvičit, abychom naši jednotu, župu 
Havlíčkovu a  město Přibyslav vzorně reprezentovali. 
A  to jak v  Třebíči, tak i  na  XVI. všesokolském sletu 
v Praze. 

Za TJ Sokol Přibyslav
E. Šmídová
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Závod i  rodinná cyklojízda startují 14. července v  Při-
byslavi. Připravena je také   naučná cyklostezka s  bo-
hatým doprovodným programem. Sportovci, rodiny 
s dětmi, milovníci kol a přírody se mohou už nyní zapsat 
na  www.aleje.org/tour-de-aleje. Startovným přispějí 
na  výsadbu nových alejí, natírání kmenů podél silnic 
bezpečnostními pruhy nebo na provoz ekoporadny.

„Vezměte si kolo a přijeďte na závod Tour de Aleje, kde bude nádherná trať a mno-
ho zábavy. Startovným přispějete na dobrou věc,“ zve loňský mistr světa v cyklotria-
lu v národních týmech Marek Pochtiol z Trial klubu Žižkovo Pole.

Cyklistický závod Tour de Aleje startuje
v 11 hodin od přibyslavské sportovní haly.

Závodníci si mohou vybrat ze tří tras, které jsou svou náročností vhodné jak pro 
zkušené cyklisty, tak i pro rodiny s dětmi. Vítěze letošního ročníku čekají praktické 
cyklistické potřeby, bylinné životabudiče a samozřejmě dobrý pocit! 

O půl hodiny později od místního koupaliště odstartuje rodinná cyklojízda. Na tra-
se vedoucí alejemi se mohou malí i velcí cyklisté těšit na komentované zastávky v ale-
jích, stromolezení s arboristy a setkání s místními spolky a pamětníky. V cíli u  rybníka 
Řeka čeká účastníky doprovodný program z dílny partnerských organizací, divadlo, 
koncert a koupání u Moře. 

Registrace probíhají na webu www.aleje.org/tour-de-aleje

Výtěžek této  benefi ční akce pomůže Arnice chránit a obnovovat aleje. 

„Léto a krásná krajina Vysočiny jsou pro jízdu na kole jako dělané. Proč ji nespojit 
s pohledem do korun majestátních stromů? Zkušení sportovci si změří síly během 
závodu a milovníci přírody se dozví spoustu zajímavého o alejích. Šlápněte s námi 
do pedálů za kampaň Zachraňme stromy,“ vyzývá organizátorka Natálie Pivoňka 
Faltýnová z Arniky.

Aleje snižují prašnost,  teplotu a hluk, v krajině pomáhají udržovat vodu a zlepšují 
orientaci při zhoršené viditelnosti. Jediný strom během vegetačního období vyrobí 
kyslík pro deset lidí. Navíc jsou stromy domovem pro  stovky druhů hmyzu, ptáků, 
savců a dalších organismů.

Jiří Kaňa

Startují registrace 
na letošní ročník 
Tour de aleje – PŘIBYSLAV

U ívejte si léto na kole a šlá e s námi
do pedál za kampa  Zachra me stromy! Startovným 
i jete na ochranu a obnovu alejí eské republice.

STROMOLEZENÍ

BIKE TRIAL

DIVADLO

ZÁVOD

KOUPÁNÍ V MO I

VÝSTAVA O ALEJÍCH 

CYKLOJÍZDA

Natálie Sobotková

tel.: +420 723 258 275
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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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INCO s.r.o. Chotěboř, Žižkova 858, www.inco.cz
telefon: 774 774 743, e-mail: novotna@inco.cz 

PŮJČUJEME, PRODÁVÁME
A VYDÁVÁME NA POUKAZY
ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
Mechanické vozíky,
elektrické polohovací postele, chodítka,
sedačky do vany a do sprchy, toaletní židle,
antidekubitní matrace, hole a berle, nástavce na WC, 
bandáže a ortézy, atd. a veškerý zdravotní materiál 
pro lékaře i pacienty.
Rádi Vám poradíme a pomůžeme 
s výběrem a obstaráním vhodné 
zdravotní pomůcky i její aplikací, 
zajistíme případnou dopravu a montáž.

OTEVÍRACÍ
DOBA

Pondělí–Pátek
8.00–15.30 hod.

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

Dílničky v knihovně
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Mateřská škola Nové Dvory, p. o., Nové Dvory 37, 592 12 Nížkov 
tel. 566 666 245         e-mail: ms.novedvory@seznam.cz      www.msnovedvory5.webnode.cz 

 
 

 

 

zápis dětí do Mateřské školy Nové Dvory na školní rok 2018/2019  

proběhne ve třídě MŠ 

 

v pondělí 7. 5. 2018 od 15.00 do 17.00 hod 

 

         S sebou vezměte: 

  rodný list dítěte     
  občanský průkaz     
   vyplněnou přihlášku potvrzenou od lékaře  
          (přihláška ke stažení na www.msnovedvory5.webnode.cz nebo k vyzvednutí v MŠ) 

 
 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS

Upozornění pro návštěvníky 
kulturních akcí:

Na všech kulturních akcích  bude pořizována 
fotodokumentace, popř. videozáznam.



