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MÍSTOSTAROSTA NA RADNICI

každé PONDĚLÍ od 14:00 hod. do 16:30 hod.

schůzky v jiných termínech jsou možné, 

můžete volat na tel.: 728 264 579

a psát na e-mail:

michael.omes@seznam.cz / omesm@pribyslav.cz

Tento způsob léta….
Chtělo by se říct společně s klasikem, neboť letošní letní počasí, alespoň do dne, 

kdy píši tyto řádky, nepřálo příliš milovníkům slunění a  pobytů na  koupališti. Já 
osobně se musím přiznat, že mi letošní léto dělá spíš radost, než vrásky na čele, 
protože je jeho průběh alespoň částečnou kompenzací loňského extrémně horkého 
a suchého léta a následné zimy bez sněhu, jež prohloubily výrazný defi cit spodních 
vod. V tomto smyslu si můžeme přát, aby se i zima vrátila po několika letech bez sně-
hu k místnímu standardu a pomohla tak dlouhodobému vylepšení stavu těchto vod.

V počátku měsíce července dojde k předání stavby „Dopravní hřiště“ v Ronovské 
ulici. Toto hřiště bude doplněno zelení a  oseté trávou a  na  jaře bychom ho rádi 
doplnili, již vně oplocení, živým plotem právě směrem do Ronovské ulice. Ten by 
měl nahradit starý nevhodný plot smrkový.

V  Utíně pokračuje stavba chodníku, který má umožnit bezpečné vystupování 
a pohyb od autobusu ve směru z Přibyslavi. Zároveň má vyřešit problémy s pří-
valovými srážkami v této lokalitě. Stavba je vzhledem k nedostatku prostoru velmi 
komplikovaná, došlo zde i k nalezení nesprávně uloženého vedení a je na ní mnoho 
dalších komplikací. Rozhodně by nešla realizovat bez vstřícného postoje a spoluprá-
ce vlastníků sousedních pozemků, za což jim patří poděkování. Věřím, že výsledek 
díla bude sloužit všem, a to nejen místním, k jejich spokojenosti.

Zároveň probíhá přestavba jídelny ZŠ a budovy bývalé družiny na prostory určené 
pro ZUŠ. Dojde rovněž k zateplení a odizolování celého objektu. Stavba probíhá dle 
harmonogramu, její Achillovou patou je budoucí vysychání podlah v  prostorách 
jídelny. Snahou je, aby byla zprovozněna s počátkem školního roku.

Proběhlo vytyčení v lokalitě Pod Bramborárnou II, kde se stavba samotná teprve 
rozběhne. Pokud budou zastupitelé nakloněni schválení fi nančních prostředků, rádi 
bychom v souvislosti s touto stavbou provedli nové stání na kontejnery s odpadem 
a upravili zpomalovací práh na vjezdu do lokality Pod Bramborárnou I.

Kabelovou televizi čeká modernizace
Ve čtvrtek 30. června 2016 proběhlo jednání se zástupci společnosti Itself s. r. o., 

která pro naši kabelovou TV dodává digitální programy a zároveň internet. Před-
mětem jednání bylo řešení situace, která nastala v souvislosti se změnou vysílaného 
satelitního signálu SD (standartního rozlišení) na HD (vysoké rozlišení), což mělo 
za následek výpadek některých analogových programů. Původní modulátory na pře-
vod signálu HD nejsou stavěny. Firma Itself s. r. o. nám nabídla rychlé dodání zařízení 
na  odstranění tohoto výpadku  a zároveň představila řešení v  podobě programů 
ve  formátu DVB-T (pozemní signál převedený do  kabelové sítě). Tento signál je 
možný naladit na většině TV přijímačů včetně těch starších. Analogové programy, 
které jsou řešením pro starší typy TV přijímačů, jsme si doposud zajišťovali sami 
prostřednictvím příjmu a následného převodu satelitního signálu nebo převodem 
přes převodníky tzv. set top boxy. S ohledem na to, že více než 2/3 uživatelů kabe-
lové TV využívají pouze analogový signál, snaží se poskytovatel – město Přibyslav 
- udržet tento systém. Zařízení (modulátory a vložky) jsou ovšem většinou starší-
ho data výroby (v některých případech až 15 let), nová se již nevyrábějí a opravy 
jsou časově i fi nančně náročné a k tomu mají tato zařízení zvýšené riziko poruchy. 
Ke konci měsíce září plánuje společnost Itself s. r. o. změnu uspořádání frekvenčního 
pole vysílaného datového toku, který město Přibyslav odebírá, následně převádí 
do požadovaných formátů a poskytuje uživatelům ve své síti. Počítá se s tím, že mi-
nimálně 11 programů bude v analogovém formátu i po veškerých změnách. Výhled 
do budoucna je takový, že analogové programy budou nahrazeny formátem DVB-T, 
programy DVB-C budou rozšiřovány na vyšší rozlišení (HD) a navíc se v nabídce 
objeví i tzv. interaktivní televize. O změnách v uspořádání a rozsahu programových 
nabídek budeme uživatele kabelové TV včas informovat.

Za vzniklé výpadky v příjmu TV programů se dodatečně omlouváme. Zároveň 
děkujeme všem, kteří nám poruchy hlásí, a umožňují tak včas reagovat našim tech-
nikům.

Pozoruhodná výstava
Dne 22. 06. 2016 odpoledne Kulturní zařízení města Přibyslav slavnostně zahájilo 

výstavu „Řemeslníci a živnostníci v městě Přibyslavi“. Výstava zachycuje mimořádně 

Co přinesl červenec
ucelený obraz historie domů na  přibyslavském náměstí a  přilehlých ulicích s  po-
užitím zejména dobových fotografi í. Popis k  fotografi ím se zaměřuje na  majitele 
jednotlivých domů a živnosti, které provozovali. Nechybí ani příběhy lidí a historky, 
které se odehrávají  v přibyslavských domech. Domy většinou výrazně změnily svoji 
podobu, anebo už v našem městě ani nestojí. Tvůrčí osobnost výstavy Anna Šauero-
vá spolupracovala s panem Ladislavem Hladíkem st. a dalšími nadšenci z řad našich 
občanů. Pokud se podaří dobrý záměr, pak kromě výstavy, kterou můžete zhlédnout 
v městském muzeu, se v příštím roce možná dočkáme také knižní podoby tohoto 
skvěle zpracovaného tématu. Autorům výstavy děkuji.

Poděkování   
Ke konci měsíce srpna končí servisní smlouva mezi městem Přibyslav a dlouhole-

tým poskytovatelem servisu sítě TKR Přibyslav panem Vlastimilem Vejvodou. Panu 
Vejvodovi jménem města Přibyslav děkuji za dlouhodobou spolupráci a za kvalitní 
servisní služby, které poskytoval ve prospěch městské sítě a jejich uživatelů. Děkuji.

Michael Omes
místostarosta města

V pondělí 15. srpna by měly být zahájeny práce v lokalitě Nerudova – Seifertova 
a na konec léta, respektive podzim, plánujeme výsadby v lokalitě pod farou, kde jsme 
již získali závazné stanovisko památkářů.

Od 1. 9. 2016 dojde na základě výběrového řízení ke změně poskytovatele servis-
ních činností kabelové televize. Tyto činnosti prováděl pan Vejvoda, jemuž za dlou-
holetou práci pro město děkuji a přeji si, aby změna dodavatele vedla i ke zkvalitnění 
našich služeb.  

Přeji Vám všem příjemný zbytek léta, těm, kteří nebyli ještě na dovolené,  vydat-
ný odpočinek a nám ostatním úspěšné dokončení všech úkolů, které před sebou 
v tomto roce máme.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

 Budování dopravního hřiště v Ronovské ulici 14. 7. 2016, foto Michael Omes
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Rada města Přibyslav svým usnesením č. 125/2016 stanovila cenu za umístění od-

chyceného psa v městském zařízení (kotci) na 100 Kč za každý i započatý den. Tímto 
opatřením se snažíme pokrýt náklady, které městu umístěním psa v kotci vznikají 
a upozornit některé chovatele, aby pohybu svých psů věnovali náležitou pozornost. 
Stejně jako v minulých letech, proběhla i  letos koncem června přibyslavská pouť. 
Za pronájem míst pro stánkový prodej město v  letošním roce utržilo 127 800 Kč 
a za pronájem pozemků pro umístění pouťových atrakcí 135 000 Kč. Děkuji všem 
zaměstnancům města a členům kontrolního a fi nančního výboru, kteří se na zdár-
ném průběhu pouti podíleli. 

Ing. Josef Moštěk, 
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby a životního prostředí
Revize údajů katastru nemovitostí

Dne 5. 9. 2016 bude v katastrálním území Česká Jablonná a v katastrálním území 
Dobrá zahájena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem 
v terénu. Revize potrvá přibližně do 31. 12. 2016 a budou při ní zjišťovány změny 
a ověřen dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Dále jsou předmětem revi-
ze mj. také seznamy budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními a seznamy 
pomístního názvosloví. V souladu s katastrálním zákonem je povinností především 
vlastníků nemovitostí poskytnout zaměstnancům katastrálního úřadu nezbytnou 
součinnost. Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů písemně zváni jen 
ve zvlášť odůvodněných případech.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a  jejich pomocní pracovníci jsou oprávněni 
po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti. Do staveb 
mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Opráv-
nění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Oprávněné osoby jsou 
povinny šetřit práva a majetek vlastníka nemovitosti a po ukončení zeměměřičské 
činnosti uvést nemovitost do původního stavu. Přitom jsou povinny dbát, aby co 
nejméně rušily hospodaření a  užívání nemovitosti. Podle zákona o  zeměměřictví 
je vlastník nemovitosti povinen strpět umístění měřických značek na  nemovitosti 
a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit nebo zničit.

Při této příležitosti připomínám všem vlastníkům nemovitostí povinnosti vyplýva-
jící z ustanovení katastrálního zákona, a to zejména povinnost:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na  toto jednání vyslat 

svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, 

a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, 
nejedná-li se o  listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu 
do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné při ná-

vštěvě Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod v úředních dnech pondělí a středa 
od 8:00 do 17:00 hodin, č. dveří 101 – informace KP. 

Ing. Martin Firla, 
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Během července probíhala činnost pečovatelské služby bez problémů. Léto je 

v pečovatelské službě ve znamení výběru dovolených. Veškeré dovolené jsou proto 
plánovány tak, aby nebyl narušen plynulý chod služeb. 

Ve dnech 14. – 16. července proběhla ve středisku pečovatelské služby ve spo-
lupráci s  Diakonií Broumov sbírka použitého ošacení. V  následujícím týdnu byly 
všechny věci odvezeny a  po  vytřídění budou předány potřebným. Všem dárcům 
mnohokrát děkujeme.

Ve dnech 22. – 26. srpna, kdy nebude školní jídelna vařit, budeme zajišťovat ná-
hradní stravování pro naše klienty z Osivy a.s. Klienti Pečovatelské služby Přibyslav 
tak budou mít možnost objednat si oběd i na tento týden. Jídelní lístky jim budou 
předány zhruba v polovině měsíce srpna. 

Závěrem Vám přejeme krásné léto a upozorňujeme na nutnost dodržování pitné-
ho režimu a příjmu tekutin, a to především v horkých letních dnech. 

