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Hasiči – den otevřených dveří

Poříčí u Přibyslavi Májové putování do Dvorka

Dolní Jablonná

Schůze s občany – Utín, Hřiště

Foto: Ladislav Hladík
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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
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Onam, onamo volá „srbská Marseillaisa“, královská hymna Černé Hory. Že nějaká 
taková píseň existuje, jsem se dozvěděl v jarních dnech roku 1990. Blížil se první slav-
nostní táborák skautského střediska a každý z oddílu nacvičoval k ohni své vystoupení. 
Bůh ví, proč si zrovna naši vedoucí vybrali pěvecké vystoupení oddílu pětadvaceti třinácti 
až patnáctiletých kluků. Tak jsem se jednoho dne společně s dalšími ocitl před domem 
na náměstí, který jsem znal tak z nákupů záplat na kolo. Ten den jsem se seznámil nejen 
s písní Onam, onamo a s  faktem, že existuje něco jako mutace, ale měl jsem tu čest 
poznat paní Evu Bechyňovou.

Měl jsem tu čest ji pak následně potkat ještě několikrát, díky hudebním ambicím naší 
tehdejší kapely. Mí spoluhráči usoudili, že to bez zásahu „vyšší moci“ fakt nepůjde, a tak 
jsme u ní začali hromadně navštěvovat hodiny zpěvu. Za její statečnost jsem jí dodnes 
vděčen. Díky těmto setkáním jsem se nakrátko ocitl i u přibyslavského ochotnického 
divadla ve zdvojené roli doprovodného kytaristy a pomocníka zvukaře. 

Paní Eva Bechyňová byla jednou z prvních oceněných Cenou města Přibyslav. Výčet 
jejích zásluh je rozsáhlý, ale je asi zbytečné jej zde připomínat. Osobně jsem si nejvíce vá-
žil její lidské stránky, nedbalé elegance, přímočarosti, odvahy i porozumění, statečnosti 
a nadhledu. Dne 30. dubna odešla onam, onamo… A s ní, i ve světle celospolečenských 
událostí, mne tak napadlo, odešel velký kus starého světa. Pokud ale odešel, je na nás, 
kteří jsme měli tu čest paní Bechyňovou alespoň trochu poznat, abychom ho pozvali 
zpět, abychom se pokusili žít tak trochu podle jejích zásad. 

Závady a nedostatky 
Na webu města Přibyslav se v záložce „Online služby“ nově nachází funkce „Závady 

a  nedostatky“. Každý z  občanů zde může zapsat ze svého počítače nebo mobilního 
telefonu problém či závadu, které je třeba opravit. Do zadání lze vkládat i  fotografi e. 
Zároveň zde naleznete seznam již řešených závad s termínem jejich odstranění, takže si 
můžete sami ověřit, zda už o závadě zaměstnanci města vědí. Každá z nahlášených závad 
bude předána příslušnému pracovníkovi. Věřím, že tato služba ulehčí a zrychlí sdělování 
závad a problémů v našem městě i v místních částech.

 Martin Kamarád
starosta města

Vítání občánků
Dne 29. dubna jsem měl možnost přivítat nové občánky našeho města zároveň 

s jejich rodiči a příbuznými. Děkuji pracovnicím Spolku pro občanské záležitosti města 
Přibyslav a  účinkujícím z  MŠ, ZUŠ a  jejich paním učitelkám za  přípravu krásného 
slavnostního programu. Vystoupení dětí, které před „nedávnem“ byly samy miminka, 
bývá vždy silný okamžik. Děti jsou naše budoucnost a mladé rodiny s dětmi v našem 
městě jsou budoucností Přibyslavi. Jistě si přejeme, aby v našem městě byly co možná 
nejpříznivější podmínky pro život dětí a  občanů v  každém věku. Jsem přesvědčen 
o tom, že každý z nás by měl přispívat k vytváření dobrých vztahů nejenom v rodinách, 
ale i  v  naší místní společnosti. Kolem nás je mnoho skrytých i  otevřených nástrah 
políčených na naše děti. Učit děti dodržování základních principů slušnosti je asi tou 
nejlepší obranou.

Tisková konference města
Dne 3. 5. 2017 se konala pravidelná tisková konference města. Novináři byli sezná-

meni s novou sportovní aktivitou v našem městě - ACO Přibyslavský běh 2017, která se 
uskuteční ve spolupráci města Přibyslav, ACO Industries, k. s., a Savencia Fromage & 
Dairy. Akce bude spojena s dětským dnem pro zaměstnance společnosti ACO. Zároveň 
je připraven bohatý doprovodný program, určený i pro širokou veřejnost. Hostem tis-
kové konference byla zástupkyně oddělení marketingu ze společnosti ACO Industries 
paní Zuzana Siwková, která přítomné seznámila s podrobným programem akce. Dobrá 
spolupráce nejvýznamnějších subjektů v našem městě je důležitá a je dobře, že se pořá-
dáním podobných aktivit nadále prohlubuje.

Na  tiskové konferenci zazněla další témata. Město Přibyslav schválilo upravenou 
vyhlášku „o nočním klidu“ dle doporučení ministerstva. Také byly vytvořeny společné 
školské obvody pro spádové mateřské školy okolních obcí Modlíkov a Olešenka. Nechy-
běla ani informace o výstavbě infrastruktury pro rodinné domy v Přibyslavi a v místních 
částech nebo aktuality ze zastupitelstva města.

Onam, onamo…

Co přinesl minulý měsíc?
Obce, které tvoří Přibyslav

V druhé polovině května jsme s panem starostou navštívili místní části Při-
byslavi. Je důležité pohovořit o dění v obcích o aktuálních potřebách i požadav-
cích, z nichž některé jsou letité. Úspěch je, pokud se podaří alespoň část z poža-
davků vyřešit. Místní části Přibyslavi tvoří počtem obyvatelstva asi ¼ Přibyslavi, 
ale rozlohou více jak polovinu. Není pochyb o  tom, že jsou ozdobou celého 
našeho města. Všem, předsedům a členům osadních výborů, patří poděkování 
za starost a práci, kterou odvádějí  pro svoji obec a pro město Přibyslav.

Michael Omes
místostarosta

 Paní Eva Bechyňová Foto: Zdeněk Hofman
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Firma SILSTAP, spol. s r. o., provedla pro město Přibyslav v květnu letošního roku 
instalaci vodorovného dopravního značení – podélná čára přerušovaná – V  2b 
na cyklostezce Přibyslav – Sázava. Náklady na  instalaci byly 43.330 Kč. Tato akce 
byla spolufi nancována Krajem Vysočina prostřednictvím dotace z Fondu Vysočiny 
ve výši 40 % z celkových nákladů. Věříme, že toto opatření přispěje ke zvýšení bez-
pečnosti uživatelů cyklostezky. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 21. veřejném zasedání dne 26. dubna 2017 
schválilo rozpočtové opatření č. 2 k  rozpočtu města na  rok 2017. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 84 472 039,44 Kč a výdaje 
95 936 304,45 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 2 došlo ke zvýšení příjmů o 5 337 418,24 Kč a to 
především z důvodu daně z příjmu právnických osob za obce ve výši 3 412 590 Kč, 
dotací ze státního rozpočtu ve výši 849 237 Kč (na veřejně prospěšné práce a k za-
bezpečení akceschopnosti JPO II) a dotace Kraje Vysočina ve výši 488 000 Kč (pří-
spěvek na vyrovnávací platbu pečovatelské služby). 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 2 jsou výdaje na rekon-
strukce ulice Zahradní ve výši 9 075 000 Kč a Komenského ve výši 3 872 000 Kč, 
na technickou infrastrukturu Dobrá 4 RD ve výši 2 557 979 Kč a daň z příjmu města 
ve výši 606 290 Kč. 

Kapitálová rezerva je po RO2 ve výši 21 964 051,25 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2017 je následující:
Daňové příjmy činí 22  637  541,54 Kč, t. j. 39,13 % rozpočtovaných daňových 

příjmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 1 721 269,31 Kč, kapitálové příjmy 58 000 Kč 
a přijaté transfery 3 017 231,20 Kč. Příjmy celkem ve výši 27 434 042,05 Kč tvoří 
32,48 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 14 153 180,08 Kč, což je 14,75 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 30. 4. 2017 činí 13 063 706,31 Kč, kapitálové výdaje 
pak 1 089 473,77 Kč. 

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2017 výnosy ve  výši 

20 791 700 Kč a náklady ve výši 13 574 300 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  30. 4. 2017 Kč 4 432 707,02, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy 279 957,21 Kč, skládka 1 891 737,42 Kč, 
správa majetku 500 223,56 Kč, kabelová televize 642 413,11 Kč, všeobecná správa 
-8 784,48 Kč a pronájmy 1 127 160,2 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby a životního prostředí
Kontejnery na sběr oděvů

Město navázalo spolupráci s fi rmou TextilEco, a.s., která nabídla bezplatně umístit 
a  pravidelně vyprazdňovat a  udržovat čtyři kontejnery na  sběr použitých oděvů 
a za umístění kontejnerů nabídla městu roční nájem ve výši 4.000 Kč.

Každý rozmístěný kontejner dává jistotu ekologického zhodnocení použitých 
oděvů, obuvi a hraček a  tím významně snižuje množství směsného komunálního 
odpadu v  řádu mnoha procent. Touto cestou tak nabízíme možnost dobrovolné 
spolupráce každému občanovi, jak se podílet na snižování odpadového znečištění 
našeho okolí, a to vše bez dodatečných fi nančních požadavků na rozpočet města.

Jak je dál nakládáno s odvezenými oděvy? Firma TextilEco je třídí, recykluje a cha-
ritativně realizuje v potřebných oblastech celého světa. Strategií fi rmy je vždy najít 
100% uplatnění pro všechny sesbírané oděvy, boty a hračky. Každý umístěný kon-
tejner se svým výtěžkem podílí na podpoře neziskových a charitativních organizací, 
jako jsou Nadace SOVA, UNICEF, Lékaři bez hranic a další.