ACO PŘIBYSLAVSKÝ 
BĚH 2018

BUTYkapela

226. 5. 2018 8:30 – 16:00 hod

Arreál sportoviště a koupaliště, 
ul. Česká, Přibyslav

PŘIBYSLAV

SÁZAVA
NOVÉ DVORY

RONOV NAD SÁZAVOU

SL

WC

BĚH JEDNOTLIVCI trasa 21,1 km

ŠTAFETOVÝ BĚH 4 x 5,275 km
2 x 10,55 km

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

Disciplíny:

Registrace závodníků bude probíhat od 23. 4. 2018  
do 21. 5. 2018 na webových stránkách závodu. 

Doprovodný program:

11:30 Železný Zekon (koupaliště)

13:00 kapela BUTY (koupaliště)

9:00 - 15:00 Dobročinná kavárna (ZŠ Přibyslav)

Partneři běhu: 

info@pribyslavskybeh.cz

Více informací na webových stránkách závodu. 

www.pribyslavskybeh.cz

V průběhu celého dne pro Vás bude připraven atraktivní program pro děti i dospělé, občerstvení, hudba.
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květen 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. května 2018 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2018 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 3. května 2018 v 17.00 h. Aleš Krejča/ Tušení – vernisáž výstavy Janáček galerie Janáček Galerie Přibyslav
– od 4. května 2018 IC – informační centrum uzavřeno (malování) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 5. května 2018 v 17.00 h. Letíme/ fi lmové představení pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. května 2018 TJ Sativa Keřkov/fotbalové utkání Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov
– 5. května 2018 v 19.30 h. Jumanji/fi lmové představení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 6. května 2018 v 9.00 h. DBJr – Běh do vrchu Vyšehradská ulice MS ČČK Přibyslav
– 6. května 2018 ve 14.00 h. Třetí Floriánská pouť Dolní Jablonná OV, SDH Dolní Jablonná
– 6. května 2018 SK Přibyslav/fotbalové utkání A Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 7. května 2018 od 15.00 h. Zápis dětí do MŠ Nové Dvory MŠ Nové Dvory MŠ Nové Dvory
– 7. května 2018 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 10. května 2018 IC – informační centrum opět otevřeno Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 10. května 2018 Návštěva „Kozího dvorku“/více informací na schůzce Olešenka KVC Harmonie Přibyslav 
– 12. května 2018 od 9.00 h. Župní přebor v lehké atletice Sportovní areál Župa Havlíčkova, TJ Sokol Přibyslav
– 12. května 2018 od 10.00 h. Férová snídaně NaZemi Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 13. května 2018 SK Přibyslav/fotbalové utkání B Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 14. května 2018 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 15. května 2018 od 12.15 h. Charitní občanská poradna/každé třetí úterý v měsíci Radnice města OCH Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav
– 15. května 2018 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ Přibyslav MŠ Bezručova ul. MŠ Přibyslav
– 16. května 2018 od 7.00 h. Český den proti rakovině 2018/ sbírka Město Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 17. května 2018 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 18. května 2018 v 17.00 h. Jak čert vyletěl z kůže/ divadlo - DDS Sluníčko Kulturní dům ŠD a ŠK, ZKM Přibyslav
– 19. května 2018 od 10.30 h. Věžnické slavnosti/viz plakát Obec Věžnice OÚ Věžnice
– 19. května 2018 ve 14.00 h. Pozvánka na den s čínskou medicínou Starý špitál TEINS
– 19. května 2018 TJ Sativa Keřkov/fotbalové utkání Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov
– 20. května 2018 od 10.30 h. Věžnické slavnosti/viz plakát Obec Věžnice OÚ Věžnice
– 20. května 2018 SK Přibyslav/fotbalové utkání A Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 23. května 2018 od 12.00 h. Jarní sběrová akce/ zahájení Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 24. května 2018 v 7.30 h. Zájezd do Třebíče a Jaroměřic nad R. Zájezd SPCCH ČR ZO Přibyslav 
– 24. května 2018 od 14.00 h. ZUŠ OPEN/celostátní happening ZUŠ Bechyňovo náměstí ZUŠ, pobočka Přibyslav 
– 25. května 2018 v 7.45 h. Jarní sběrová akce/ ukončení Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 25. května 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 25. května 2018 od 18.00 h. Noc kostelů/viz plakát Areál farního kostela ŘKF Přibyslav
– 26. května 2018 od 8.30 h. ACO Přibyslavský běh Město Přibyslav ACO, město Přibyslav
– 26. května 2018 od 14.43 h. Houpačka aneb…/viz plakát Farní zahrada KZM Přibyslav
– 27. května 2018 SK Přibyslav/fotbalové utkání B Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 30. května 2018 Poslední příležitost přihlásit se na červnový výlet Radnice města Mě Ú, KS Pohoda Přibyslav
– 31. května 2018 Beseda pro žáky ZŠ s Ivonou Březinovou Kulturní dům KZM Přibyslav
– 8. června 2018 od 15.00 h. Přijímací talentové zkoušky ZUŠ Budova ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslavj y p y