Martina Veselá, DiS., 
vedoucí PS

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 15. veřejném zasedání dne 15. června 2016 
schválilo rozpočtové opatření č. 4 k  rozpočtu města na  rok 2016. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 76 018 274,20 Kč a výdaje 
85 356 145,73 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 4 došlo ke zvýšení příjmů o 1 327 531,41 Kč 
a to především z důvodu převodu z fondu rekultivace na rekultivaci skládky TKO 
Ronov nad Sázavou ve  výši 529  248,22 Kč, odvodem ZŠ Přibyslav do  rozpočtu 
zřizovatele ve výši 324 291,73 Kč a dále doplatkem RWE Gasnet za plynofi kaci Pod 
Bramborárnou ve výši 208 500 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 4 jsou výdaje na vybudo-
vání parkoviště u DPS ve výši 350 000 Kč a na vyznačení podélné čáry na cyklos-
tezce ve výši 150 000 Kč. V rámci RO4 došlo také podle výsledků výběrových řízení 
k úpravě částek za stavební úpravy ZUŠ (-2 100 000 Kč) a za propojku ulic Nerudova 
– Seifertova (-1 841 603 Kč).

Kapitálová rezerva je po RO4 ve výši 15 861 357,24 Kč.
Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2016 je následující:
Daňové příjmy činí 34 795 114,44 Kč, tj. 58,23 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 2 010 432,16 Kč, kapitálové příjmy 256 064 Kč 
a přijaté transfery 3 322 972,64 Kč. Příjmy celkem ve výši 40 384 583,24 Kč tvoří 
53,12 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 18 036 801,19 Kč, což je 21,13 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 30. 6. 2016 činí 17 671 455,09 Kč, kapitálové výdaje 
pak 365 346,10 Kč.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti po změně č. 2 předpokládá na rok 2016 vý-

nosy ve výši 22 389 622 Kč a náklady ve výši 14 539 200 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k 30. 6. 2016 Kč 7 241 478,08, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy 658 260,76 Kč,  skládka 3 246 556,41 Kč, 
SZMP 390  629,58 Kč, správa majetku 167  922,45 Kč, kabelová televize 
945 924,58 Kč, všeobecná správa - 1 103,90 Kč a pronájmy 1 833 288,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová, 
vedoucí OHS

2016 NÁLEZ DATUM MÍSTO
1. 1 ks klíč od auta + 6 ks klíčů 17. 2. 2016 u Zverimixu u Huberta
2. malý náhubek pro psa 9. 3. 2016 u cukrárny Fontána
3. 1 ks klíč Euro Locks 14. 3. 2016 u autobusové zastávky
4. dálkový otevírač na vrata 

Lomax
29. 3. 2016 v ulici Ludmilova

5. klíč od auta Kia 7. 4. 2016 před školkou v Přibyslavi 
6. fi nanční hotovost 11. 4. 2016 u kostela
7. 2 ks klíčů 11. 5. 2016 necháno na podatelně MěÚ
8. 2 ks klíčků 20. 5. 2016 hračkárna p. Vokurky
9. sluchátka 23. 5. 2016 ulice Vyšehrad

10. 1 ks klíč s kroužkem FAB 25. 5. 2016 prodejna COOP Přibyslav
11. 1 ks klíč s žetonem 

do košíku
30. 5. 2016 náměstí v Přibyslavi

12. dioptrické brýle se šňůrkou 1. 6. 2016 na chodníku u plakátovací plochy 
13. 5 ks klíčů 6. 6. 2016 Kostelní ulice
14. 2 ks klíčů 6. 6. 2016 Nerudova ulice
15. fi nanční hotovost 9. 6. 2016 náměstí v Přibyslavi
16. svazek klíčků se šňůrkou 10. 6. 2016 u oválu u sportovní haly
17. 1 ks klíč na kroužku 16. 6. 2016 na chodníku u Galerie Janáček
18. peněženka 22. 6. 2016 u cukrárny Fontána

Celkový přehled ztrát a nálezů na www.pribyslav.cz
J. Škaredová

Ztráty a nálezy – rok 2016
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Odbor správy a údržby
Krásné letní počasí během tohoto měsíce jsme využili pro údržbu a čistotu města. 

Průběžně jsou čištěny prostory náměstí a  ZŠ, lokality kolem kostela, pod farou, 
lokalita u nádraží a městské ulice. Úprava zeleně proběhla i na cyklostezce - práce 
spojené s prořezem větví zasahujících do komunikace a postřik proti plevelu podél 
cyklostezky. Velký podíl na úklidu mají pracovníci přijatí od Úřadu práce Havl. Brod 
na VPP.

Na základě kontroly spalinových cest v městských bytových a nebytových domech 
byly zjištěny drobné závady, které se průběžně odstraňují. Byla opravena izolace 
odvětrávací šachty na budově DPS č. p. 254. V řešení pro odbornou fi rmu máme 
odstranění závady na budově č. p. 15 v Ronově nad Sázavou, kde je poničená vnitřní 
část komínové vložky. Průběžně jsou řešeny požadavky osadních výborů obcí. Pra-
covníci místního hospodářství provedli výměnu střešní krytiny na budově čekárny 
v Dolní Jablonné, zabýváme se požadavky na opravy místních komunikací. Během to-
hoto měsíce bylo dokončeno výběrové řízení na opravu místních komunikací v obci 
Dobrá, Keřkov a Utín. Zhotovitelem je společnost M – SILNICE a. s., Žižkova 1619, 
580 01 Havlíčkův Brod. Dále bylo dokončeno výběrové řízení na vybudování par-
koviště pro osobní automobily v ulici Tržiště. Parkoviště je navrženo pro 6 osobních 
automobilů + 1 parkovací stání pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené 
osoby. Zhotovitelem je společnost ECOSTONE s. r. o., Dobrovského 2366, 580 01 
Havlíčkův Brod. Během tohoto měsíce proběhlo předání staveniště na stavební prá-
ce na opravu místních komunikací v obci Dolní Jablonná. Zhotovitelem je společ-
nost COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9. Dále pokračují stavební práce 
na investiční akci vybudování chodníku v Utíně, stavbu provádí společnost Porr a. s., 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10. V místní části Poříčí byla zkolaudována stavba 
záchytné jímky a dešťové kanalizace a rekonstrukce místní komunikace.

Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat sboru dobrovolných hasičů v Keř-
kově pod vedením pana Josefa Čejky, kteří provedli povolenou demolici hasičské 
zbrojnice v Keřkově. Práce proběhly bez jakýchkoliv problémů a hlavně bez úrazu. 
Děkujeme.

Z oblasti bytového hospodářství – byl přidělen jeden byt v domě s pečovatelskou 
službou č. p. 254. V tomto měsíci dojde k otvírání obálek (obálková metoda) zá-
jemců o městský byt v Ronově č. p. 25 a byt s fi nanční spoluúčastí v ulici Nerudova 
č. p. 664. O výsledku budou zájemci informováni. 

K 1. 7. 2016 byl přidělen nebytový prostor na adrese Bechyňovo náměstí 46, kde 
bude i nadále provozová no kadeřnictví. 

Stále pokračují stavební práce na rekonstrukci bytu na Bechyňově náměstí č. p. 40. 
Tento byt bude nabídnut k pronájmu obálkovou metodou do užívání k 1. 9. 2016. 
Informace budou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Přibyslav. 

Byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci koupelny v bytě č. 4, č. p. 25 Ro-
nov nad Sázavou. Do konce měsíce července budou probíhat roční servisní kontroly 
plynových zařízení v městských bytech a ve společných prostorech bytových domů. 

Zároveň bych touto cestou chtěla oslovit obyvatele místní části Ronov nad Sá-
zavou, zda by se nenašel zájemce, který by chtěl pracovat jako topič pro kotelnu 
v budově č. p. 15. Bližší informace poskytne paní Bc. Hana Srbová, odbor správy 
a údržby Městského úřadu Přibyslav, tel. 569 430 827. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Pondělí 1. 8. 15. 8. 29. 8.
2 Bezručova Úterý 2. 8. 16. 8. 30. 8.
3 Hesovská Středa 3. 8. 17. 8. 31. 8.
4 Pecháčkova I Čtvrtek 4. 8. 18. 8. 1. 9.
5 Zahrádky u ACA Pátek 5. 8. 19. 8. 2. 9.
6 Cihlářská Pondělí 8. 8. 22. 8.
7 Jiráskova Úterý 9. 8. 23. 8.
8 Vyšehrad Středa 10. 8. 24. 8.
9 Prokopova Čtvrtek 11. 8. 25. 8.

10 Na Vyhlídce Pátek 12. 8. 26. 8.
11 Tržiště Pondělí 1. 8. 15. 8. 29. 8.
12 Pecháčkova II Úterý 2. 8. 16. 8. 30. 8.
13 Nezvalova Středa 3. 8. 17. 8. 31. 8.
14 Bezpalcova Čtvrtek 4. 8. 18. 8. 1. 9.
15 Zahrádky Amerika Pátek 5. 8. 19. 8. 2. 9.
16 Seifertova Pondělí 8. 8. 22. 8.
17 Česká Úterý 9. 8. 23. 8.
18 U Barevny Středa 10. 8. 24. 8.
19 Zahradní Čtvrtek 11. 8. 25. 8.
20 Zahrádky Letiště Pátek 12. 8. 26. 8.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 1. 8. - 4. 8. 12. 8. - 14. 8. 22. 8. - 25. 8. 2. 9. - 4. 9.
Keřkov 5. 8. - 7. 8. 15. 8. - 18. 8. 26. 8. - 28. 8. 
Dobrá 8. 8. - 11. 8. 19. 8. - 21. 8. 29. 8. - 1. 9. 
Česká Jablonná 1. 8. - 4. 8. 12. 8. - 14. 8. 22. 8. - 25. 8. 2. 9. - 4. 9.
Uhry 5. 8. - 7. 8. 19. 8. - 21. 8. 2. 9.  - 4. 9. 

V Dolní Jablonné, Poříčí, Utíně  a Dvorku bude kontejner na bioodpad umístěn 
stabilně a bude vyvážen. 

V ostatních místních částech a osadách bude kontejner na bioodpad umístěn dle 
následujícího časového rozpisu. Dle naplněnosti bude případné další rozmístění 
upraveno.

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v srpnu 2016

PRONÁJEM BYTU

Od září 2016 se uvolní byt 2+1
o celkové výměře 74,8 m2 v ulici 

Bechyňovo náměstí 40, 582 22 Přibyslav 

Bližší informace k podávání žádostí jsou 
zveřejněny na úřední desce Městského úřadu 
v Přibyslavi nebo na webu města Přibyslav 

www.pribyslav.cz.