Bílé kontejnery označené duhovým logem TEXTILECO a  Nadace SOVA jsou 
certifi kované a zabezpečené proti neoprávněnému vniknutí. V Přibyslavi byly umís-
těny na těchto místech: U nádraží a v ulicích Ronovská, Jiráskova a Seifertova. Ještě 
upřesňuji, že do těchto kontejnerů patří veškeré oděvy, boty, měkké i tvrdé hračky, 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky a povlečení a naopak NEPATŘÍ mokré 
a plesnivé, zeminou a ropnými látkami znečištěné oděvy a průmyslové ústřižky látek. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor správy majetku
Během měsíce května se naplno rozeběhla údržba veřejné zeleně jak ve městě 

Přibyslav, tak v přilehlých obcích. Tyto práce na základě vyhlášeného výběrového 
řízení zajišťuje pro tento rok pan Roman Kasal z Dobré, pan Jiří Němec z Ostro-
va nad Oslavou, pracovníci Odboru technických služeb MÚ Přibyslav a Sportovní 
klub Přibyslav. V  obcích údržbu zeleně zajišťují sbory dobrovolných hasičů. Bylo 
také provedeno osázení betonových květináčů květinami v centru města. V loňském 
roce docházelo k odcizení a k ničení těchto květin. Touto cestou bych chtěla naše 
občany upozornit, že prostory náměstí jsou monitorovány. Pro údržbu města a obcí 
využíváme pracovníků veřejně prospěšných prací od Úřadu práce Havlíčkův Brod, 
kteří provedli odstranění plevele v  lokalitě u kulturního domu, dále budou práce 
pokračovat v ulici Vyšehrad a v lokalitě kolem kostela. 

Jako každý rok proběhla deratizace sklepních prostor v bytových domech ve vlast-
nictví města Přibyslav a  deratizace v  obcích (návnady do  kanalizačních šachet). 
Souběžně proběhla deratizace kanalizačních šachet společnosti VAK Havl. Brod 
v Přibyslavi a v našich místních částech. Deratizace bude provedena ještě jednou, 
a to na podzim tohoto roku. 

Na  základě požadavku našeho odboru je společností Lesní družstvo obcí Při-
byslav prováděn postřik plevele ve  městě, v  obcích a  na  cyklostezce. Práce byly 
zahájeny v tomto měsíci a budou pokračovat i v měsíci následujícím. Do přibyslavské 
pouti budou tyto práce i druhá seč zeleně hotovy. 

Jak bylo zmiňováno v minulém čísle Přibyslavského občasníku, proběhlo výbě-
rové řízení dodavatele rekonstrukce místních komunikací v ulici Zahradní a v ulici 
Komenského. Pro ulici Zahradní byla vybrána nabídka od  společnosti EUROVIA 
CS, a. s., a pro rekonstrukci ulice Komenského nabídka od společnosti M – Silnice, 
a.s., s  uvedenými dodavateli budou podepsány smlouvy o  dílo. Technický dozor 
investora pro výše uvedené zakázky bude provádět Ing.  Jiří Bártl, Nad Rybníkem 
2930, Havlíčkův Brod a výkon koordinátora bezpečnosti práce bude provádět pan 
Ivan Mařík, Barvířská 110/8, Třešť. V oblasti bytového hospodářství – pracovníci 
veřejně prospěšných prací provedli úklid v domě s pečovatelskou službou č. p. 240, 
kde proběhla celková rekonstrukce havarijního stavu rozvodů vody a úklid sklepních 
prostor v domech čp. 485 a 486 v ulici Příkopy. V tomto měsíci probíhá aktualizace 
žádostí o byty ve vlastnictví města. Proběhla kontrola v oblasti BOZP a PO v byto-
vých a nebytových domech. V současné době není volný žádný městský byt ani byt 
v domě s pečovatelskou službou. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
V těchto měsících potkáte pracovníky místního hospodářství v ulicích Přibyslavi 

nejčastěji při sečení trávy a úpravách keřů. Zametáme a uklízíme, a  to i  v našich 
místních částech. Pracovníci veřejně prospěšných prací a zametací stroj už uklidili 
například Dolní a  Českou Jablonnou. Neopomeneme žádnou obec. Ve  všech je 
potřeba spousta drobných i  větších oprav, o  kterých víme díky členům osadních 
výborů. Za spolupráci děkujeme i všem, kdo nám hlásíte porouchaná světla.

Ve  městě také postupně přibývají předělané kontejnery – malé zvony na  plast 
a papír. Zaměstnanci skládky je postupně upravují na větší a praktičtější, s odklá-
pěcím vhozem. Zároveň děkujeme všem, kdo na stanovištích udržujete pořádek. 
U kontejnerů na bioodpad opakovaně upozorňujeme – nevyhazujte do nich kamení. 
Patří do  nich tráva, listí a  větve. Měsíc květen pro nás znamená také velký shon 
na koupališti. Vypouštíme vodu, bazén a veškeré příslušenství čistíme. Čistotou září 
také altánek, záhony plné keřů a kvetoucích trvalek už jsou prostříhané a upravené, 
bez plevelů už je i okolní dlažba. 

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Uzávěrka příštího čísla 20. 6. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 6. 2017)
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Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci květnu probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážnějších 

komplikací. Ve středisku pečovatelské služby proběhly již tradiční akce, a to v pátek 
26. 5. pravidelný monitoring ve spolupráci s místní skupinou ČČK a následně hned 
v sobotu 27. 5. ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá.

Ráda bych vás podrobněji informovala o požárním a evakuačním cvičení, které 
u nás proběhlo ve čtvrtek 20. dubna od 14.00 hodin. Mnoho z vás toto cvičení zare-
gistrovalo možná v negativním smyslu a to tím, že ulice Tržiště byla zhruba 1 hodinu 
zcela neprůjezdná. Za tuto situaci se velice omlouváme, ale bohužel nedorazila po-
sádka Policie ČR, aby mohla dopravu zavčas odklánět. V rámci evakuačního požár-
ního cvičení vypukl „simulovaný požár“ v jednom z domů s pečovatelskou službou 
v I. nadzemním podlaží, části osob se podařilo uniknout, část osob byla evakuována 
pečovatelkami, ale vlivem zakouření chodby se 2 osobám nepodařilo včas objekt 
opustit a zůstaly zde uvězněny do příjezdu hasičů. Cvičení se zúčastnila jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav se dvěma hasičskými vozy a jednotka profesi-
onálních hasičů z Havlíčkova Brodu s jedním hasičským vozem a plošinou. Požární 
evakuační cvičení se dle mého názoru zdařilo – uvězněné osoby („fi gurantky“) byly 
zachráněny a požár byl včas uhašen. Koncem cvičení proběhl závěrečný průzkum 
a prohlídka všech domů s pečovatelskou službou a závěrečné vyhodnocení celého 
cvičení ve společenské místnosti střediska pečovatelské služby. Ráda bych všem, kdo 
se na požárním evakuačním cvičení jakkoliv podíleli, mockrát poděkovala. Zejména 
pak dvěma uvězněným „fi gurantkám“ za jejich ochotu a trpělivost.

V úterý 16. května proběhlo ve Středisku pečovatelské služby školení pečovatelek 
v oblasti požární ochrany a odborná příprava zaměstnanců zařazených do preven-
tivní požární hlídky.

Ve čtvrtek 18. května se pak vedoucí pečovatelské služby spolu s jednou z pečova-
telek zúčastnily školení akreditovaného MPSV ve Žďáře nad Sázavou na téma „Péče 
o pečující v sociálních službách“. Školení bylo velice zajímavé a myslím si, že i uži-
tečné v naší práci. Získaly jsme zkušenosti např. v oblasti jak pečovat samy o sebe, 
abychom mohly dobře pečovat i o ty ostatní (např. klienty), jak rozpoznat akutní 
nebo chronický stres a důsledky dlouhodobého přetížení, jak se vyvarovat a před-
cházet syndromu vyhoření a naučily jsme se zde také různé techniky zvládání stresu. 

I v následujícím měsíci bych Vás ráda pozvala k nám do společenské místnosti 
pečovatelské služby na pravidelné akce - v sobotu 17. 6. tradičně již od 9.00 hodin 
proběhne ve společenské místnosti s třediska pečovatelské služby mše svatá a opět 
poslední pátek v měsíci dne 30. 6. od 15.00 – 16.00 hodin proběhne pravidelný 
monitoring. Všichni jste srdečně zváni. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Dopravní omezení 
v době přibyslavské pouti

V  souvislosti s  konáním tradiční přibyslavské pouti ve  dnech 
24. 6. - 25. 6. 2017 dojde v centru našeho města k omezení do-
pravního provozu.

Od středy 21. 6. od 12:00 hod. do pondělí 26. 6. do 10:00 hod. 
bude uzavřen prostor Bechyňova náměstí před radnicí, část ulice 
Havlíčkova po křižovatku Havlíčkova - Příkopy a prostor autobu-
sového nádraží, jehož stanoviště budou přesunuta do prostoru 
před bývalou restaurací „Na Růžku“. Od pátku 23. 6. od 12:00 
hod. do pondělí 26. 6. do 10:00 hod. bude uzavřena silnice I/19 
Žďár nad Sázavou - Havl. Brod v úseku od zámku po křižovatku 
Tyršova x Hesovská. Objížďky budou po  dobu uzavírek vedeny 
ulicemi Česká, Příkopy, Pecháčkova, Tržiště a Gen. Luži a budou 
označeny dopravními značkami. Pouťové atrakce budou umís-
ťovány v  prostoru Bechyňova náměstí od  pondělí 19. 6. 2017 
od 18:00 hod. tak, aby až do provedení uzavírky nebránily provo-
zu na komunikaci II/350.

Doufáme, že výše navržená opatření přijmete s  pochopením 
a v hojném počtu navštívíte letošní přibyslavskou pouť. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Město Přibyslav provedlo stejně jako v roce 2015 nákup elektrické energie a zem-
ního plynu na dvouleté období (2018–2019) na Komoditní burze Kladno prostřed-
nictvím fi rmy FIN - servis, a. s. Předpokládaná úspora proti období 2016–2017 pro 
město Přibyslav a jeho příspěvkové organizace je patrná z tabulky:

EE ZP
cena 2016 - 2017 (Kč/MWh) 911 636
cena 2018 - 2019 (Kč/MWh) 785 484
úspora (Kč/MWh) 126 152
úspora (silová el. v %) 13,8 23,9
spotřeba dle ZL 2016 -2017 (MWh) 
- město, SZMP, KZMP, ZŠ, MŠ

1.012 4.264

předpokládaná úspora 2018 -2019 (Kč bez DPH) 127.512 648.128
předpokládaná úspora 2018  -2019 (Kč vč DPH) 154.290 784.235

Náklady spojené s nákupem činí 46.339 Kč. 
Ing. Josef Moštěk

tajemník MÚ Přibyslav

Nákup elektrické energie a zemního 
plynu na období 2018 - 2019

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum přistavení
1 Ronovská Po 29. 5. 12. 6. 26. 6.
2 Bezručova Út 30. 5. 13. 6. 27. 6.
3 Hesovská St 31. 5. 14. 6. 28. 6.
4 Pecháčkova I Čt 1. 6. 15. 6. 29. 6.
5 Zahrádky u ACA Pá 2. 6. 16. 6. 30. 6.
6 Cihlářská Po 5. 6. 19. 6.
7 Jiráskova Út 6. 6. 20. 6.
8 Vyšehrad St 7. 6. 21. 6.
9 Prokopova Čt 8. 6. 22. 6.

10 Na Vyhlídce Pá 9. 6. 23. 6.
11 Tržiště Po 29. 5. 12. 6. 26. 6.
12 Pecháčkova II Út 30. 5. 13. 6. 27. 6.
13 Nezvalova St 31. 5. 14. 6. 28. 6.
14 Bezpalcova Čt 1. 6. 15. 6. 29. 6.
15 Zahrádky Amerika Pá 2. 6. 16. 6. 30. 6.
16 Seifertova Po 5. 6. 19. 6.
17 Česká Út 6. 6. 20. 6.
18 U Barevny St 7. 6. 21. 6.
19 Zahradní Čt 8. 6. 22. 6.
20 Zahrádky Letiště Pá 9. 6. 23. 6.

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

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

Rozmístění kontejnerů na zeleň v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 2. 6. - 4. 6. 12. 6. - 15. 6. 23. 6. - 25. 6. 
Keřkov 5. 6. - 8. 6. 16. 6. - 18. 6. 26. 6. - 29. 6. 
Dobrá 9. 6. - 11. 6. 19. 6. - 22. 6. 30. 6. - 2. 7. 
Česká Jablonná 2. 6. - 4. 6. 12. 6. - 15. 6. 23. 6. - 25. 6. 
Dolní Jablonná 5. 6. - 8. 6. 16. 6. - 18. 6. 26. 6. - 29. 6. 
Poříčí 9. 6. - 11. 6. 19. 6. - 22. 6. 30. 6. - 2. 7. 
Dvorek 2. 6. - 4. 6. 12. 6. - 15. 6. 23. 6. - 25. 6. 
Uhry 5. 6. - 8. 6. 16. 6. - 18. 6. 26. 6. - 29. 6. 
Utín 9. 6. - 11. 6. 19. 6. - 22. 6. 30. 6. - 2. 7. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červnu 2017



Zprávy z radnice ČERVEN 2017Str. 6

Vyplněný dotazník, který byl uveřejněn v dubnu letošního roku v Přibyslavském 
občasníku, mohli respondenti odevzdat na podatelně ve vestibulu radnice, nebo 
do poštovní schránky na budově městského úřadu  do 30. dubna 2017. Kdo měl 
zájem, mohl dotazník vyplnit i elektronickou cestou. Všechny odpovědi na jednot-
livé otázky dostaly bodové hodnocení. Nejvíc bodů získala vždy nejpreferovanější 
odpověď.
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1 
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často, minimálně 1 až 2 krát týdně 
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Jak často využíváte náměstí? 
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Pokud se na náměstí zdržujete, jakým způsobem jej 
nejčastěji využíváte? 
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Co je podle Vašeho názoru v současnosti nejslabší 
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Bydlíte v Přibyslavi nebo v její místní části? 

Vyhodnocení ankety 
„ÚPRAVA CENTRA MĚSTA“
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovolují 
pozvat na sérii vzdělávacích seminářů pro seniory, konaných pod 
záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka s názvem 

 
Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2017 

 
Město:    Přibyslav 
Místo konání:  společenská místnost Střediska pečovatelské 

služby, ul. Tržiště 254 
Čas zahájení:   14.00 hod. 
 
Vstupné je pro seniory zdarma . 

 
Datum Název přednášky Jméno lektora 

 
10. 7. 

Plané rostliny versus superpotraviny  
aneb využití planých rostlin v kuchyni, 
koupelně, lékárně a seznámení se 
superpotravinami 

Jitka Macháčková 

 
24. 7. 

Vzpomínky - stroj času na cestě do 
minulosti 
aneb jak pomocí vzpomínek oživit svojí 
paměť 

Jana Vejsadová 

 
7. 8. 

Hudba, která léčí 
aneb co je to alikvótní zpěv, jaký vliv má 
hudba na naše zdraví a na závěr zpěv 
s harmonikou  

Karel Kekeši 

 
21. 8. 

Náboženství kolem nás 
aneb vliv víry a hodnot v životě člověka a 
společnosti 

Josef Kaňka 

 
4. 9. 

STOP smutku a START smíchu 
aneb jóga smíchu ve spojení s léčebnou 
metodou STOP-START vás pobaví a naučí, 
jak se bleskové zbavit trápení 

Miroslav Hadaš 

 
Vážení senioři,  
Letní škola seniorů si získala Vaši oblibu a vstupuje již do čtvrtého ročníku. Nabízíme 
Vám další příležitost pro získání nových informací z rozmanitých oblastí našeho 
života. Věříme, že Vás nabízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se svými 
vrstevníky. Seniorský věk však není podmínkou pro vstup na přednášku, pokud bude 
volná kapacita sálu, rádi přivítáme i další zájemce o vzdělávání. 
 
Pokud máte další dotazy, nebo si chcete zarezervovat místo na přednášce, 
informujte nás na níže uvedených kontaktech. Děkujeme a těšíme se na setkání. 
 
Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz ). 

Měsíc květen byl kromě běžné sociální činnosti ve  znamení podpory rodiny 
z poněkud jiného úhlu. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo další ročník 
soutěže „Obec přátelská rodině”. Tuto výzvu nešlo jen tak přehlédnout, a tak jsem 
zpracovala dotační žádost, která je zároveň přihláškou do soutěže. Přibyslav vnímám 
jako město, které se zajímá o potřeby svých občanů a dle svých možností, převážně 
fi nančních, se snaží na ně refl ektovat. Ani vybaveností či nabídkou volnočasových 
aktivit nijak nezaostává za ostatními obcemi II. typu. Mnohé dokonce převyšuje. 

Ne každá menší obec se může pochlubit zcela novou základní školou, která myslí 
i na vzdělávání dětí se specifi ckými potřebami, mateřskou školou s asistenty peda-
gogů, zmodernizovanými prostory pobočky ZUŠ s  širokou nabídkou hudebních 
oborů, sportovní halou, koupalištěm, atletickým hřištěm, dopravním hřištěm, cyk-
lostezkou, pestrou kulturní, sportovní a  jinou zájmovou nabídkou, aktivitami pro 
seniory včetně poskytování pečovatelské služby a dalšími aktivitami a službami pro 
rodiny s malými dětmi, mládež či starší generaci. Opravdu toho není málo, co nám 
obec poskytuje a  ačkoliv má i  své slabé stránky, stále se snaží o  svůj rozvoj, aby 
vytvářela rodinám příjemné prostředí k životu. 

Výhodu v soutěži mají obce, které mají zpracovaný Plán rozvoje rodinné politiky. 
I ten tedy bylo potřeba vytvořit. Skládá se z cílů, opatření a jejich způsobů realiza-
ce v různých oblastech podpory rodiny. Plán vychází ze strategie města založené 
na průzkumu potřeb obyvatel a z Národní koncepce rodinné politiky. Kromě vý-
hledů do  budoucna je shrnutím předností města a  vyzdvižením oblastí, které se 
úzce dotýkají poslání rodin, jejich soudržnosti a funkčnosti. O umístění Přibyslavi 
v soutěži vás budeme informovat po vyjádření komise MPSV.

Seniory z Přibyslavi, ale i okolních obcí, kteří se rádi dozvídají nové věci, bych 
ráda pozvala na  “Letní školu seniorů”. Jedná se o  vzdělávání formou přednášek, 
které pro nás zajistí Krajský úřad Kraje Vysočina. Pozvánku k  této akci naleznete 
v tomto čísle občasníku. 

Minulý měsíc jsem se zúčastnila akreditovaného semináře MPSV na téma “Jednání 
s klientem v duševní krizi”. Každý z nás si zřejmě prošel nějakou krizí, ať už menší či 
větší. Každá nás zasáhla jiným způsobem a záleží jen na nás, zda a jak ji zvládneme. 
Někteří lidé se s ní vypořádají vlastními silami - mají sílu se povznést, přerůst sami 
sebe či danou situaci, jiní musejí vyhledat odbornou pomoc. Ať už tak či onak, tito 
lidé mají předpoklad krizi zvládnout. 

Pamatujte, že i když máte pocit, že se vám dějí všechny nespravedlnosti světa, 
nikdy nejste na potíže úplně sami. Vždy se najde někdo, kdo je připraven vám aktivně 
naslouchat. 