 Budování dopravního hřiště v Ronovské ulici 14. 7. 2016, foto Michael Omes
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 Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 29.  06. 2016
 123/2016 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 2016 ře-

ditelce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové, ředitelce Kultur-
ního zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli ZŠ Přibyslav 
Mgr. Petru Adamovi, ředitelce SZMP s. r. o. Bc. Veronice Vošické Buráňové, 
veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů panu Josefu 
Hamerníkovi. 
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

124/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 6. 6. 2016 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a  EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 
180 00 Praha 8, IČO 01972197.
Termín: 15. 07. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

125/2016 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 7. 2016 úhradu za přechodné 
umístění psa v městském zařízení na 100 Kč za každý započatý den.
Termín: 01. 07. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

126/2016 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů 
Česká Jablonná, Česká Jablonná 50, 582 22 Přibyslav, IČO 62697501 ve výši 
6.285 Kč na nákup nového křovinořezu.
Termín: 15. 07. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

127/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s  výpůjčkou části Bechyňova náměstí (cca 
100 m2) fi rmě COOP družstvo Havl. Brod, prodejna 381, Bechyňovo nám 
66, 582  22 Přibyslav, IČO 00032115 dne 20. 7. 2016 za  účelem pořádání 
dětského dne.
Termín: 20. 07. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

128/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor 
na adrese Bechyňovo náměstí 46, Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018.
Termín: 31. 07. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

129/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené mezi 
městem Přibyslav a (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 
na byt č. 6 v domě Tržiště 241, Přibyslav, kterým se upravuje nájemní vztah 
a doba trvání nájmu od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2018. Výše měsíčního nájem-
ného bude stanovena na 40 Kč za 1 m2.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

130/2016 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-
12-2014446/VB/1, název stavby Přibyslav, Město, 16 RD, ZTV Pod Osivou, 
KNN, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097, a fi rmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, 
IČO 24729035.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

131/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení pro investiční akci 
„Infrastruktura pro 4 RD Dolní Jablonná“ v  souladu s  Pravidly Rady města 
Přibyslav pro zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 07. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

132/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením nájemní smlouvy na  byt č.  9 
v domě Přibyslav, Nerudova 664, uzavřené dne 29. 10. 2004 s manželi (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) dohodou ke  dni 31. 8. 
2016. 
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

133/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), trvale bytem Šlapanov, Šachotín 4, 580 01 Havlíčkův Brod. Výše 
nájemného bude stanovena na 30 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení 
ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena 
od 15. 7. 2016 na dobu neurčitou. 
Termín: 30. 07. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

134/2016 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem pozemků parc. č. 392/2 o výměře 
48 m2, parc. č. 392/3 o výměře 188 m2 a parc. č. 392/4 o výměře 997 m2 v k. ú. 
Přibyslav Sboru dobrovolných hasičů Dobrá, Dobrá 116, 582 22 Přibyslav, 
IČO 62697102. Cena pronájmu je 365 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavře-
na od 1. 8. 2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Termín: 31. 07. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

135/2016 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. st. 58 a parc. 
č. 45/1 o výměře 95 m2 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Cena pronájmu je 190 Kč/rok. 
Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 8. 2016 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zároveň bude nájemcem uhrazeno bezesmluv-
ní užívání pozemku od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016 ve výši 190 Kč.
Termín: 31. 07. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

136/2016 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem částí pozemku parc. č. 1826 o výmě-
ře 4 m2 v k. ú. Přibyslav paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje od-
straněny). Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou, a to od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016. Zároveň bude nájemcem 
uhrazeno bezesmluvní užívání pozemku od 12. 5. 2016 do 30. 6. 2016 ve výši 
196 Kč.
Termín: 15. 07. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

137/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít Dodatek č. 5 ke smlouvě ná-
jemní ze dne 28. 4. 2011 mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a  
Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, IČO 64259773.
Termín: 31. 07. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

138/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje přijmout s účinností od 1. 9. 2016 úředníka 
na funkci sociální pracovník na 50 % pracovního úvazku na dobu neurčitou.
Termín: 30. 08. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Zápis do školní družiny a školního klubu
Zápis dětí do  školní družiny a  do  školního klubu pro školní rok 2016/2017 

proběhne ve dnech 29. a 30. srpna 2016 vždy v době od 15:00 do 17:30 hod. 
v  prostorách školní družiny. Výsledek zápisu  bude zveřejněn dne 31. srpna 
2016 po 12.00 hod.

Ředitelské volno ve dnech 1. - 2. 9. 2016
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlašuji volno pro žáky základní školy ve dnech 1 . - 2. 9. 
2016. Školní družina bude v provozu od 6.30 hod. do 16.30 hod. V případě zájmu 
o využití služeb družiny ve dnech, kdy bude ředitelské volno, přihlaste své děti zá-
vazně v termínu do 30. 8. 2016 paní vedoucí Janáčkové (možné v průběhu zápisu 
do školní družiny a školního klubu ve dnech 29. - 30. 8. 2016). Školní jídelna bude 
v provozu jako v běžný pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Důvodem vyhlášení volna je realizace celodenního školení v rámci dalšího vzdě-
lávání pedagogických pracovníků, kterého se účastní všichni pedagogičtí pracovníci 
základní školy.

Petr ADAM
ředitel školy
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Vloni přišel do naší farnosti nový duchovní správce otec 
Pavel Sandtner a s ním i nový impuls do příprav a pořádání 
festivalu Přibyslavské Nocturno. Dvě základní změny, kte-
ré jsme si připravili pro návštěvníky, jsou přesun termínu 
z  prvního říjnového víkendu na  poslední zářijový víkend 
a vypuštění pátečního programu. Tudíž letošní ročník bude 
dvoudenní. Interpreti a účinkující, tvořící letošní program, 
jsou z velké části spojeni s naším městem Přibyslav a jeho 
okolím.

Sobotní program bude zahájen ve 14:00 h. a ukončen bude před sobotní půlnocí. 
Nedělní program bude v podobě doprovodu bohoslužeb v 8:00 h. a 9:30 h. Farní 
kostel Narození svatého Jana Křtitele, farní stodola, farní zahrada, farní sál, to vše 
jsou místa, kde festival bude probíhat. Program je opravdu pestrý, nikterak věkově 
omezený, a tak mi, prosím, dovolte vám ho krátce představit.

 Hudebně vzdělávací a zábavný workshop pod patronátem učitelů Základní školy 
Přibyslav. Pohádka nejen pro děti v podání divadelního souboru JenTak z Havlíčkovy 
Borové. Workshop s Drumbeny, což jsou originální české víceúčelové ekologické 
výrobky.  Vystoupení Dívčího pěveckého sboru Prímadonky  pod vedením Ondřeje 
Štefáčka (ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav), se kterými vystoupí 
sólisté Michaela Štefáčková, Ondřej Štefáček a Barbora Mičková. Cestopis přibyslav-
ských dobrodruhů a jejich cesty po Iránu 2015. Večerní program ve stodole bude 
pod taktovkou Jany Blažkové (akordeon), Jana Krejčího (housle) a jejich hudebního 
vystoupení, kapely OHS a jejich nezapomenutelných hudebních chvilek, kapely Bra-
tranci Veverkové hrají Jethro Tull, a také kapely Jelen, jejíž tři členové jsou přibyslav-
skými občany. Nedělní program je v podobě hudebního doprovodu bohoslužeb, 
o který se postará schola mládeže sousední římskokatolické farnosti Nížkov. Zajištěn 
bude doprovodný program, hospůdka a jiné. Vstupné na celý festival je dobrovolné! 

Podrobný program a informace najdete v dalším vydání PO, stránkách festivalu 
- farnostpribyslav.cz, facebookovém profi lu festivalu - facebook.com/Pribyslav-
skeNocturno.

Přijměte tedy pozvání na 17. ročník festivalu.
Petr Málek a tým Nocturno 16

Festival PŘIBYSLAVSKÉ NOCTURNO 
- festival nejen duchovní hudby
„ LADĚNÍ“ 2016 - 24. a 25. září

Návštěvy nemocných  – administrátor:  12. 8. město a 19. 8. DPS
– kaplan: 5. 8.; 12. 8.; 26. 8. DPS 

7. 8. v 9:30 h. Žižkovo Pole mše svatá 
15. 8. – 20. 8.  Ministrantský tábor Orlické hory (pro ministranty od 12 let)
13. 8. ve 13:00 h. MOTODĚNÍ - Motorkářská mše svatá
13. 8. – 19. 8.  Dětský farní tábor Brtnice
14. 8. 11:00 h. Nové Dvory mše svatá 
20. 8.  Diecézní mariánská pouť Malé Svatoňovice
21. 8. 11:00 h. Farní pouť ke sv. Anně u Pohledu
21. 8.  Nové Dvory mše svatá 
28. 8. 9:30 h.  M še svatá na začátek školního roku se žehnáním školních 

pomůcek;
 zábavné odpoledne na farním dvoře

Mgr. P. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Milí čtenáři,
v červenci jsme žádné akce pro veřejnost nepodnikali a také jsme si dávali prázdniny. 
Tedy kromě Dvanáctiboje Junior, ten probíhal i v červenci.

Na srpen připravujeme:
V neděli 28. srpna 2016 vás zveme od 18 hodin na, v pořadí už sedmou, ve-

ganskou večeři, tentokrát opět na školní zahradě v ulici Tržiště. Přijďte a přineste 
veganské jídlo a podělte se s ostatními, ochutnávejte nová jídla, seznamujte se, bavte 
se. Zúčastnit se může každý!

Během července jsme ale hlavně v plných přípravách příměstského tábora, který 
bude probíhat ve dvou turnusech od 1. do 12. srpna. Těšíme se na naše malé i velké 
táborníky!

Brzy na shledanou!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Doubková
www.cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

Srpen 2016 
v přibyslavské farnosti

Uzávěrka příštího čísla 19. 8. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 9. 2016)
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Ještě jsme ani neměli vysvědčení a už jsme mohli v 2. oddíle vodních skautů a skau-
tek prožít první velké letní dobrodružství. 

Vedoucí nám vyhlásili zkoušku Tří orlích per, která se v posledních deseti letech 
v oddíle nekonala. Jedná se o velmi náročný test, který se skládá ze tří částí – nej-
prve musíte být den hlady, kdy je povoleno pouze pít čistou vodu nebo hořký čaj, 
druhý den musíte mlčet, nesmíte se ani nahlas zasmát či kýchat a třetí den musíte 
být neviditelní nejen pro členy svého oddílu, ale i pro ostatní lidi, s nejnutnějšími 
věcmi a skromnou stravou odejdete do krajiny a ještě navíc na cestu dostanete úkol 
od vedoucích oddílu. 

Na třídenní zkoušku se přihlásila Šárka Vrbická a Veronika Trdá. Oběma děvčatům 
se povedly všechny části zkoušky a získaly tím „odborku“, kterou v podobě nášivky 
mohou nosit hrdě na skautském kroji do konce života.

Blahopřejeme jim a těšíme se, že se další zájemci pokusí tuto zkoušku složit v příš-
tím roce .

Skupina dospělých i malých skautů z 2. a 9. oddílu vodáků skautského střediska 
Goliath Přibyslav prožila během prvních prázdninových dní v jižních Čechách nád-
herné chvíle.

Kdo z vás ještě neměl možnost navštívit řeku Lužnici, určitě si přečtěte naše zku-
šenosti s ní a využijte to pro svůj výlet.

Z Přibyslavi jsme vyjeli vlakem do Veselí nad Lužnicí (cesta trvala necelé 4 hodiny 
a přestupy byly pouze v Havlíčkově Brodě a Jihlavě). Stany jsme rozložili na veřej-
ném tábořišti Ostrov Veselí nad Lužnicí, kde se stéká řeka Lužnice s řekou Nežárkou. 
Kemp je čistý, s pěkným hygienickým zázemím, kuchyní, dobrou obsluhou v dře-
věném stánku. Večer pod pergolou se sešli místní obyvatelé, podomácku grilovali 
a hráli trampské písně. O steaky se s námi rozdělili.

Ráno jsme zvolili trasu dlouhou 18,5 km, plnou stojaté vody – oleje a nesjízdných 
jezů, až do Roudné, kempu Pohoda. Ten je na velké louce s propracovaným záze-
mím, hodně zde lidé tráví čas v karavanech. Je tu restaurace, kde se pořádají zábavy, 
svatby, koncerty. Lodě jsme si nechávali u řeky mezi domorodými chataři. Oblast je 
plná velkých rybníků, kde se dá nejen koupat, ale také rybařit.

Z Roudné jsme další den pokračovali do Tábora, kempu Harrachovka. Trasa byla 
dlouhá 20 km. V Táboře již začaly být sjízdné jezy, objevily se peřeje. Nad vodou 
jsou zavěšené slalomové tyče a je zde velké vodní vyžití mezi nimi. Zkoušeli jsme 
je projíždět v  lodích, překlápět se, zachraňovat tonoucí, plavat mezi nimi pouze 
ve vestách atd.. Ve městě jsme stihli navštívit muzeum čokolády a marcipánu, kde 
jsme měli i kreativní rukodělnou sladkou dílnu. Prošli jsme historické město plné 
dalších muzeí, dali si dobrou zmrzlinu, navštívili geoskanzen pod širým nebem s in-
formacemi o vzniku naší země a geologii dané lokality. Strávili jsme zde dva dny 
a i to bylo málo. Kemp je navštěvovaný místními, u sprch jsou dvě veselá kůzlátka, 
která děti s oblibou krmily. Pod hospůdkou je dětské hřiště s dřevěnou prolézačkou 
v podobě lodě. Na středu je vybudovaný altán s grilem. Jedinou nevýhodou kempu 
je, že v případě velké návštěvnosti někdy dojde pitná voda a na napuštění kanystru 
se třeba dvě hodiny čeká. Nám se to však nestalo. 

Další trasa byla z Tábora do Dobronic – kempu Na Staré Papírně. Trasa dlouhá 
14,5 km byla zpříjemněna peřejemi, návštěvou zříceniny hradu Dobronice. Potkali 
jsme Stádecký most, jediný dochovaný empírový řetězový most v Čechách (auta 
po něm jezdí velmi pomalu a vydávají strašidelný hluk). Na trase jsou blízko sebe dva 
podobně pojmenované kempy. Vlastníci kempu Na Staré Papírně jsou cizinci, kteří 
navštívili jižní Čechy a do krajiny se zamilovali, postupně skupují okolní rekreační ob-
jekty, rekonstruují je a v současné době do nich jezdí cestovní společnosti převážně 
z Holandska. Musíme napsat, že čistota, vybavení a jednání v nich je vzorná. Tento 
kemp je vybaven navíc umývárnou nádobí, pračkou, sušičkou, hřištěm na plážový 
volejbal, dětským hřištěm a dalšími sportovními a oddechovými atrakcemi.

Z Dobronic jsme vyrazili do Nuzic – 14 km řeky. Kemp byl autem hůře přístupný, 
působil jako zrušený. Na břehu se nachází pouze vysekaný pruh trávy, avšak dobře 
udržovaný, zázemí 150 metrů daleko, ale kvalitní. Dobrá hospůdka s příjemnými ma-
jiteli, v kempu dostatek pitné vody i zásobování, velmi levné a pěkné ubytování. Byl 
to jediný kemp, kde nebyly teplé sprchy. Po cestě bylo krásně vidět město Bechyně, 
z vysoké skály rostl renesanční zámek. Potkávali jsme Židovu strouhu – skalní kaňon, 
kterým protéká potůček, nad nímž je vyžití pro horolezce.

Od Nuzic jsme pokračovali až po soutok Lužnice s Vltavou do Týna nad Vltavou, 
denní trasa byla dlouhá 8 km.  Zde je pronajatý městský kemp Vltavín, kde nejsou 
zvyklí na vodácké turisty, špatný přístup z řeky tomu napovídá. Lodě jsme museli 
vytáhnout svahem, přenést přes frekventovanou silnici. Celý kemp je ve svahu, při-
pravené chatky spíše pro hosty s automobilem, kteří utíkají z přehřátých panelových 
domů, nebo cyklisty. Hrála zde večer živá hudba, ale pod stany byl tvrdý kamenitý 
terén. Na louce je volejbalové hřiště, dětský nafukovací bazén, průlezky a trampo-
lína. Kemp byl drahý. Je odtud však dobrý spoj autobusem do Prahy, odkud se dá 
přímým rychlíkem dojet až zpět do Přibyslavi.

Celá krajina je nádherná, voda v řece čistá a nás tento kraj opravdu oslovil. Děku-
jeme sponzorům, kteří nám usnadnili organizaci dětského tábora, a to především 
panu Marku Zichovi a Tomáši Fajmonovi za dopravu lodí a vodáckého vybavení, 
rodině Perničkových z Olešenky za zapůjčení doprovodného vozidla, panu Františku 
Pátkovi  za večeři, panu učiteli Linkovi za med, obci Olešenka za nová pádla, fi rmě 
ACO za záchranné vesty pro malé děti, fi rmě Fritagro Nížkov, Amylon Ronov nad 
Sázavou, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic za  jejich produkty, Zuzaně 
a Zdeňkovi Špačkovým za dobroty a dárky pro děti.

Za 2. a 9. oddíl vodních skautů R. a Z. Tvrdíkovi

Léto plné zážitků

Vodácký tip

Vodní oldskaut Zbyněk
Za 2. a 9. oddíl vodních skautů Renata Tvrdíková

 Sestry Šárka a Verča po splnění zkoušky

 Bratr Matěj Lažínský

 Skauti podporující zkoušené
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Jako každý rok, tak i  letos, uspořádali 
členové ČSCH spolku Přibyslav tradiční 
výstavu králíků, drůbeže, holubů a nutrií 
o přibyslavské pouti ve dnech 25. 6. - 26. 
6. 2016.

Výstavu obeslalo celkem 75 chovatelů 
z  České republiky a  ze Slovenska. Také 
se zúčastnilo 6 mladých chovatelů. Bylo 
vystaveno 255 králíků, 22 voliér drůbe-
že, 24 voliér holubů a 61 nutrií. Všechna 

zvířata byla oceněna posuzovateli a  nejlepším byly uděleny Poháry města 
Přibyslav a čestné ceny. Celkem bylo uděleno 7 pohárů a 34 čestných cen.

Mezi chovateli králíků získal na přibyslavské výstavě Pohár pro vítěze 
- Štrejbar Bohuslav za kolekci králíků „Český černopesíkatý“ a mezi mladými 
chovateli získal ocenění Bratršovský Miroslav za kolekci králíků „Stříbřitý malý 
modrý“. Čestné ceny v této kategorii dále získali: Dobrovolný Zdeněk – hned 
dvě ocenění, Tecl Alois, Dočekal František, Lempera Martin, Mokrý Ladislav, 
Šlechtický Antonín, Pospíchal Jiří, Pohl Jiří, Kubátová Zdeňka, Wasserbauer 
Josef, Chalupa David – dvě ocenění a Zítko Zdeněk.

Pohár za nejlepší voliéru drůbeže získal chovatel Šíp Jindřich. Jeho chlou-
bou i vítězem je „Antverpský vousáč křepelčí.“ Čestné ocenění v této chova-
telské kategorii získali: Tecl Miloš, Neubauer Jaroslav, Kříž Michal, Horní Josef, 
Musil Martin, Bouma Jan, Těšínský Jaroslav a Šíp Jindřich.

Na výstavě se měli čím pochlubit i  chovatelé holubů. Pohár pro vítěze 
za nejlepší voliéru obdržel Křesťan František a mladý chovatel Jaroš Dominik. 
Čestné ceny v této kategorii pak získali tito vystavovatelé:  Svatoň Jan, Těšínský 
Jaroslav, Sommer Josef, Fikar Pavel, Nedělka Václav ml. a Musil Miroslav.

Mezi oceněnými nechyběli ani chovatelé nutrií. Chov těchto zvířat je po-
važován za mnohem náročnější a i zkušený chovatel se musí občas smířit se 
ztrátami. Nutrie jsou mimořádně náchylné k chorobám žaludku a zažívacího 
traktu vůbec, takže všechna potrava musí být kvalitní. Zatuchlé, namrzlé nebo 
i jen zapařené krmení může lehce vyvolat nadýmání popřípadě záněty. Proto 
si ceníme, že se tito chovatelé našich výstav účastní.  Pohár pro vítěze v této 
kategorii získal Klimeš František. Další čestné ceny převzali: Durček Lubomír, 
Homola František, Klimeš František, Laštík Štěpán, Voříšek Karel a Klíma Jiří.

Touto cestou děkujeme městu Přibyslav za fi nanční pomoc na zakoupení 
pohárů pro vítěze a dalších čestných cen, vedení Základní školy v Přibyslavi 
a všem žákům 9. tříd, kteří nám pomohli při stavbě a úklidu výstavních kle-
cí i  celého areálu. Dále pak všem sponzorům, kteří nám poskytli fi nanční 
a materiální pomoc. Bez nich bychom výstavu v takovém rozsahu nemohli 
uspořádat.

Dočekal Zdeněk
výstavní výbor

Výstava drobného 
zvířectva v Přibyslavi Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, i  v  letních 

měsících jsme tu pro vás v  Kurfürstově domě. Právě sem se 
můžete zastavit pro dobrou knihu nejen na  dovolenou nebo 
se přijít podívat do městského muzea na expozici zapalovačů 
či na zajímavou výstavu. Samozřejmě se také můžete vypravit 
na městskou gotickou věž. 

V úvodu zmiňovaná výstava je o řemeslnících a živnostnících 
v našem městě. Více určitě řekne místním obyvatelům, avšak 
i ostatním výletníkům se určitě bude líbit pře-
devším svým velkým množstvím zajíma-
vých informací a dobových fotografi í. 

V  srpnu nás čeká hlavně letní kino, 
od pondělí 8. 8. do čtvrtka 11. 8. K vidění 
budou fi lmy Sedmero krkavců, Život je život, Gangster Ka a Gangster Ka Afričan. Určitě si 
ho nenechte ujít. Promítat se bude na hasičském cvičišti v Ronovské ulici. Promítání bude 
začínat po setmění. 

O prázdninách je vše takové klidnější, ale od září to zase vypukne naplno. V prvé řadě 
se bude konat jubilejní 2 5. ročník Mlékárenského dne a  s  ním spojené kulturní akce. 
I v knihovně se zase vrátíme k tvořivým dílničkám a společnému čtení. Ale oblíbená burza 
knih a čtenářská soutěž pro děti „Lovci perel“ probíhají bez přerušení – lovení perliček až 
do konce října. 

O prázdninách je ICMM otevřeno ve všední dny až do 17:00 hod., o víkendech do 16:00, 
v  knihovně jsme pro vás, jak jste zvyklí, pouze v  sobotu je zavřeno a  pozor, v  červenci 
a srpnu je uzavřena i kostymérna! 

Závěrem vám nabídnu několik knižních novinek.

Z českých autorů jistě potěší dvě nové knihy od Hany Marie Körnerové – „Dlouhá cesta“ 
a „Druhý břeh“, z historických románů „Město hříšníků“ od Vladimíra Přibského či „S cej-
chem vraha“ od Jana Bauera, od úspěšné mladé autorky Radky Třeštíkové máme „Bábovky“ 
a od Dalibora Váchy nový válečný román „Cestou“. Od slovenského autora Dominika Dána 
máme nově detektivky „Bestie“, „Cela 17“ a „Kráska a zvíře“.

Ze zahraničních autorů jmenujme oblíbenou Sandru Brown a  její nový román „Re-
portér“, nové historické romány nejen pro ženy od  Ricardy Jordan s  názvem „Dědictví 
Lauensteinů“ a „Návrat na Lauenstein“, dalším historickým románem je „Letní královna“ 
od Elizabeth Chadwick, dále máme „Jeden plus jedna“ od  Jojo Moyes, napínavý thriller 
„Farma“ od Toma Roba Smithe, román pro ženy „Nejtemnější hodina“ od Barbary Erskin, 
francouzskou detektivku „Mráz“ od Bernarda Miniera nebo nejnovější román Johna Irvinga 
„Ulice Záhadných tajemství“.

I děti si přijdou na své – konečně máme 9. a 10. díl Deníku malého poseroutky, novinku 
od Timothée de Fombelle „Dva životy pana Perla“, napínavou detektivku „Smrt v křišťálové 
kouli“ od Alana Bradleye a krásný životopis Karla IV. od Renáty Fučíkové. 

Nejen v knihovně se na vás moc těšíme.
Krásný zbytek prázdnin přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Prázdniny v KZMP

Poslední červnová dílnička
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 8 – srpen 2016
Odpovědi:

�.  .......................................................................................................

�.  .......................................................................................................

�.  .......................................................................................................

Jméno:  ..........................................................................................................

Adresa (popř. doplňující jiný kontakt):  .......................................................

.........................................................................................................................