Přeji vám krásné červnové dny bez kolizí a duševních krizí. 
Lenka Vaverková, DiS.

sociální pracovnice

Je rozsáhlý projekt, který realizuje Hnutí Pro život ČR prostřednictvím poradny 
na bezplatné lince pomoci 800 108 000. Pomáhá maminkám, které se ocitnou v tak 
specifi ckých obtížích, jakými jsou nečekaná těhotenství. A  to často nepřijímaná 
od partnerů, zaměstnavatelů, rodiny a dalšího okolí.   Rádi bychom zdůraznili, že 
dítě je velký dar, nikoli samozřejmost. V dnešní době, kdy stoupá neplodnost partnerů 
a výdělky reprodukčních klinik, přijde ročně o život jediným rozhodnutím na 20 tisíc 
převážně zdravých dětí, které by mohly být jednou a mnohdy  jedinou oporou rodi-
čům a také  plátci do důchodového systému. Proto chceme pomáhat těm, které váhají 
a raději by si dítě nechaly. Jde prakticky o to zprostředkovat odbornou radu, konkrétní 
profesionální i lidskou pomoc při běžných úzkostech z nečekaného těhotenství, špat-
ných výsledků prenatálních testů, strachu z partnera, obav o bydlení, všem mamin-
kám, které si potřebují bez tlaku okolí ujasnit svou situaci a zvážit všechny možnosti. 
A to především těm, kterým je jako jediná alternativa nabízen umělý potrat. 

Zvláštní přístup vyžadují ženy po  potratech, trpící postabortním syndromem. 
Poradna např. v roce 2015 poskytla bezplatně pomoc 305 ženám a dosud dalším 
224. Prokazatelně pod tlakem bylo 25 % žen v době těhotenství. Více než 37 % žen 
se na l inku pomoci obrátilo ale až po potratu, k němuž byly donuceny partnerem, 
zastrašováním v rodině, obavami z budoucnosti a ekonomické situace. Průměrná 
doba terapie postabortivního syndromu je 10 měsíců. Sedm případů představovalo 
otevřené násilí. Více než 99 % žen uvedlo, že by volily jinou cestu, kdyby jim byla 
včas nabídnuta.

Stále se hovoří o samozřejmosti a nutnosti „svobody volby“, jde-li o rozhodnutí 
pro umělý potrat. Je však třeba si uvědomit, že svobodné rozhodování vypadá jinak. 
Tuto skutečnost si již mnozí lidé uvědomují. Je důležité, aby veřejnost věděla, že 
je tu nezisková organizace, která nabízí alternativu k  všeobecně zažitým a  často 
i proklamovaným řešením nejen nečekaných těhotenství. Poradna pro ženy na lince 
pomoci pracuje již několik let. Na bezplatnou telefonní linku se v určených hodinách 
mohou dovolat všechny ženy, které jsou v tísni, především v případě nečekaného 
těhotenství. Občas také telefonují muži, kteří jsou nešťastní kvůli tomu, že žena 
potratila společné dítě. 

Projekt „Nesoudíme, pomáháme“ podporuje přes 50 měst a obcí včetně Magis-
trátu hl. m. Prahy, mnoho umělců, vědců a veřejných pracovníků - například Martin 
Dejdar, Naďa Urbánková, Andrea Kerestešová, Petra Černocká, David Vávra, Danie-
la Drtinová, Prof. Tomáš Tláskal, Prof. Max Kašparů a další. Setkáváme se s pocho-
pením většiny lidí, které jsme oslovili. Všech si velmi vážíme. Máme k dispozici letáky 
s telefonním číslem, které dodáváme zdarma do všech obcí a míst, které poskytnou 
poradně morální podporu. O letáky si může napsat kdokoli, kdo je ochoten pomáhat 
s jejich distribucí a uložením na místa přístupná veřejnosti. Děkujeme panu staros-
tovi města Přibyslav za vyslovení podpory a zveřejnění článku.

Stránky projektu:
nesoudimepomahame.cz, bezplatná telefonní linka 800 108 000
Vedoucí projektu: 
Jaroslava Trajerová, 607 870 457, jaroslava.trajerova@hnutiprozivot.cz
Referentka pro samosprávy a místní tisk, zdravotnictví: 
Sylva Bernardová, 605 322 076, sylva_b@volny.cz

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Pracovní doba sociálního pracovníka: 
Po 8.00 - 16.30 hod. 
Út, St, Čt 7.30 - 13.30 hod.
Pá 7.30 - 11.30 hod.

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

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu 

ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 13 do 16 hod.
Je nutné se na ni předem objednat 

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

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

Sociální práce trochu jinak

...Myslela jsem, že mě má rád, ale dal mi na výběr: buď dítě, nebo on.
    Nevím, co mám dělat. Byt patří příteli a nevím, kam bych šla... Jana

Bezplatná telefonní linka 
pomoci 800 108 000
NESOUDÍME, POMÁHÁME.

POZVÁNKA - PROGRAM
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 20/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 
26. 4. 2017.
Termín: 26. 04. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

21/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. 
č. 521/24 o výměře 76 m2, parc. č. 521/25 o výměře 124 m2 a parc. č. 521/26 
o výměře 7 m2 v k. ú. Česká Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se 

22/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemků parc. č. 244 
o výměře 1 572 m2 (bývalé koupaliště v Keřkově), parc. č. 245/4 o výměře 
26 m2, parc. č. 245/13 o výměře 1 092 m2 a části pozemku parc. č. 245/16 
o výměře cca 280 m2 v k. ú. Dobrá a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

23/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 245/16 o výměře cca 546 m2 v k. ú. Dobrá a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 3 zdržel se

24/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. st. 
2443 o výměře 12 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1435-81/2011 
z pozemku parc. č. 964/5 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

25/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu části pozemku parc. č.  12 
o výměře 1 555 m2 a   pozemku parc. č. 16/5 o výměře 27 m2, odděleného 
geometrickým plánem č. 1608-1225/2016 z pozemku parc. č. 16/3 vše v k. 
ú. Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČO 00268097 za pozemek parc. č. 15/2 o výměře 163 m2, oddělený 
geometrickým plánem č. 1608-1225/2016 z pozemku parc. č. 15 v podílovém 
spoluvlastnictví (každý id. 1/2), manželů (z  důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav s doplatkem rozdílu ceny směňova-
ných nemovitých věcí ve výši 219.054 Kč ve prospěch města Přibyslav. Město 
Přibyslav hradí náklady na pořízení geometrického plánu č. 1608-1225/2016 
a  manželé (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) uhradí 
náklady na pořízení geometrického plánu na oddělení pozemku parc. č. 12. 
Ostatní náklady spojené se směnou hradí město Přibyslav a (z důvodu ochra-
ny osobních dat byly údaje odstraněny) rovným dílem. Pokud příslušná smlou-
va nebude uzavřena do šesti měsíců od 26. 4. 2017, toto usnesení pozbývá 
platnosti.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 1 proti, zdržel se 2

26/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní 
na část pozemku ve vlastnictví společnosti NEUFE parc. č. 999/6 v k. ú. Při-
byslav mezi společností NEUFE, spol. s r. o., Thunovská 184/20, Malá Stra-
na, 118 00 Praha, IČO 25996061 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 1 proti, 2 zdržel se

27/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č. 951/29 o výměře 895 m2, odděleného geometrickým plá-
nem č. 1617-74/2016 z pozemků parc. č. 951/4, 951/8 a 951/25 v k. ú. Při-
byslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a manželi (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 
za kupní cenu 605.700 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí 
kupující. Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 
2017, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

28/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č.  951/32 o  výměře 1  028 m2, odděleného geometrickým 
plánem č.  1617-74/2016 z  pozemku parc. č.  951/25 v  k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní 
cenu 638.552 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. 
Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 2017, toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

29/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č.  951/33 o  výměře 1  059 m2, odděleného geometrickým 
plánem č.  1617-74/2016 z  pozemku parc. č.  951/25 v  k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a manželi (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní 
cenu 651.000 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. 
Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 2017, toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

30/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č.  951/34 o  výměře 1  090 m2, odděleného geometrickým 
plánem č.  1617-74/2016 z  pozemku parc. č.  951/25 v  k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a manželi (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny)  za kupní 
cenu 845.000 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. 
Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 2017, toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

31/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č.  951/35 o  výměře 1  104 m2, odděleného geometrickým 
plánem č.  1617-74/2016 z  pozemku parc. č.  951/25 v  k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a manželi (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní 
cenu 757.300 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. 
Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 2017, toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

 32/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č. 954/4 o výměře 1 003 m2, odděleného geometrickým plá-
nem č. 1617-74/2016 z pozemků parc. č. 951/25 a 954/1 v k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní 
cenu 714.220 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. 
Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 2017, toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

33/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č. 954/5 o výměře 1 018 m2, odděleného geometrickým plá-
nem č. 1617-74/2016 z pozemků parc. č. 951/25 a 954/1 v k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a manželi (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní 
cenu 851.111 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. 
Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 2017, toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

34/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na prodej po-
zemku parc. č. 954/6 o výměře 1 013 m2, odděleného geometrickým plánem 
č. 1617-74/2016 z pozemků parc. č. 951/25 a 954/1 v k. ú. Přibyslav mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem 
a (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) a paní (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), přičemž každý nabývá ideál-
ní jednu polovinu, za kupní cenu 686.000 Kč. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy kupní hradí kupující. Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou 
měsíců od 26. 4. 2017, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

35/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č. 954/7 o výměře 1 013 m2, odděleného geometrickým plá-
nem č. 1617-74/2016 z pozemků parc. č. 951/25 a 954/1 v k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 
710.850 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. Pokud 
smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 2017, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

36/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č. 954/8 o výměře 1 031 m2, odděleného geometrickým plá-
nem č. 1617-74/2016 z pozemků parc. č. 951/25 a 954/1 v k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 
671.047 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. Pokud 
smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 2017, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 26.  04. 2017
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37/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na prodej 
pozemku parc. č. 954/9 o výměře 1 023 m2, odděleného geometrickým plá-
nem č. 1617-74/2016 z pozemků parc. č. 951/25 a 954/1 v k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní 
cenu 789.999 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. 
Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 2017, toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

38/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  pro-
dej pozemku parc. č. 954/12 o výměře 865 m2, odděleného geometrickým 
plánem č.  1617-74/2016 z  pozemku parc. č.  954/1 v  k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní 
cenu 621.000 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. 
Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou měsíců od 26. 4. 2017, toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

39/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na prodej 
pozemku parc. č. 954/14 o výměře 1 031 m2, odděleného geometrickým plá-
nem č. 1617-74/2016 z pozemků parc. č. 951/25 a 954/1 v k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) a paní (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), přičemž každý nabývá ide-
ální jednu polovinu, za kupní cenu 621.157 Kč. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy kupní hradí kupující. Pokud smlouva kupní nebude uzavřena do dvou 
měsíců od 26. 4. 2017, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

40/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č.  st. 130, 
o výměře 18 m2, pozemku parc. č. 33/38 o výměře 46 m2, odděleného geo-
metrickým plánem č. 346-86/2016 z pozemku parc. č. 33/19 v k. ú. Dobrá, 
pozemku parc. č. 1920/17 o výměře 20 m2 a pozemku parc. č. 397/66 o vý-
měře 80 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1626-85/2016 z pozemku 
parc. č. 397/41 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 4.801 Kč. Náklady spojené 
s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti 
měsíců od 26. 4. 2017, toto usnesení pozbývá platnosti. 
Termín: 26. 10. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

41/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 33/37 o vý-
měře 65 m2, odděleného geometrickým plánem č. 346-86/2016 z pozemku 
parc. č. 33/19 v k. ú. Dobrá a  pozemku parc. č. 397/67 o výměře 61 m2, od-
děleného geometrickým plánem č. 1626-85/2016 z pozemku parc. č. 397/41 
v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 
za kupní cenu 896 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud pří-
slušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 26. 4. 2017, toto usnesení 
pozbývá platnosti. 
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se
Termín: 26. 10. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

42/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, schvaluje poříze-
ní změny Územního plánu Přibyslav spočívající v  zařazení pozemku parc. 
č. 334/34 v k. ú. Přibyslav z plochy označené „BR4“ (2. etapa výstavby RD) 
do plochy označené „BR3“ (1. etapa výstavby RD). Požadavek bude zařazen 
do projednávané Změny č. 2 ÚP Přibyslav.
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

43/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Zá-
kladní školou Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 o poskyt-
nutí daru specifi kovaného v příloze č. 1 darovací smlouvy ve výši 21.288 Kč.  
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

44/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje účetní závěrku města Přibyslav za rok 
2016 v rozsahu povinných podkladů.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

45/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje závěrečný účet města Přibyslav za rok 
2016 bez výhrad.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

46/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města 
Přibyslav na roky 2018 - 2021.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

47/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o sdružení fi nančních pro-
středků na výstavbu akce „Infrastruktura pro 4 RD Dobrá“ - komunikace bez 
konečných povrchů, vodovod, veřejné osvětlení a  dále na  technický dozor 
investora mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a těmito vlastníky pozemků pro výstavbu rodinných domů: (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny)Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

48/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu, jejímž předmětem je 
vodovodní a kanalizační řad vybudovaný v rámci akce „Přibyslav - TI Hesovská 
pro 5 RD“, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a fi rmou VAK Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíč-
kův Brod, IČO 48173002.
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

49/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Plán odpadového hospodářství měs-
ta Přibyslav vypracovaný v prosinci 2016 fi rmou ODAS Odvárka s.r.o., 591 01 
Žďár nad Sázavou, na období 10 let, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026. 
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

 50/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dohodu mezi obcí Modlíkov, Modlí-
kov 60, 582 22 Přibyslav, IČO 00579963 a městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 o vytvoření společného školského obvodu 
spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Přibyslav, Bez-
ručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930.
Termín: 15. 05. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

51/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dohodu mezi obcí Olešenka, Olešen-
ka 42, 582 22 Přibyslav, IČO 00267970 a městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 o vytvoření společného školského obvodu 
spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Přibyslav, Bez-
ručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930.
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

52/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, 
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy. 
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

53/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2017, o nočním klidu. 
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

54/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje udělit Cenu města Přibyslav za rok 
2016 Ing. Blahoslavu Haškovi, Ing. Albínu Jaitnerovi, panu Františku Kalinovi 
a panu Ivo Šimanovskému. 
Termín: 26. 04. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

55/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 5 ke  zřizovací listině 
KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113.
Termín: 27. 04. 2017
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

56/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav volí předsedou Osadního výboru Keřkov paní 
Alenu Gallovou, Keřkov 75, 582 22 Přibyslav.
Termín: 26. 04. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

57/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2017.
Termín: 26. 04. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKA  
NA ODCHYT VOLNĚ  POBÍHAJÍCÍCH PSŮ  V PŘIBYSLAVI  

Vybraný zájemce musí absolvovat dvoudenní kurz. 
Bližší informace podá Ing. Martin Firla, vedoucí OVŽP MÚ Přibyslav 

e-mail: firlam@pribyslav.cz, tel.: 569 430 824 
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 89/2017 Rada města Přibyslav schvaluje upravený Jednací řád Komise sociální a zdra-
votní Rady města Přibyslav.
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Lenka Vaverková, DiS.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

90/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přibyslav 
Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, IČO 750  11  930 o  hlavních prázdninách 
v době od 3. 7. do 16. 8. 2017 a uzavřením Mateřské školy Přibyslav o hlavních 
prázdninách v době od 17. 8. 2017 do 31. 8. 2017.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

91/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat jako dodavatele investiční akce „Při-
byslav, místní část Dobrá, lokalita rodinných domů“ společnost STAVAK 
spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15058786, Cena díla je 
1.604.399 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Ing. Ludmila Benešová
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

92/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností STAVAK 
spol. s  r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15058786. 
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Ing. Ludmila Benešová
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

93/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat jako dodavatele zakázky „Rekonstrukce 
MK- ul. Zahradní Přibyslav“ společnost Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, 
110  00 Praha 1, IČO 45274924, cena díla je 4.487.190,61  Kč bez DPH 
a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměs-
tí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností Eurovia CS, a.s., Národní 
138/10, 110 00 Praha 1, IČO 45274924. 
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Ing. Ludmila Benešová
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

94/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat jako dodavatele zakázky „Rekonstrukce 
- ul. Komenského, Přibyslav“ společnost M - Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO 42196868, cena díla 2.251.497,14 Kč bez DPH a schvaluje 
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností M - Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO 42196868. 
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Ing. Ludmila Benešová
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

95/2017 Rada města Přibyslav ruší usnesení rady města č. 25/2017 ze dne 25. 1. 2017.
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

96/2017 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 o vý-
měře 10 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 11. 5. 2017 
do 30. 9. 2017.
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

97/2017 Rada města Přibyslav vybrala jako dodavatele dopravního automobilu pro 
JPO II Přibyslav fi rmu SAP spol. s r. o., Sněť 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČO 
47543442 a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo nám 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou SAP spol. s r. o. Sněť 
24, 257 68 Dolní Kralovice, IČO 47543442.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

98/2017 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ná-
jmu nebytových prostor ze dne 2. 6. 2016 uzavřenou mezi městem Přibyslav 
a panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Při-
byslav na nebytový prostor v suterénu domu čp. 485 v ulici Příkopy, Přibyslav 
na pozemku st. par. č. 529 v k. ú. Přibyslav. Tento prostor se skládá ze dvou 
místností o velikosti 10 m2 a 17 m2, dále z prostoru vstupu (5 m2), sociálního 
zázemí (5 m2) a dvou sklepů o velikosti 5 m2 a 8 m2, a to pro účel změny doby 
trvání nájmu a rozhoduje záměr vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

99/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování „Návr-
hu strategie budoucího využití skládky Ronov nad Sázavou po roce 2024“ se 
společností ENVIROS, s. r. o., IČO 61503240, Dykova 53/10, 101 00 Praha 
10. Cena díla je 98.000 Kč bez DPH.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

100/2017 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zhotovitele odlitku busty ženy 
od ak. sochaře Františka Němce pana Ondřeje Olivu, Buchlovská 9, 687 06 
Velehrad a schvaluje uzavření smlouvy o dílo. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 10.  05. 2017

Milí čtenáři, o prázdninách nebudeme anketu sestavovat, a tak je vhodná chvíle 
na to, abyste nám sdělili svůj názor – jak se vám naše rubrika líbí, jakou otázku ( jaké 
otázky) byste v  ní uvítali v  příštích číslech, případně jakou novou rubriku byste 
v PO ještě rádi viděli. Pište nám na kteroukoliv z uvedených adres:
obcasnik@pribyslav.cz, omesm@pribyslav.cz, snydlovaa@pribyslav.cz

Téma na červen:
Blíží se prázdniny a doba dovolených. 

Zeptali jsme se:
Prozradíte nám, kam se chystáte na dovolenou? Co by podle vás v Přibyslavi dále 
zlepšilo možnosti aktivně prožít letní měsíce?

Ota Benc, za ODS
Dovolenou strávím  částečně v  Přibyslavi, na  letním pracovním semináři a  při 

pobytu někde v Česku. Myslím si, že aktivně se dá v letních měsících žít hlavně spor-
tem a pobytem v přírodě. Do budoucna by mohlo město ve spolupráci s místními 
podnikateli v  turistickém ruchu připravit cílené programy, které přitáhnou turisty 
k dlouhobějšímu pobytu ve městě. Potenciál zde v Přibyslavi určitě je.

Libor Jaroš, za KDU-ČSL
Turisté potřebují vždy podporu v podobě IC, dobrého stravování a místa k odpo-

činku. Myslím, že máme rezervy v propagaci cyklostezky. Léto dříve určitě oživoval 
Šatlavafest. Já trávím dovolenou nejlépe outdoorově a u moře.

Martin Kamarád, za ODS
Dovolenou dělím do  více kratších celků. Asi nejvíc se těším na  tábor na  Rabí, 

kam už jedeme třetím rokem. Je tam k dispozici vše, co si rodina s dětmi může přát. 
V Přibyslavi chceme v srpnu uspořádat opět letní kino a doufám, že dojde i na hudbu 
pod širým nebem.