Okénko 

do historie

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK Č. 8

OTÁZKY:

�. Jak se jmenuje tato usměvavá dáma na naší fotografi i?

�. Mohli jste se s ní někdy setkat?

�.  Čím se nesmazatelně zapsala do povědomí širší přibyslavské 
veřejnosti?

Vážení čtenáři, 
Kulturní zařízení města Přibyslav pro Vás i na celý rok 2016 připravi-

lo malou soutěž. Každý měsíc bude v našem periodiku zveřejněna vždy 
jedna fotografi e z archivu městského muzea. Tentokrát jsme se rozhodli, 
že uveřejníme fotografi e více nebo méně známých tváří přibyslavských 
občanů, které jste možná ještě nedávno někteří z vás potkávali. Možná 
se některým čtenářům náš výběr nebude líbit. Možná, že si někdo řekne: 
Proč zrovna ten? Odpovídám: A proč ne. 

Vaším úkolem bude, jako loňského roku, uhodnout o koho se jedná. 
Správné odpovědi nám můžete poslat e-mailem, kde je třeba uvést své 
plné jméno a adresu (e-mailová adresa nestačí) a jako předmět uvést 
heslo „Soutěž – Okénko do historie“. Dále lze odpověď zaslat poštou 
na předtištěném kupónu na naši adresu, anebo předat v informačním 
centru do připravené schránky. I tyto odpovědi musí obsahovat plné 
jméno a přesnou adresu, popřípadě tel. číslo nebo e-mail. Je to z toho 
důvodu, že bychom nevěděli, kam máme případnému výherci cenu po-
slat. Do slosování budou zařazeny všechny správné odpovědi mající 
uvedené náležitosti, které obdržíme do dne uzávěrky následujícího 
čísla Přibyslavského občasníku. V tento den pak náhodně oslovený 
návštěvník Kurfürstova domu vylosuje vždy tři soutěžící. Výsledky 
soutěže budou průběžně uveřejňovány na stránkách Přibyslavského 
občasníku. Výherci jednotlivých kol pak postoupí do velkého slosová-
ní, ovšem za předpokladu, že se osobně dostaví na slavnostní večer, 
který proběhne v době adventu roku 2016. Těšíme se opět na Vaši 
hojnou účast v soutěži, Vaše odpovědi a Vy se můžete za odměnu těšit 
na hezké ceny. 

Anna Šauerová
KZM Přibyslav

Naše kontaktní adresy:
e-mail: obcasnik@pribyslav.cz – předmět: Soutěž – Okénko do historie
doručovací adresa: KZM Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 7
1. Ing. Adolf Švec nar. 30. 3. 1893, zemřel 15. 6. 1942 v Osvětimi.
2.  Byl zemědělským inženýrem agronomie, zaměstnán v Amylonu a.s. v Ronově 

nad S.,  byl i jeho ředitelem zodpovědným za zemědělskou výrobu, byl 
u založení i prvním předsedou Mlékárenského pastevního družstva v Hesově 
(později Pribina).

3.  Hlavně starší generace si jej, vedle jeho profese, nejvíce spojuje s  činností 
místního Sokola, jehož byl od r. 1926 starostou. V té době zastával i funkci 
místostarosty sokolské Župy Havlíčkovy.

Výherci sedmého kola soutěže: 
1.  Dagmar Dobrovolná, Chotěboř
2.  Zdeněk Zrna, Přibyslav
3.  Dagmar Štefanová, Dobrá

 Vernisáž výstavy 
Anna Šauerová 

a Ladislav Hladík st.
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HRACÍ
KOUTEK

Pranostiky 

rokem krok 

za krokem Milí malí luštitelé, na srpen pro vás máme připravenou zábavnou křížovku. 
Jistě to zvládnete bez nápověd ☺
Tak směle do toho!

zdroj: Z. Kovaříková; V. Lyčková: Pranostiky – rokem 
krok za krokem; Albatros, Praha 2006

Anna Šauerová

SRPEN

Když jsou v srpnu ráno rosy, mají z toho 
radost vosy.

Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.

Příliš hub srpnových, příliš vánic 
sněhových.

Bartoloměj svatý odpoledne krátí.

Vavřineček ukazuje, jaký podzim 
nastupuje.

Odplula jedna polovina prázdnin a pomalu začíná dru-
há. Je to pořád ještě fajn, protože se nemusí do školy. Ně-
kteří se už vrátili z dovolené, jiní se na ni ještě těší. Voda 
v rybnících, řekách, na koupalištích i přehradách stále láká 
ke koupání. Když se na obloze objeví nějaký ten mrak, udě-
láme si procházku do  lesa. Když není příliš veliké sucho, 
určitě se s prázdným košíkem nevrátíme.  Ale přece jen už 
to občas vypadá jako na podzim. Sem tam foukne vítr. Jak 
naše prababičky říkávaly – fouká ze strnišť. Rorýsové, kteří 
u nás vyvedli mladé, jsou již na odletu do teplejších krajin. 
V zahradách dozrává ovoce, ve vinicích vinná réva, v lese se 
modrají koberce borůvek. Ke konci srpna začínají červenat 
jeřabiny a  to už je vážně konec prázdnin i  léta na  spad-
nutí. Ale zimy se ještě bát příliš nemusíme. Začne-li být 
venku nevlídně, to je čas na krátkou procházku, při které 
si natrháme dozrálé jeřabiny, z kterých se dá vyrobit hezký 
náhrdelník pro maminku, pro sestřičku nebo babičku. Stačí 
nám k tomu silnější nit a jehla. Ovšem má to jeden háček 
– příliš dlouho nám ta paráda nevydrží. Ovšem potěšit je 
můžeme i výrobou vyřezávané hole. To je ovšem nápad pro 
starší šikulky. Jak na to? 

Vyřezávaná hůl
Při procházce do  přírody si uřízneme silněj-

ší prut. Nejlépe se nám asi bude hodit lískový. 
Jak dlouhý a  silný by měl být? To bude záležet 
na tom, na jaký účel budeme hůl vyrábět. Jestliže 
chceme vyřezat hůl pro dědečka, aby se mu lepší 
chodilo na  procházky, musíme pilkou uříznout 
prut alespoň tři centimetry silný a  jeden metr 
dvacet centimetrů dlouhý. Jestliže chceme pře-
kvapit maminku a  budeme vyrábět hůlku jako 
podpěru k popínavé květině, stačí nám padesát 
centimetrů dlouhá a jeden centimetr silná hůlka. 
Tu snadno uřízneme ostrým kapesním nožem. 
A  pak už můžeme začít s  vlastní výrobou. Ka-
pesním nožíkem odřežeme kousky tmavé kůry. 
Objeví se nám pod ní světlé dřevo. Vyřezáváme 
do  kůry různé ornamenty, podle naší fantazie 
a  zručnosti. Hůl můžeme ozdobit celou nebo 
pouze její část. Nakonec ji necháme proschnout, 
nejlépe na  stinném, dobře větratelném místě – 
třeba u tatínka v dílně. Hlavně na ni nesmí svítit 
slunce. To by nám hůlka praskla. Nakonec mů-
žeme tatínka poprosit o trochu bezbarvého laku 
a nalakovat ji.   

1. V noci na obloze svítí …
2. Když jdu spát, položím hlavu na …
3. Ráno mě probudí zvonící …
4. Posadím se ke stolu a sním …
5. Za oknem krásně zpívají …
6. Rychle se obleču, obuju a jdu …

protože tam krásně svítí … (tajenka)

Bude-li nám štěstí trochu nakloněno, bude mít tato výstava, kterou jsme slavnostně otevřeli koncem června, 
své malé pokračování. Na jejím základě bychom rádi vydali brožuru o místních živnostnících a řemeslnících. 
Rádi bychom vás touto cestou požádali o spolupráci. Sice s výzvami tohoto typu nemáme příliš dobré zku-
šenosti, protože se nesetkávají s příliš  velkým zájmem veřejnosti, ale zkusíme to. Většinou se jen okrajově 
dozvídáme, že se někdo někomu zmíní: „No to my doma taky něco máme.“ A to je bohužel tak vše. K nám 
do muzea má asi strach zajít. Nechceme nikoho o rodinné památky připravit, pouze bychom chtěli na jejich 
základě zmapovat a pro další generace uchovat informace o životě v Přibyslavi v dřívějších dobách. S od-
chodem pamětníků odcházejí i vzpomínky, zážitky a důležitá fakta. Když nám přinesete nějaký dokument, 
fotografi i apod. my si je pouze ofotografujeme a ihned vám je vrátíme v pořádku, nepoškozené. Své nemalé 
zkušenosti s touto spoluprací má nejen pan L. Hladík st., ale třeba i pan F. Pometlo. Ten mimo jiné na každou 
výzvu zareaguje a snaží se nám pomoci. Za to mu touto cestou velice děkujeme. 

Přes nezdary se tak na vás znovu obracíme. Pomozte nám zaznamenat v připravované knize vzpomínky 
vašich blízkých.  Základem výstavy i zamýšlené knihy je seznam řemeslníků a živnostníků z roku 1940, který 
v archivu vyhledal a sestavil ještě PhDr. Oldřich Málek. Ovšem jak jsme při vytváření libreta výstavy zjistili, není 
úplně přesný. Některá jména tam chybí. Bylo by velice hezké, kdybyste se podělili se čtenáři o zážitky „s onou 
paní prodavačkou, s tím panem krejčím nebo přibyslavským doktorem.“ Mnohého občana našeho města 
by zajímala podrobnější historie třeba právě vašeho domu. Odkud sem přišel váš pradědeček, kdy váš dům 
získal svůj současný vzhled, jaké řemeslo nebo živnost se právě u vás provozovala před rokem 1940 anebo 
po něm, po válce, po roce 1990. Budeme se těšit na vaši návštěvu i případné doplňky a zajímavé postřehy.  
Krásný zbytek léta vám přeje

Anna Šauerová
Městské muzeum Přibyslav

Řemeslníci a živnostníci v městě 
Přibyslavi
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Nepodceňujte svou bezpečnost 
a bezpečnost vašich příbytků
Dávejte pozor na silnicích 

Pro nadcházející období prázdnin byla v Kraji Vysočina vyhlášena série dopravně 
bezpečnostních akcí. Policisté se v průběhu letního období zaměří na kontrolu všech 
účastníků silničního provozu ve snaze ovlivnit chování účastníků provozu a snížit tím 
nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti. Začátek letních prázdnin s sebou totiž tradič-
ně přináší z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu celou řadu specifi k. 
Toto období patří mezi nejrizikovější v  rámci celého roku, a proto by měli všichni 
účastníci provozu na pozemních komunikacích věnovat zvýšenou pozornost dodržo-
vání všech zákonem stanovených povinností a při jízdě se plně věnovat řízení vozidla. 

V Kraji Vysočina došlo během loňských dvouměsíčních prázdnin celkem k 795 do-
pravním nehodám, což bylo o 65 dopravních nehod více ve srovnání s předloňský-
mi prázdninami. Na silnicích Kraje Vysočina zemřelo v období loňských prázdnin 
celkem šest osob, což bylo o osm osob méně než za stejné období v předloňském 
roce.  Policisté dále zaznamenali 46 osob s těžkým zraněním a 310 osob s lehkým 
zraněním. V 53 případech byl u účastníků dopravní nehody zjištěn alkohol v dechu 
a ve čtyřech případech policisté při vyšetřování nehody zjistili, že je řidič pod vlivem 
omamných a  psychotropních látek. Výše hmotné škody způsobené při loňských 
prázdninových nehodách byla vyčíslena na 54 947 000 korun. Nejčastější příčinou 
dopravních nehod o letních prázdninách v roce 2015 v Kraji Vysočina byl nesprávný 
způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě.