Michael Omes, za KDU-ČSL
S rodinou jsme si oblíbili procházky po horách. Děti letos jezdily se školou a škol-

kou na  plavání, tak zakomponujeme i  koupání. Na  místě a  někdy ani na  počasí 
nezáleží, když trávíte čas s  těmi, které máte rádi. V  Přibyslavi by mohlo být více 
„zákoutí“, kde v čistém prostředí příjemně posedíte, dobře se najíte a nechybí ani 
vyžití pro děti. Krásné léto!

Jan Thomayer, za NPP
V létě se s rodinou chystáme k moři do Chorvatska a pak také pojedu do Rakous-

ka na hory. Možností, jak prožít aktivně letní měsíce je dostatek, např. návštěvou 
našeho koupaliště, turistikou po okolí, návštěvou areálu Pilák ve Ždáře  a podobně.

Anna Šnýdlová, za ODS
Na speciální dovolenou nejezdím – užívám si léto na Vysočině s rodinou a pej-

skem, občas se vydám na nějaký výlet třeba do rakouského příhraničí, zajedu k pří-
buzným a přátelům. Na doplnění volnočasových aktivit v Přibyslavi by se mi líbila 
„lanová cesta obratnosti“ pro děti (inspirovaná „hopstrádou“ ze seriálu Gumídci), 
jako je v areálu v Polničce.

Pozn. red.: Upozorňujeme čtenáře, že anketní otázky zasíláme všem zastupite-
lům, avšak účast v anketě je dobrovolná. Proto zde nenacházíte odpovědi všech 
zastupitelů.

Anketa zastupitelů

Kabelová televize Přibyslav hledá spolupracovníky
pro pořizování reportáží

včetně zpracování střihu a zvuku.

pevná linka: 569 430 811,  mobilní: 725 102 500

 e-mail: mesto@pribyslav.cz

Upozorňujeme, že 

do 30. 06. 2017
je splatný místní poplatek za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

a místní poplatek ze psů.
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•  Na konci měsíce dubna navštívila školu paní, která si pro naše sedmáky každý rok 
přichystá zajímavé a záživné povídání o životě lidí se zrakovým postižením. 

Zprávičku o tom napsaly Adéla Klementová a Nikola Němcová ze 7. B: 
„Dne 25. 4. 2017 přišla do  školní knihovny paní Marie Heilandová z  České 

Jablonné. Povídala o tom, jaké to je – nevidět. Naučila nás, jak se chovat, když 
potkáme nevidomého. Ukazovala pomůcky, které používá a mohli jsme si je vy-
zkoušet. Dostali jsme obrázek, kde bylo napsáno: „To je usměvavé sluníčko pro 
lidi, kteří srdíčkem dobře vidí.“ Nakonec jsme paní Heilandovou dovedli ke dveřím 
ze školy. Bylo to moc hezké. Moc se nám to líbilo.“

•  Po  příjemném pondělním volnu se páťáci zúčastnili ekologicky laděného pro-
gramu Lovci pokladů. Téhož dne doprovodila paní učitelka Jana Kamarádová 
žáky 4. a 5. tříd na turnaj ve vybíjené do Havlíčkova Brodu, kde naši žáci obsadili 
nádherné 2. místo.

•  V pátek 5. 5. absolvovaly 6. a 9. ročníky v divadelním sále program EU v kostce. 
Byl hodnocen kladně. 

•  Ve středu 10. 5. nabízeli žáci 8. a 9. ročníků „sluníčkové stužky“ ve škole i ve městě 
v rámci Českého dne boje proti rakovině.

•  Ve dnech 11. – 12. 5. se Otakárci, pod vedením paní uč. Marie Zichové, zúčastnili 
 krajského kola soutěže Zlatý list. Umístili se na krásném 4. místě. 

•  O dalších aktivitách vás bude informovat kolegyně Marie Zichová a kolega Pavel 
Hitzger.

Za ZŠ Přibyslav
Monika Linková

Zprávy ze školy

V úterý 16. 5. 2017 se konalo v Havlíčkově Brodě okresní kolo matematické sou-
těže Pythagoriáda. Naši zástupci v něm dosáhli nebývalých úspěchů!

V kategorii 8. ročníků a odpovídajících tříd gymnázií se vítězkou stala Jana Höfe-
rová se ziskem skvělých 14 bodů z 15 možných!

V  kategorii 5. tříd se Simona Šustáčková umístila na  vynikajícím  2. místě; 
Antonín Vinkler pak na  děleném 5. místě, což je v  konkurenci 38 soutěžících 
vynikající výsledek.

Anna Teclová ze 6. třídy obsadila krásné 4. místo  mezi 32 účastníky ze všech 
základních škol a gymnázií našeho okresu; Ondřej Horský skončil v téže kategorii 
na osmnáctém místě.

V  kategorii sedmáků se Markéta Šustáčková umístila na pěkném desátém místě.

Všem našim matematickým talentům blahopřejeme k jejich výkonům a děku-
jeme za příkladnou reprezentaci školy v Přibyslavi. 

Podrobné výsledky najdete na školních stránkách – www.zspribyslav.cz

Za ZŠ
David Šeda

Skvělé úspěchy 
v okresním kole
matematické soutěže 
Pythagoriáda 2017 

V pondělí 15. května se konal již 20. ročník tohoto turnaje – I. kategorie nejmladší 
žactvo (žáci/žákyně 1. – 3. třídy, narozené 2007 – 2010). Z původně přihlášených 
dvanácti týmů se samotného turnaje zúčastnilo pouze jedenáct. Pořadateli - AŠSK 
Havlíčkův Brod - byly rozděleny do dvou skupin, kde se hrálo systémem každý s kaž-
dým po dobu 15 minut.

V základním kole se fotbalisté naší školy utkali s těmito týmy a výsledky:

ZŠ Přibyslav - ZŠ Sady Havlíčkův Brod 4 : 5
ZŠ Přibyslav – ZŠ Komenského Světlá n/S. 11 : 1
ZŠ Přibyslav – ZŠ Štoky 6 : 0
ZŠ Přibyslav – ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod 14 : 0

Vykopali si krásné druhé místo a zajistili si tak postup do fi nále. Zde se nejprve 
utkali se ZŠ Wolkerova HB, se kterou remizovali 3 : 3. Rozhodovaly tedy až penalty, 
ve kterých jsme byli o jednu branku lepší.

Pak už nás čekalo fi nále proti ZŠ Sady HB, ve kterém jsm e podlehli 2 : 4. Přesto 
patří všem fotbalistům velký dík. „Byli jste skvělí!!! A třeba příští rok …“

Monika Linková

Fotbalový McDonald‘s Cup

 Hráči:
Svoboda Petr 2.A, Kasal Jakub 2.B, Pazour Matyáš 2.B, Koubek Filip 2.C, Mareš Patrik 2.C, 

Svoboda Lukáš 3.A, Beneš Jan 3.A, Vaverka Kamil 3.C, Křesťan Vojtěch 3.C

      děti z kroužku Otakárek           

Vás srdečně zvou  

na prohlídku školní zahrady v rámci  

Víkendu otevřených zahrad 

 11. června 2017 

program: 

9 - 13 h prohlídka zahrady s průvodci z řad dětí 

14 – 15 h 11. ročník soutěžní výstavy O nejkrásnějšího domácího mazlíčka  
(děti vám představí své mazlíčky) 
 
13 - 16 h prodej drobného občerstvení k opékání na ohni, prohlídka zahrady       
(bez průvodce), krátké aktivity na stanovištích přírodní zahrady 

9 – 16 h prodej výrobků a výpěstků dětí z kroužku Otakárek 
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Zápis do 
školní družiny a školního klubu

Zápis do školní družiny a školního klubu na školní rok 2017-2018 proběhne
ve čtvrtek 15. června 2017 od 15 hod. do 18 hod. 

ve vestibulu základní  školy.

Při zápisu je třeba odevzdat vyplněný zápisní lístek a dotazník
ke způsobu úhrady platby /jsou k dispozici na webových stránkách školy, 

nebo přímo v den zápisu u vychovatelek/.

V tento den bude přítomna i vedoucí školní jídelny p. Jana Rasochová. 
Každému rodiči budoucího prvňáčka předá přihlášku ke stravování a vybere 
zálohu 100 Kč na čip, který slouží k přístupu do budovy školy a ke stravování.

Hana Janáčková, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK

 

 

ŠD A ŠK při ZŠ PŘIBYSLAV zve na  
TANEČNÍ 

VEČER 
 
 

2. 6. 2017 V 17 HODIN 
V KULTURNÍM DOMĚ 

PŘIBYSLAV 
 
 
VYSTOUPÍ:  
ŠD A ŠK PŘIBYSLAV 
HOSTÉ: 
ŠD WOLKEROVA HAVLÍČKŮV BROD 
MAŽORETKY ŽIŽKOVO POLE 
MŠ PŘIBYSLAV 

 

 
 
 
 
 
 

zve všechny milovníky matematických rébusů na   
 

 MISTROVSTVÍ ŠKOLY V SUDOKU, 
 

které se koná  

19. června 2017  
od 12 h (pro 1. st.) a od 13 h (pro 2. st.) 

 
                            v učebně přírodopisu 

 
 

 
 
Vítězem se stává ten, kdo správně vyřeší SUDOKU  
v nejrychlejším čase.     
 

První teplejší jarní dny, na které jsme se všichni těšili, svědčily 
venkovním aktivitám, spojeným s tímto obdobím. Děti z mateřské 
školy si nejdříve otestovaly chladnější vzduch díky prvnímu letošnímu opékání buřtů 
na  školní zahradě. Někteří jejich kamarádi si ještě užili pravé aprílové počasí při 
programu v Ekocentru Chaloupky v Horní Krupé. V rámci této přínosné akce se 
děti seznámily s tím, kdy, kde a jak sbírat léčivé byliny a samy si dokonce uvařily svůj 
vlastní bylinkový čaj!

Besídky ke dni matek a vystoupení dětí v DPS
Druhý květnový týden se nesl ve  znamení vystoupení a  besídek pro maminky 

k jejich svátku. Všechny děti pilně cvičily pod vedením svých učitelek pásma písniček, 
tanců a dětských říkadel, aby tak potěšily svoje maminky a babičky.