Řidiči osobních i  nákladních automobilů, motocyklisté, cyklisté i  chodci musí 
po celé prázdniny počítat s tím, že se s policejními hlídkami budou setkávat na všech 
typech komunikací a také v lokalitách, kde se nacházejí turistické a chatové oblasti. 

V letošním roce se na mnoha místech našeho kraje opravují pozemní komunika-
ce, doprava je vedena po objízdných trasách nebo částečnými uzavírkami. Počty 
vozidel ještě zesílí v době, kdy budou lidé odjíždět na dovolené. Proto při cestování 
počítejte s možností tvorby kolon. Je vždy lepší, když se na cestu vydáte dříve, než 
spěch. Ve spěchu je prostor na chyby, které můžou skončit i tragickým následkem. 
Je velice důležité, abyste zachovali klid, chovali se k ostatním účastníkům na silnicích 
ohleduplně, předvídali a také dodržovali dopravní značení. V našem kraji vás čekají 
problémy zejména na silnici I/38 mezi Jihlavou a Znojmem. 

Nezapomínejte ani na svoje obydlí
S létem je neodmyslitelně spjata dovolená. Mnozí lidé odjíždějí na vysněný pobyt, 

který je stál mnohdy nemalé peníze. Předtím než opustíte svůj byt nebo dům, byste 
se však měli zamyslet, zda jste udělali vše proto, aby jej po dobu vaší nepřítomnosti 
nenavštívil nezvaný návštěvník. Žádný stoprocentní recept na zajištění bezpečnosti 
neexistuje, ale za předpokladu, že dodržíte pár základních pravidel, lze minimalizo-
vat riziko vniknutí do vašeho obydlí.

Policisté proto doporučují všem občanům našeho kraje, aby:
  předčasně nesdělovali termín odjezdu na dovolenou,

  riskantní je zveřejňovat dobu odjezdu na do-
volenou na sociálních sítích, kam má přístup 
velké množství lidí,

  vysvětlete dětem, že nesmějí údaje o bydlišti a ter-
mín odjezdu na  dovolenou zveřejňovat na  sociálních 
sítích nebo tyto informace komukoli bezdůvodně sdělovat,

  nezveřejňujte na sociálních sítích fotografi e, ze kterých by se dalo odvodit, 
že jste mimo domov.

Zejména na sociálních sítích mají lidé uvedeno spousty informací o jejich osobě 
i bydlišti. Nezvaný návštěvník vašeho profi lu může ve spojení bydliště a vaší nepří-
tomnosti využít příležitosti a riziko vloupání do vašeho obydlí stoupá. 

Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště byste si měli své doklady, peníze a cenné 
věci, zejména šperky, uschovat nejlépe do bezpečnostní schránky nebo do domácí-
ho trezorku pevně zabudovaného ve zdi. 

Pokud budete chtít někomu svěřit klíče od bytu, tak jen spolehlivému sousedovi 
nebo příbuznému, který bude váš byt nebo dům pravidelně kontrolovat a vybírat 
poštovní schránku.

Standardem pro bezpečnost vašeho obydlí by měly být bezpečnostní dveře s ví-
cebodovým zamykáním a bezpečnostním zámkem. Důležitá je však kontrola všech 
oken a dveří, zda jsou dobře zajištěné, případně zamčené. Neměli byste zapomínat 
ani na okna ve sklepních a půdních prostorách. Není dobré mít po dobu nepřítom-
nosti v bytě na oknech zatažené závěsy nebo stažené rolety a žaluzie. Nepodceňujte 
ani přívody energií do bytu nebo domu. Prasklý přívod vody k domácímu spotřebiči 
vám může znepříjemnit návrat ze zasloužené dovolené. Před odjezdem je vhodné, 
pokud vám to situace dovolí, uzavřít hlavní přívody vody a plynu do bytu či domu. 
Pokud takovou možnost nemáte, tak alespoň uzavřít ventily k jednotlivým spotře-
bičům. 

Prohlédněte i okolí vašeho rodinného domu a uschovejte žebříky a jiné nástroje, 
které by mohl pachatel použít při vloupání do domu. Snažte se co nejvíce znesnadnit 
přístup do domu. 

Při dodržení těchto základních rad velice významnou měrou snížíte možnost, že 
vás po návratu bude čekat nepříjemné překvapení spojené se spoustou starostí.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

por. Mgr. Tomáš Procházka
koordinátor prevence

tel: 974 261 208
mobil: 725 868475

e-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz
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V měsíci červenci proběhla 7. disciplína – PLAVÁNÍ, jejíž vý-
sledky nebyly do uzávěrky Občasníku známy.  Zveřejníme je až 
v zářijovém čísle současně s  8. disciplínou – DUATLON, která 
proběhne na  letišti v  Přibyslavi, na  kterou Vás tímto srdečně 
zveme.

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401 836
Facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

www.cckpribyslav.cz

Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR 2016

Žákovský fotbal má 
síluuuuuuuu!
My jsme parta žraloků, máme velkou sílu, 
všem soupeřům do brány uděláme díru.
Hej, hej , hej, góly tam nasázej. Hej, hej, hej, Přibyslav je nej… .

Tak toto je vítězný pokřik fotbalistů mladší i starší přípravky SK Přibyslav. O tom, 
že Přibyslav žije fotbalem, nemusím nikoho přesvědčovat. Možná ale stojí za zmínku, 
že široká fanouškovská základna se táhne napříč všemi kategoriemi. Kromě soutěží 
OFS se mladí fotbalisté účastní i fotbalových turnajů, které jsou pod hlavičkou zá-
kladních škol. Mc Donald´s Cup je jedním z nich. Turnaj je určen pro žáky 1. stupně 
základních škol a je rozdělen do dvou kategorií: mladší (žáci 1. - 3. tříd) a starší (žáci 
4. - 5. tříd). Turnaj je mezi školami velmi oblíben. A ZŠ Přibyslav si v něm již řadu let 
nevede špatně. Posuďte sami.

Pondělí 16. 5. Jihlava
Sportovní areál Na Stoupách nás vítá slunečným, ale chladným počasím. Krajské 

kolo školní fotbalové soutěže   McDonald´s Cup může začít. Roli našich trenérů 
na sebe vzali pan Jaromír Vopršal a Radek Havlíček (trenér starší přípravky SK Při-
byslav), tatínci, bývalí aktivní fotbalisté. Každý je úplně jiný, každý má svoje metody, 
ale oba jsou výborní a motivují kluky k výkonům. Podpořit tým přijeli i maminky, 
tatínek a dědeček. Všichni jsme plni očekávání. V naší kategorii jsou tyto týmy: ZŠ 
Seifertova Jihlava, ZŠ Rošického Jihlava, ZŠ Velké Meziříčí, ZŠ Pacov, ZŠ Třebíč a my 
ZŠ Přibyslav. Na poradě vedoucích týmů se dozvídáme, že budeme hrát ve dvou 
skupinách po třech, ze kterých první dva postupují do semifi nále. Los nám bohu-
žel moc nepřál. Prvním soupeřem je ZŠ Rošického Jihlava – fotbalová škola. Kluci 
nastupují do zápasu a jsou téměř rovnocenným soupeřem svým protihráčům, kteří 
jsou všichni žáky 3. ročníku. Naši kluci to ale nevidí. Hrají, bojují. Nedorozumění 
v obraně, 2 body, Přibyslav-Jihlava 0:2. Nic se neděje. Kluci jsou v pohodě. Já osobně 
jsem čekala jinou dardu, např. 0 : 7. Ale nic takového se nekonalo. Následoval tým 
z Velkého Meziříčí.  Kluci se přizpůsobují hřišti, svým postům a vůbec si nevšimli 
toho, že protihráči jsou zase o  hlavu větší.  Ale POZOR, první poločas končí 1 : 1. 
Po výkopu od brány, zpracování a nahrávce záložníka se uvolnil náš druhák - Kamil 
Vaverka a zavěsil do sítě soupeřů  náš první gól. Gól, který jsme potřebovali, gól, 
který nám dal naději! Ve druhém poločase, jsme bohužel gól inkasovali. Pak soupeři 
zfaulovali Matyáše Vopršala. Volného přímého kopu se ujal třeťák Adam Vaverka, 
který dělovkou pod víko zpečetil remízu. Stav 2 : 2 nás stále držel ve hře o postup. 
Čekali jsme na výsledek duelu V. Meziříčí - Rošického Jihlava. Pokud by Jihlava vyhrá-
la o víc než o 2 góly, tak bychom postoupili do semifi nále.  Bohužel. Jihlaváci uhráli 
pouze hubené vítězství  1 : 0. Tím pádem nás čekal boj o 5. - 6. místo. Soupeřem 
byla ZŠ Pacov. Kluci začali slibně. Bylo tam několik gólových šancí. Ale pak jsme se 
trápili. Únava a dlouhé prodlevy mezi zápasy udělaly svoje.  Zbývaly asi tři minuty 
do konce utkání a stav byl stále 0 : 0. Už jsme se psychicky připravovali na penaltové 
rozstřely, když se na radu trenéra vysunul dopředu střední záložník Tomáš Háněl, 

který rychle zpracoval přesnou přihrávku od Radka Havlíčka  a vystřelil na bránu. Byl 
z toho gól!!! Přibyslav vede 1 : 0. Hurá! Teď už zbývá jen tento stav udržet! Do konce 
zápasu zbývají 2 minuty. Byly to dlouhé 2 minuty, ale zvládli jsme to! Vyhráli jsme. 
V krajském kole fotbalového turnaje McDonald´s Cup jsme 5. Jsme pátí v Kraji Vy-
sočina! Organizátoři nám sdělili, že jsme jediný tým, který má ve svém složení kluky 
z 1. a 2. ročníku. Při slavnostním vyhlášení jsme zjistili, že všichni naši soupeři, se 
kterými jsme hráli,  se umístili na bedně. Turnaj vyhráli borci ze ZŠ Rošického Jihlava, 
druzí byli fotbalisté ze ZŠ Seifertova Jihlava a třetí byli kluci z Velkého Meziříčí. Čtvrtá 
byla Třebíč, pátí my a šesté místo obsadila ZŠ Pacov. I když jsme byli pátí, čekaly 
na nás pěkné ceny. Každý z hráčů získal multifunkční šátek a fotbalovou láhev. Tým 
dostal míč. Láhev a šátek máme i pro Honzíka a Filípka, kteří se do užšího výběru 
letos nedostali a fandili nám tak jen ze školních lavic.

V kategorii 4. a 5. ročníků, naši přemožitelé, fotbalisté ze ZŠ Wolkerova Havlíčkův 
Brod, skončili také na 5. místě. První dvě místa obsadily obě jihlavské školy.

Při  slavnostním předávání cen jsem si opět uvědomila to, jak máme v Přibyslavi 
šikovné a slušné sportovce. Kluci stáli v zástupu a sledovali ceremoniál. Každému 
týmu zatleskali, což je v mých očích samozřejmé. Jihlavské, ale i  jiné týmy bučely. 
Proč? Proč nedokážou poděkovat za výkon a ocenit hru soupeře? Proč se vedoucí 
družstva nedokáže postavit ke svému týmu? Uvědomila jsem si, že v dnešní uspěcha-
né době se i ve sportu zapomínají připomínat pravidla slušného chování, pravidla 
fair play. V okresním kole je pan Hitzger připomněl. Dnes v Jihlavě bohužel chyběla. 
Osobnost trenéra, učitele či rodiče je velmi důležitá, to jakým způsobem mluví, 
chválí, motivuje, kritizuje. Ovlivňuje tím tak chování a jednání svých svěřenců. 

Ještě bych chtěla poděkovat všem mladým fotbalistům za  to, s  jakou chutí 
a bojovností se zapojili do hry, trenérům za trpělivost a  čas, který si na tento 
turnaj udělali! Děkuji fandícím maminkám a tatínkům na telefonu či na hřišti.