Ve středu 11. května jsme v prostorách přibyslavské mateřské školy přivítaly rodiče 
dětí, kteří k  nám našli cestu, aby své dítě zapsali do  zdejší MŠ. Kromě nezbytné 
administrativy číhající na rodiče si zápisovou atmosféru při hře vychutnali hlavně 
budoucí školáčci. Potěšit nejenom bližního svého přišly také děti se svým hudebním 
vystoupením do Domu s pečovatelskou službou v Přibyslavi. Přítomné seniory 
jejich písničky zazpívané od srdce posunuly o několik desetiletí zpět a mohli si tak 
společně se zpěváky zavzpomínat na dobu, kdy byli sami rodiči svých malých dětí. 
Stejný účel měla tato besídka i pro bývalé učitelky a zaměstnankyně školky, které 
se každoročně ve školce scházejí, aby „ohodnotily“ dovednosti dětí, a zároveň si 
v příjemné atmosféře sdělily,  co život dal a vzal…

Pohádka v KVC Harmonie a výpravy za zvířátky
O další trochu do mlýna kulturního vyžití se nám postaraly maminky z přibyslav-

ského KVC Harmonie, které si pro všechna oddělení připravily tradiční rozver-
nou pohádku a také divadelní soubor při školní družině ZŠ. Jejich pohádková hra 
„Princezna Rozmařilka“ pobavila nejednoho většího i  menšího diváka, zároveň 
nastudování této pohádky umožnilo školákům poznat, co všechno obnáší práce 
mladého divadelního ochotníka.

Příjemné skoro letní počasí vysloveně přeje vycházkám do přírody a samozřejmě 
školním výletům. Vítanou změnou pravidelného režimu ve školce jsou dopolední vý-
šlapy, např. za zvířátky k Matouškům do Dobré ( jim chceme poděkovat za vstřícný 
přístup a možnost nahlédnout na jejich dvorek) nebo k výběhu s oslem Jarmilem. 
Povídání o domácích zvířatech přímo v akci, jejich krmení a možnost pohladit si je, 
jistě nahradí barvité popisování a ukázky z knížek. Zvířata velmi zblízka a ve spojení 
s pohádkovými motivy mohli zažít kamarádi, kteří se je se svými rodiči a učitelkami 
rozjeli navštívit do východočeských Slatiňan, kde si společně užili program nazva-
ný „Pohádky za branou“. Další třídy zase navštívily asi nejznámější a dětmi velmi 
oblíbenou jihlavskou zoologickou zahradu nebo zábavní centrum Eden u Bystřice 
nad Pernštejnem.

Oslava Dne dětí, návštěva galerie a výstava „Pojďte 
s námi do pohádky“

První červnový den je jako každý rok svátkem všech dětí. Právě pro ně jsme zajis-
tili vydařenou show Míši  Růžičkové, která jistě strhne děti svým temperamentním 
projevem a  celou řadou tanečních výstupů a  zajistí všem po  zbytek dne dobrou 
náladu. Objevit kouzlo knižních ilustrací se vydaly děti ze smíšené třídy do prostor 
havlíčkobrodské galerie, kde vystavuje svoje ilustrace malíř Alois Mikulka. Hravou 
formou se děti dozvěděly, co je to ilustrace, animace, poslechly si několik krátkých 
pohádek a na závěr si s pomocí paní učitelek vyrobily pestrobarevný větrník. Mož-
nost prohlédnout si umělecká díla a podílet se také na společném úkolu si v červnu 
vyzkouší některé děti na výstavě v Galerii Janáček. Název výstavy dětských prací 
„Pojďte s námi do pohádky“ je jistě výstižný a dětem se podařilo zachytit svýma 
očima nejenom svět princů a princezen, ale i všelijakých jiných stvoření, která se 
mohou vynořit jen ze světa dětské fantazie.

Naše předškoláky čeká jako každý rok loučení na  přibyslavském zámku, závěr 
plaveckého výcviku a všechny děti i zaměstnance MŠ dny her, dovolených, letního 
lelkování i poznávání nových míst. 

Naše společná loď doplula k druhému břehu, kterým je závěr školního roku, celo-
roční plavbu jsme snad zvládli na výbornou a proto po prázdninách
AHÓÓÓJ!!!

Mgr. Jitka Nováková

Ve školce je to pořád prima
aneb

pojďte s námi za zážitky!
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Ve dnech 27. – 29. dubna 2017 se v prostorách ZUŠ Ostrava – Moravská Ostra-
va, Sokolská třída 15, konala Mezinárodní akordeonová soutěž. Soutěž vyhlašuje 
Základní umělecká škola Ostrava - Moravská Ostrava nejen pro žáky ZUŠ, ale i stu-
denty konzervatoří, soukromých uměleckých škol, víceletých gymnázií s hudebním 
zaměřením a pro studenty vysokých škol s cílem podpořit zájem o akordeonovou 
hudbu. Toto klání zároveň vyplňuje mezeru v akordeonových soutěžích a je jedno-
kolové, soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle svého věku. 

Z akordeonové třídy Jitky Baštové reprezentovali naši školu dva žáci – Filip Lacina 
(II. kat.) a Miroslav Kružík (III. kat.). Ve velké konkurenci, převážně polských hráčů 
na knofl íkové nástroje, získal Miroslav Kružík krásné 3. místo.

Gratuluji oběma zúčastněným ke kvalitním výkonům a paní učitelce MgA.  Jitce 
Baštové děkuji za reprezentaci školy na mezinárodní úrovni.

Bc. Jindřich Macek
 ředitel ZUŠ

Úspěch žáka na mezinárodní soutěži 
v Ostravě

 Miroslav Kružík při svém soutěžním vystoupení v Ostravě.

 Foto z akcí MŠ
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čtvrtek 1. 6. v 19:30 h. Biblická hodina na faře
sobota 3. 6. v 18:30 h. Vigilie Seslání Ducha Svatého
neděle 4. 6.   Sbírka na pastorační aktivity v diecézi;

po mší svatých posezení ve stodole s malým pohoště-
ním na oslavu kněžského výročí

pondělí 5. 6. v 17:00 h. Setkání mladší mládeže na faře
pátek 9. 6. od 17:30 h. Noc kostelů – podrobný program na plakátech 
sobota 10. 6.  Pobyt dětí na faře, které půjdou k 1. sv. přijímání 
neděle 11. 6. v 9:30 h. První svaté přijímání
  v 15:00 h.  Přátelské odpoledne na farním dvoře pro všechny – 

věřící i nevěřící farníky – pro ty, kteří se rádi setkávají
– Divadlo Víti Maršíka – Eliščiny pohádky
– Volný program s opékáním buřtíků 

čtvrtek 15. 6. v 19:30 h. Biblická hodina na faře
pátek 16. 6. v 19:30 h. Setkání starší mládeže na faře 
sobota 17. 6. v 9:00 h. Mše svatá v DPS
od 17. 6. – 23. 6. Farní zájezd – Dolomity
neděle 18. 6. v 9:00 h.  Slavnost Těla a Krve Páně 

celebruje Mons. P. Pavel Boukal
pondělí 26. 6. v 17:00 h. Předprázdninové setkání mladší mládeže na faře 
sobota 24. 6.  Pouťový koncert v kostele
neděle 25. 6.  Přibyslavská pouť – sbírka na restaurování křtitelnice
úterý 27. 6.   Vyhodnocení nejpilnějších ministrantů; 

po mši svaté ministrantský večer 
pátek 30. 6. v 18:00 h.  Vikariátní večer mládeže – Sopoty

 V Přibyslavi bude mši svatou celebrovat P. Pavel Seidl 
z Krucemburku

Aktuální informace o  všech akcích, podrobné rozpisy mší svatých v  při-
byslavském farním kostele i  dalších bohoslužeb naleznete na  našich stránkách 
www.farnostpribyslav.cz, popřípadě ve vývěsce kostela.

Mgr. P. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Farní kostel Narození sv. Jana Křti tele
17:30 h. – MŠE SVATÁ
Kaple
18:30 h. –  otevření výstavy

„PŘIBYSLAVŠTÍ DUCHOVNÍ“
Městská goti cká věž
18:30 h.  – prohlídka interiéru

– vyhlídka  na osvětlené město
Farní kostel Narození sv. Jana Křti tele
18:45 h. –  Hudební vystoupení přibyslavské 

mládeže
19:45 h. –  Komentovaná prohlídka farního 

kostela s Mgr. Alešem Veselým 
z Galerie Havlíčkův Brod 

21:30 h. –  Malá vernisáž maleb Jiřího Štourače

ve 23:00 h. ukončení programu

Měsíc červen 
v přibyslavské farnosti

Konečně se počasí umoudřilo a nachystalo nám pěkné teplé dny. Už je příjemné 
posedět si venku a těšit se z pěkného počasí. Co nás tedy v nadcházejícím měsíci 
čeká? Ve čtvrtek 15. 6. v 7.00 hodin ráno bude před radnicí města přistaven autobus 
a pojedeme na výlet do malebného historického města Litomyšl. Čeká nás den plný 
hezkých zážitků. Doufejme, že i počasí nám bude přát. Je však nutné, aby ti, co se 
přihlásili, neotáleli a zaplatili účastnický poplatek. A to do pátku 9. 6. u paní Marie 
Holcmanové v účtárně městského úřadu. Pro naše členy je cena 100 Kč na osobu, 
pro nečleny 150 Kč.

A protože jsou prázdniny a dovolené za dveřmi,  na červenec a srpen připravujeme 
tradiční kondiční plavání a cvičení na městském koupališti. Mělo by se konat každý 
týden ve čtvrtek vždy od 19.00 hodin. Ovšem vše záleží na počasí a to si poroučet 
nenechá.

Přejeme vám všem prosluněný začátek léta, rodinnou pohodu, pevné zdraví 
a pěkné prožití přibyslavské pouti i dalších akcí, které jsou na měsíc červen v našem 
městě připravovány. Za celý výbor SPCCH ČR ZO Přibyslav

Věra Schusterová
předsedkyně 

Co nás čeká v červnu
(svaz invalidů informuje)
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Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

 PP do MŠ Stříbrné Hory

 První máj letiště

 Soutěž mladých zdravotníků

15.