A chci borcům sdělit, že být pátí v Kraji Vysočina je hodně, hodně velký úspěch! 
V Kraji Vysočina je kolem 130 základních škol a my jsme 5., to je super umístění. 
Naposledy se Přibyslav dostala do krajského kola v Jihlavě před 7 lety, tak doufejme, 
že příští rok o ní uslyšíme též. Jeden kolega mi nedávno připomněl, že sebelepší tým 
nevyhraje, pokud mu chybí bojovnost. My, přibyslavští sportovci, bojovnost máme 
(možná nám jí tady část zanechal bratr Žižka)  a myslím, že naše sportovní výsledky 
tomu odpovídají.

Za ZŠ Přibyslav Mgr. Věra Danišková 

Mc Donald´s Cup 2016
(pokračování článku z červencového čísla – pozn. redakce)
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PODZIM 2016 A-ČKO
DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

7.8.2016 NEDĚLE Doma 16:30 ŽIROVNICE A 
13.8.2016 venku 16:30 HAVL.BROD  A 15:00 
21.8.2016 NEDĚLE doma 16:30 JEMNICKO A 
28.8.2016 NEDĚLE Doma 16:30 ŽDÍREC 

3.9.2016 SOBOTA venku 16:00 MOR.BUDĚJOVICE A 13:30 
11.9.2016 NEDĚLE Doma 16:00 CHOTĚBOŘ A 
17.9.2016 SOBOTA venku 15:30 HUMPOLEC A 13:30 
25.9.2016 NEDĚLE doma 15:30 VEL. MEZEŘÍČÍ B A 
2.10.2016 NEDĚLE venku 15:00 NOVÁ VES A 13:00 
9.10.2016 NEDĚLE Doma 15:00 LEDEČ A 

16.10.2016 NEDĚLE venku 14:30 JAROMĚŘICE A 12:00 
23.10.2016 NEDĚLE doma 14:30 SAPELI POLNÁ A 
29.9.2016 SOBOTA venku 14:00 OKŘÍŠKY A 12:00 
5.11.2016 SOBOTA venku 13:30 ŽIROVNICE A 11:00 

PODZIM 2016 B-ČKO
DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

6.8.2016 sobota venku 16:30 ROZSOCHATEC B 14:30 
14.8.2016  neděle doma 16:30 ŠMOLOVY B 
21.8.2016 neděle venku 16:30 VESELÝ ŽĎÁR B 14:30 
27.8.2016 sobota venku 16:30 DLOUHÁ VES B 15:00 

4.9.2016 neděle doma 16:00 KOŽLÍ B 
10.9.2016 sobota venku 16:00 LIPNICE B 14:00 
18.9.2016 neděle doma 15:30 GOLČŮV JENÍKOV B 
25.9.2016 neděle venku 15:30 OKROUHLICE B 14:00 
2.10.2016 neděle doma 15:00 STARÉ RANSKO B 
8.10.2016 neděle venku 15:00 SVĚTLÁ B B 13:30 

16.10.2016 neděle doma 14:30 LUČICE B 
22.10.2016 sobota venku 14:30 KEŘKOV B 13:00 
30.10.2015 neděle doma 14:00 CHOTĚBOŘ B B 

PODZIM 2016 ŽÁCI

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

21.8.2016 neděle doma 9:00 MOR.BUDĚJOVICE Ž 
27.8.2016 SOBOTA venku 9:00 OKŘÍŠKY Ž 7:00 
 4.9.2016 NEDĚLE doma 9:00 BYSTŘICE Ž 
11.9.2016 NEDĚLE venku 9:00 RAPOTICE Ž 7:00 
17.9.2016 SOBOT venku 9:00 VEL.BÍTEŠ Ž 7:30 
25.9.2016 NEDĚLE doma 9:00 NÁMĚŠŤ Ž 
2.10.2015 NEDĚLE venku 9:00 STARÁ ŘÍŠE Ž 
8.10.2015 SOBOT venku 9:00 MOR.BUDĚJOVICE Ž 7:00 

16.10.2016 NEDĚLE doma 9:00 OKŘÍŠKY Ž 
22.10.2015 SOBOT venku 10:00 BYSTŘICE Ž 8:00 

PODZIM 2016 DOROST

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

13.8.2016 SOBOT doma 16:30 ROZSOCHATEC D  
21.8.2016 NEDĚLE venku 13:30 LUKA D 11:30 
28.8.2016 NEDĚLE venku 10:00 BEDŘICHOV D 8:00 

4.9.2016 NEDĚLE doma 16:00 POLNÁ D 
10.9.2016 SOBOT venku 16:00 TŘEŠŤ D 14:00 
17.9.2016 SOBOT doma 15:30 NÁMĚŠŤ D 
25.9.2016 NEDĚLE venku 15:30 NEDVĚDICE D 13:30 
1.10.2016 SOBOT doma 15:00 KAMENICE D 
9.10.2016 NEDĚLE venku 10:00 TELČ D 8:00 

15.10.2016 SOBOT doma 14:30 SPEŘICE D 
22.10.2016 SOBOT venku 11:30 CHOTĚBOŘ D 10:00 

Přibyslavský fotbalový podzim

Prázdniny se nám lehce přehouply do druhé půlky a  fotbalová sezóna pomalu 
začíná. Určitě stojí za připomenutí sobota 4. června, kdy se na přibyslavském fot-
balovém hřišti konal Sportovní dětský den, při kterém se pobavily děti, ale na své si 
přišli i dospělí. Na děti čekalo 8 sportovních stanovišť, kde předvedly svoji obratnost 
či dovednost. Za každou disciplínu dostaly razítko a za 8 razítek balíček dobrot, které 
pro ně připravil kolektiv maminek a předseda SK Přibyslav Čenda Sibera. Dospělí 
své ratolesti vesele povzbuzovali. Nakonec přišla řada i na ně. Každý dospělý si měl 
vytvořit tříčlenný tým (1 dospělý a 2 děti). Disciplínou byla střelba na bránu, ale 
na přesnost. Každá část brány byla speciálně obodovaná. Body v týmu se sčítaly. Pro 
vítěze byly připravené „rychlé špunty“, což byla lákavá odměna. Všichni se snažili, 
ale vítězem může být jen jeden. Stala se jím rodina Pazourova, která se svým týmem 
Eliška suverénně vyhrála. Po soutěžích všem řádně vyhládlo, tak se s chutí pustili 
do grilovaných steaků, které pro ně připravil tým pana Čendy Sibery. Celkem se 
dětského dne zúčastnilo asi 50 dětí. Děkujeme paní Šárce Daňkové, panu Tomáši 
Kalendovi a  Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. (Pribině Přibyslav) 
za sponzorské dary a všem organizátorům za pomoc.

Srpen je nejen druhým měsícem prázdnin, nýbrž i měsícem nové fotbalové se-
zóny. První zápas fotbalového „áčka“ se hraje 7. 8. od 16.30 h. doma a soupeřem 
je Žirovnice. Takže pokud jste fotbaloví fanoušci, určitě přijďte povzbudit náš tým.

V srpnu začíná trénovat také naše fotbalová mládež. Starší přípravka svůj trénink 
zahájí 8. 8. v 16.00 h. Trenéři: Radek Havlíček a Jaromír Vopršal. Mladší přípravku 
povedou letos Tomáš a Petr Svobodovi. Takže pokud máte doma děti, které mají 
o fotbal zájem, přiveďte je na trénink, a pokud jsou mezi vámi tací, kteří chtějí pra-
covat s mládeží, přijďte taky. Rádi v ás uvidíme.

Věra Danišková

Střípky z fotbalu
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1. Finále - Lipnice nad Sázavou
V sobotu 28. května 2016 vyvrcholila soutěž 2 a 6 HAVLBALL 2015/2016 fi nálovými turnaji na různých místech 

v Lipnici nad Sázavou. My jsme se zúčastnili šestkového volejbalu. Turnaj se konal v rekreačním areálu poslanecké 
sněmovny. Hrálo se ve dvou skupinách a následně o umístění. Bojovali jsme o první příčky celého turnaje. Po zápa-
se s Havl. Brodem, se kterým jsme prohráli jeden set, pak jsme spadli, ale boj o třetí místo jsme vyhráli! Pro nás je 
to veliký úspěch a zážitek, protože jsme neodehráli všechny turnaje šestkového volejbalu. V tabulce jsme skončili 
v celkovém pořadí na krásném třetím místě. Trenéři i my jsme byli s výsledkem spokojeni, ale je stále co zlepšovat. 
Za celý tým bychom chtěli trenérům poděkovat za všechno, co nás naučili. DĚKUJEME. 

Simona Krátká, Lucie Holubová
Celkové pořadí 6 HAVLBALL 2015/2016 po 7. turnaji:

1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod B 27 bodů odehráno 6 turnajů
2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 20 bodů odehráno 6 turnajů
3. ZŠ Přibyslav  12 bodů odehrané 4 turnaje
4. TJ Jiskra Havlíčkův Brod chlapci 11 bodů odehráno 6 turnajů
5. TJ Bezděkov 11 bodů odehráno 6 turnajů
6. TJ Sokol Štoky   7 bodů odehrané 4 turnaje

2. Finále – Bezděkov 
V neděli 12. června 2016 se na kurtech TJ Sokola Bezděkov uskutečnil fi nálový turnaj soutěže 4 HAVLBALL 

2015/2016. Do turnaje se přihlásilo celkem 10 družstev, která byla rozdělena do 2 skupin a následně se odehrálo 
play-off . Během turnaje se sehrálo celkem 34 zápasů.  V průběhu celé sezóny byly uspořádány celkem čtyři turnaje 
–  ve Světlé nad Sázavou, v Přibyslavi a 2x na kurtech v Bezděkově.  

Pořadí finálového turnaje:
1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „dívky B“
2. DDM Světlá nad Sázavou „A“
3. SKO Hlinsko
4. TJ Sokol Bezděkov „A“
5. ZŠ Přibyslav „B“
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „dívky A“
7. ZŠ Přibyslav „A“
8. DDM Světlá nad Sázavou „B“
9. Gymnázium Chotěboř

10. ZŠ Přibyslav „C“

3. Co se událo a co nás čeká?
V termínu od pondělí 11. 7. – 15. 7. 2016 se v Novém Veselí konal již 4. ročník „Volejbalového kempu Vysočina“. 

Tento ročník byl opravdu velice úspěšný, zúčastnilo se ho celkem 89 nadšenců pro volejbal. Kemp byl určen pro 
úplné začátečníky i pro pokročilé. Z Přibyslavi vyrazilo celkem 8 volejbalistů, kteří si  během celého týdne zdo-
konalovali svoje volejbalové dovednosti pod dozorem zkušených trenérů. Myslím, že tento kemp byl pro mladé 
volejbalisty velkým přínosem a všichni se těší na další ročník.

Od středy 10. 8. – 12. 8. 2016 bude probíhat v Přibyslavi volejbalové soustředění. V sobotu 14. 8. 2016 se 
uskuteční na antukových kurtech za sokolovnou přípravný turnaj šestkového volejbalu.

Po celý školní rok byl volejbal kroužkem ŠD Přibyslav. Pro školní rok 2016/2017 byl založen volejbalový od-
díl ZŠ Přibyslav. Nejstarší a nejzkušenější hráčky oddílu boudou své síly měřit se soupeřkami v mistrovských 

utkání starších žákyň. Mladší 
volejbalisté se v průběhu roku 
zúčastní několika turnajů – HA-
VLBALL. Všem členům oddílu 
přejeme úspěšný start v  nové 
volejbalové sezóně.

Za trenéry Holubová Petra

VOLEJBAL

Svůj příspěvek v  posledním čísle PO  jsem ukončil 
tím, že Marka čeká start na ME v biketrialu.

Šestnáct hodin jízdy autem a  osm hodin plavby 
musel absolvovat Marek Pochtiol (Trial klub Žižkovo 
Pole) do  dějiště letošního ME v  biketrialu, které se 
konalo u městečka  Bologano  na Sardinii. Po příjez-
du na místo konání jsme v kempu postavili stan a šli 
jsme na obhlídku trati, kde se měl závod jet. V horské 
oblasti, v nadmořské výšce 1200 m, nebyl pro pořada-
tele žádný problém vyznačit jednotlivé sekce závodu. 
Skály v  okolí byly ideální a  kameny svým povrchem 
také – neklouzaly. To nasvědčovalo tomu, že závod 
bude zajímavý.

V sobotu 18. 6. 2016, přesně v 10 hod. odstartovali 
všichni jezdci do závodu. Mára jel ve své kategorii Mi-
nime (13 - 15 let) a obhajoval 3. místo z loňského roku. 
Hned od prvního kontrolovaného úseku bylo jasné, že 
Marek a Adam Morewood z Velké Británie nebudou 
mít v závodě konkurenci. Jeli  perfektně, navzájem se 
hlídali a ostatním jezdcům se vzdalovali. Bylo jasné, že 
zvítězí ten, kdo neudělá chybu. Té se nevyvaroval Ma-
rek, když mu při jednom seskoku povolila brzda a byl 
penalizován 5 trestnými body. Adam si už vedení hlídal 
do konce závodu. Marek dokončil závod na 2. místě 
a získal tak titul vicemistra Evropy, na 3. místě se umístil 
Brit Reetl Seymour, již s velkým odstupem 43 bodů.

Dalším závodem, kde se tito jezdci opět setkají, bude 
seriál  dvou závodů MS, které se letos koná ve dnech 
od 9. 8.  do 12. 8. v Blansku.

Týden po  ME se jel v  Novém Veselí   další závod 
M-ČR, ve  kterém Marek startuje v  kategorii Junior. 
Závod se mu nevydařil podle jeho představ a dokon-
čil ho na druhém místě za svým největším soupeřem 
Lukášem Jankou z Olomouce. I  tak si udržel celkové 
vedení v seriálu závodů M-ČR.

 
V  pátek 2. 7. 2016 se konalo v  Horšovském Týně   

M-ČR v cyklotrialu. Jelo se podle pravidel UCI, kde je 
trochu odlišné bodování proti závodům BIU a Marek 

si vyjel v kategorii Cadet ti-
tul  Mistr České republiky 
2016. Tímto vítězstvím si 
pojistil účast na Světových 
hrách mládeže v  němec-
kém Freiamtu ve  dnech 
5. 8. - 7. 8. 2016.

Jaroslav Pochtiol

Stříbro z ME v biketrialu 
putuje do Žižkova Pole
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Skončeno, zapsáno, uklizeno – 13. ročník cyklistického závodu Kolem Melechova 
2016 je za námi. Na počitadle sportovních akcí zařazených do Poháru Melechova 
2016 se přesunula druhá kulička. Těšit se můžeme na zbývající akce poháru, který-
mi jsou Triatlon Melechov (23. 7.), XTR Melechov (27. 8.) a Běh Šeptouchovem 
(15.10.).

V čem byl 13. ročník KM výjimečný? Takovou otázku mi odpoledne po skončení 
závodu položil Marcel. Unavený, ale spokojený z toho, že všechno dobře dopadlo, 
jsem nedokázal odpovědět. Výjimečný byl výkon absolutního vítěze, kterým se stal 
Martin Hunal z  týmu Whirpool Autor v  čase 1:49:20. Famózní výkon, průměrná 
rychlost 37 km/h, v rozhovoru po závodě perfektní vystupování a hodnocení prů-
běhu závodu. Po celou dobu závodu mu těsně šlapal na paty Rosťa Krotký z Vyso-
čina Cycling, který skončil se ztrátou 18 sekund druhý. Absolutně třetím mužem 
závodu se stal Petr Novotný, který startoval v kategorii muži 40 - 50 let za tým Agro 

Kolín v čase 1:52:31. Výjimečný byl ale i výkon všech ostatních 80 registrovaných 
závodníků včetně nejstaršího čtyřiašedesátiletého Jaromíra Tomka. Ten zvládl trať 
za 2:07:52 průměrem 31,6 km/h. S odstupem a pohledem na výsledky zjišťuji, že 
letošní ročník KM byl skutečně v něčem výjimečný, a to početnou účastí něžného 
pohlaví v poli závodníků. V kategorii žen se jich zaregistrovalo 9, jedna krásnější 
než druhá a všechny dokončily. Nejlepší z nich byla Hanka Doležalová z AC Sparta 
Praha, která zvládla dámskou trasu závodu v čase 1:53:58. Podrobné výsledky všech 
kategorií, prémií a fotodokumentaci naleznete na www.melechov.cz. Výjimečná byla 
i podpora sponzorů, kterými jsou zejména lokální fi rmy, obec Dolní Město a Kraj Vy-
sočina. Bez jejich pochopení a přízně by nebylo možné podobné akce organizovat. 
Gratulace vítězům, uznání všem účastníkům, cyklistice zdar a na dalších soutěžích 
Poháru Melechova nebo někde jinde na shledanou. 

Josef Jukl

KOLEM MELECHOVA 2016 VÍTĚZEM SE STAL MARTIN HUNAL
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KKERAMICKÁ DÍLNA 
Jana Březková 

Bechyňovo náměstí č.p. 40, Přibyslav    
(bývalé elektro a služby,nad kašnou) 

nabízí: 

-ruční výrobu a prodej keramiky 
(užitkové,dekorační,zahradní,             

reklamní i upomínkové) 
-výrobu na zakázku                       
- jiné dárkové zboží 

                                                 -kurzy keramiky 

  

Tel.: 608041810 
keramickadilna-jana@seznam.cz 

Provozní doba: 

Po,St a Pá  8-11:30  12:30-15:30 
Út a Čt       8-11:30  12:30-15 
So                8-10                                

www.keramickadilna-jana.nabizi.cz 

Procházka městem... Foto: Ladislav Hladík
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Cyklisté odstartují ve 13:30 hod. na Bechyňově náměstí, projedou ulicí Generála 
Luži, dále budou pokračovat obcemi Hřiště, Ronov nad Sázavou a po 10 minutách 
projedou opět přibyslavských startem a cílem. Po absolvování 9 okruhů mezi Malou 
a Velkou Losenicí a Vepřovou  jsou v cíli na Bechyňově náměstí očekáváni přibližně 
v 16:30 hodin. Během odpoledne se můžete všichni těšit na přibyslavském ná-

městí na zajímavý doprovodný program v podobě reprodukované hudby, bike-
trialového vystoupení Marka Pochtiola a vystoupení M – aerobic clubu Přibyslav. 
Srdečně zveme malé i velké cyklistické příznivce. Podrobné informace lze čerpat 
na www.vysocinatour.sweb.cz .

Milan Plocek

Jubilejní 20. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2016
Ve čtvrtek 4. srpna 2016 bude v Přibyslavi 1. etapou zahájen jubilejní 20. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2016.
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srpen 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. srpna 2016 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu MÚ Přibyslav
– od 1. srpna 2016 Burza knih – sleva až se 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2016 Lovci perel – čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2016 Městská gotická věž – pravidelný provoz Přibyslavská věž KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2016 Půjčovna kostýmů uzavřena Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2016 Řemeslníci a živnostníci v městě Přibyslavi/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2016 Nejen řemeslo/výstavka Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2016 Knihovna každou sobotu uzavřena Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2016 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2016 Pravidelný provoz městského koupaliště/ dle počasí Městské koupaliště SZM Přibyslav 
– od 1. srpna 2016 Pravidelné návštěvy nemocných knězem Dle rozpisu ŘKF ŘKF Přibyslav 
– od 1. srpna 2016 Pokračování fotosoutěže „Foť a vyhraj“ RC Motýlek ŽP RC Motýlek Žižkovo Pole
– od 1. srpna 2016 Jiří Peřina, malíř Vysočiny/ výstava obrazů Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 4. srpna 2016 od 7.00 h. do 19.00 h Omezení  autobusové dopravy -  náměstí uzavřeno Bechyňovo náměstí Mě Ú Přibyslav a další
– 4. srpna 2016 ve 13.30 h. Vysočina 2016 – mezinárodní cyklist. závod Bechyňovo náměstí Město Přibyslav a další
– 4. srpna 2016 od 13.30 h. Vysočina 2016 – biketrial M. Pochtiol a další program Bechyňovo náměstí Město Přibyslav a další
– 4. srpna 2016 v 19.00 h. Kondiční plavání v bazénu/ pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav
– 7. srpna 2016 ve 14.00 h. Loštická veselka/posezení při dechovce Areál U STRAŠILŮ OV Dolní Jablonná
– 7. srpna 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 8. srpna 2016 Přibyslavské fi lmové léto – Sedmero krkavců Cvičiště SDH KZM, SDH Přibyslav
– 9. srpna 2016 Přibyslavské fi lmové léto – Život je život Cvičiště SDH KZM, SDH Přibyslav
– 10. srpna 2016 Přibyslavské fi lmové léto – Gangster Ka Cvičiště SDH KZM, SDH Přibyslav
– 11. srpna 2016 Přibyslavské fi lmové léto – Gangster Ka Afričan Cvičiště SDH KZM, SDH Přibyslav
– 11. srpna 2016 v 19.00 h. Kondiční plavání v bazénu/ pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav
– 13. srpna 2016 ve 13.00 h. Motodění – mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 13. srpna 2016 Motodění – tradiční setkání motorkářů Dolní Jablonná „U Strašilů“ Dolní Jablonná
– 13. srpna 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 13. srpna 2016 Metallica revival Beroun – Motodění Dolní Jablonná „U Strašilů“ Dolní Jablonná
– 14. srpna 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– od 15. srpna 2016 Ministrantský tábor Orlické hory (od 12 let) Dle rozpisu ŘKF ŘKF Přibyslav
– 18. srpna 2016 v 19.00 h. Kondiční plavání v bazénu/ pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav
– 21. srpna 2016 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 21. srpna 2016 v 11.00 h. Farní pouť ke sv. Anně u Pohledu Poutní místo sv. Anna ŘKF Přibyslav
– 21. srpna 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 25. srpna 2016 v 19.00 h. Kondiční plavání v bazénu/ pro členy SPCCH Městské koupaliště SPCCH, SZM Přibyslav
– 28. srpna 2016 od 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – DUATLON Přibyslavské letiště MS ČČK Přibyslav
– 28. srpna 2016 v 9.30 h. Dětská mše svatá na začátek školního roku Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 28. srpna 2016 Zábavné farní odpoledne ŘK fara Přibyslav ŘKF Přibyslav
– 28. srpna 2016 v 16.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 28. srpna 2016 od 18.00 h. 7. veganská večeře Školní zahrada MS ČČK Přibyslav
– 29. srpna 2016 od 15.00 h. Zápis dětí do ŠD a ŠK Přibyslav Budova ZŠ – školní družina ZŠ Přibyslav
– 30. srpna 2016 od 15.00 h. Zápis dětí do ŠD a ŠK Přibyslav Budova ZŠ – školní družina ZŠ Přibyslav
– 1. září 2016 Ředitelské volno pro žáky ZŠ ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav 
– 2. září 2016 Ředitelské volno pro žáky ZŠ ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav
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Připravuje se na měsíc září

PŘIBYSLAVSKÉ SLAVNOSTI
Mlékárenský den – 25. ročník

Koncert pěveckého sboru JASOŇ
Výstava etiket

Perníková chaloupka – loutková pohádka
Přibyslavské nocturno