Koncem dubna a v květnu jsme zažili několik zajímavých akcí. Pojďme se na ně společně podívat.

Ve středu 19. dubna jsme si vypůjčili na pomoc Červenokřižačky a žákyně 8. třídy ZŠ 
Přibyslav, abychom se společně vydali do MŠ Stříbrné Hory s programem první pomo-
ci, tentokrát s tématem Péťa Nebojsa aneb nebojte se doktora. Holky pro děti secvičily 
scénku s bílým pláštěm a povídaly si s nimi o práci doktora. Také se věnovaly prevenci 
nemocí, aby děti k doktorovi chodit nemusely, bavily se o zdravých potravinách, cvičení 
i otužování. Na závěr každé dítě z MŠ dostalo diplom o absolvování programu. Děkujeme 
pomocnicím z 8. A, tentokrát Terce a Viky Loužeckým a Monče Pejzlové.

Dne 30. dubna 2017 jsme se účastnili akce na letišti, letos s názvem „1. máje tak trochu 
jinak“. Za pomoci Červenokřižáčků jsme připravili aktivity pro děti na šesti soutěžních 
stanovištích s odměnou na konci. Malí i velcí zájemci si také mohli vyzkoušet geronto-ob-
lek, jehož oblečením se z vás stane důchodce, nebo nacvičit resuscitaci. Dospělým jsme 
měřili tlak nebo BMI. Na letišti se nám líbilo a budeme se těšit zase na další spolupráci.

V úterý 9. května 2017 jsme se s naším Kroužkem mladých zdravotníků pod ZŠ Při-
byslav účastnili okresního kola Soutěže mladých zdravotníků, pořádaném OS ČČK 
Havlíčkův Brod. Soutěžilo tentokrát družstvo prvního stupně, a přestože se většina z nich 
učila první pomoc prvním rokem a na soutěži byli všichni poprvé, byli velmi šikovní a také 
se krásně umístili. Družstvo ve složení Veronika Němcová, Jakub Janů, Martin Kvarda, 
Amálie Loužecká a Anna Řezníková pro ZŠ Přibyslav vybojovalo 3. místo! Dětem moc 
gratulujeme a jsme na ně pyšní. Zároveň jsme s sebou také vezli pomocnice a fi guranty. 
Za pěkně zorganizovanou soutěž OS ČČK Havl. Brod i všem účastníkům moc děkujeme.

V  úterý 16. května 2017 jsme přichystali besídku ke  dni maminek. Tentokrát nás 
ZUŠ J. V. Stamice pobočka Přibyslav opravdu zachránila, protože naši Červenokřižáčci 
postupně z různých důvodů odpadali a zbyli nám jen dva stateční recitátoři.  Moc děku-
jeme dětem i paní učitelkám ze ZUŠ!

Na červen připravujeme:
Ve čtvrtek 15. června 2017 plánujeme akci Bezpečné prázdniny pro ZŠ a MŠ Přibyslav 

a Běh naděje také pro veřejnost, která se může do běhu zapojit od 9 do 13 hodin. Běh 
naděje 2017 je svým rozsahem zcela mimořádná humanitární akce zaměřená na podpo-
ru výzkumu rakoviny spojená s veřejnou sbírkou. Je určen široké veřejnosti bez omezení 
pohlaví a fyzické výkonnosti.

V pátek 30. června 2017 od 15:00 do 16:00 připravujeme Pravidelný mo-
nitoring v DPS. Přijďte si zdarma změřit krevní tlak, glykemický index a Body 
Mass Index včetně procenta svalů a tuků v těle. 

Těšíme se s vámi na shledanou na letních akcích.

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav.cz
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Od 16. května začala sezóna odstřelu trofejové srnčí zvěře. Zároveň se však stále 
musíme věnovat také ochraně myslivosti. Většina spárkaté zvěře klade mláďata, 
objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti vodí kuřátka. Na této mladé zvěři dovedou 
udělat citelné škody nejen toulaví psi a kočky a dravá zvěř, ale také člověk svými 
hospodářskými aktivitami.

Jako každý rok se snažíme navázat spolupráci se zemědělci a při probíhající sklizni 
pícnin udělat opatření k záchraně zvěře. Zemědělci by měli podle zákona ohlašovat 
předem sklizňové práce. V  tomto měsíci jde zejména o  sečení travních porostů 
a porostů pícnin Většina plašících zařízení je účinná jen na chvíli, nebo nemá 100% 
účinnost a zvěř si na ně zvykne. Procházíme proto již předem porosty se psy tak, 
aby zvěř v  těchto porostech byla rušena. Pochopitelně na  druhé straně musíme 
zvěři v přilehlých porostech, například v obilí nebo v lese poskytnout dostatek kli-
du. Z porostů určených ke sklizni se snažíme „vytlačit“ zvěř tak, aby nedocházelo 
ke zbytečným škodám na zvěři. Prostě vždy jde o dohodu nejen mezi myslivci, ale 
také s vlastníky a uživateli honebních pozemků. 

Připomínáme veřejnosti, že pokud někdo nalezne opuštěné mládě na  louce či 
v blízkosti lesa, doporučujeme ponechat mládě na původním místě a co nejdříve se 
nejkratší cestou vzdálit od tohoto místa, aby nezanechal pachovou stopu v blízkosti 
mláděte. Pokud byste se mláděte dotýkali, můžete ho svým chováním odsoudit 
na smrt, protože ho matka již nemusí přijmout.

V  červnu musíme rovněž připravit zásobu kvalitního objemového krmiva pro 
přikrmování zvěře v  době nouze. Pro zvěř je nejvhodnější seno z  luk s  bohatou 
druhovou skladbou, jak jednoděložných, tak dvouděložných rostlin, hnojených pře-
devším organickými hnojivy, pochopitelně - dobře usušené a „nevymáčené“ seno. Ze 

V  neděli 30. dubna jsme se 
sešli na  srubu v  Hesově, aby-
chom si společně užili „pálení 
čarodějnic“.

K naší velké radosti přišlo hod-
ně dětí i dospělých, kteří si večer 
u  ohně velmi pochvalovali – byl 
to první pěkný večer po  delším 
chladném a  deštivém období. 
Hranici s  čarodějnicí i  ohýnek 
na pečení buřtů připravili členové 
Mysliveckého spolku, stejně jako 
občerstvení. Jsme rádi, že se tato 
setkání stala již tradicí a těšíme se 
zase za rok na shledanou!

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová

Červen v honitbě

Pálení čarodějnic 

stonků topinambur, kopřiv, maliní, pařezových výmladků listnatých dřevin můžeme 
usušit letninu. 

Na závěr našeho článku všechny čtenáře prosíme, aby se v přírodě chovali v tom-
to období obzvláště tiše a ohleduplně, aby nerušili zvěř v období kladení mláďat. 
Samozřejmostí by mělo být nepouštět psy volně - a ani se psy na vodítku nechodit 
mimo lesní a polní cesty. Za pochopení děkujeme.

Za MS Přibyslav 
Josef Hamerník, Anna Šnýdlová



Kultura ČERVEN 2017Str. 18

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vítám vás při čtení červnového Při-
byslavského občasníku. Úvodem si jako vždy zopakujeme, s jakým úspěchem se udály naše 
květnové akce, a poté se hned pustíme do pozvánek na ty červnové.

První dva květnové víkendy byly prodloužené díky svátečním pondělkům, věřím tedy, že 
jste si je pěkně užili. Kvůli těmto svátkům jsme v dětském oddělení knihovny přivítali mamin-
ky s dětmi z KVC Harmonie až v pondělí 15. května. Děti vybarvovaly předtištěné obrázky 
prstovými barvami. Další setkání proběhne v pondělí 5. června dopoledne. Během letních 
prázdnin se scházet nebudeme, ale na příští schůzce jistě dohodneme už zářijový termín 
hraní a tvoření v knihovně. Moc se těšíme.

Ve středu 10. května od 16:00 h. proběhlo v Kurfürstově domě slavnostní vyhlášení vítězů 
soutěžní výstavy „Ukaž, co umíš aneb Barevné Velikonoce“. Všem zúčastněným děkujeme 
a vítězům samozřejmě gratulujeme.

V sobotu 13. května večer se v kulturním domě konala hudební akce s názvem Horácká 
muzika. Ti, co dorazili, tak byli svědkem promítání dokumentu o tomto folklorním souboru 
a také se mohli s jeho členy setkat, popovídat si a především si poslechnout krásnou muzi-
ku. Autorem dokumentu je známý výtvarník Filip T.A.K.

V dětském oddělení knihovny také proběhlo „Čtení s porozuměním“ a tradiční tvořivá 
dílnička. V červnu a během letních prázdnin si společně číst nebudeme, o prázdninách 
nebude ani dílnička, ale v červnu ještě tvořit budeme. Těšíme se na vás tedy v pátek 16. 
června od 14:30 hod. Budeme zdobit knihovničku, která poté zaujme své místo na místním 
koupališti. Těšíme se na všechny malé i velké výtvarníky.

I v květnu jste měli možnost zajít si do kina na pěkný fi lm. Tentokrát se jednalo o dobro-
družný animovaný fi lm „Odvážná Vaiana“. Všem fi lmovým nadšencům děkujeme za přízeň.

Poslední květnovou sobotu, až po uzávěrce tohoto čísla občasníku, se v areálu farní zahra-
dy konal tradiční jazzový festival „Houpačka“ opět s mezinárodní účastí. Věříme, že jste si ho 
užili a už nyní se těšíte na další ročník. Během tohoto hudebního festivalu byla letos poprvé 
zpřístupněna vyhlídková gotická věž. Podruhé se můžete podívat na naše město z ptačí per-
spektivy během přibyslavské pouti, tj. o víkendu 24. a 25. června. Pravidelný provoz městské 
gotické věže, právě tak jako prohlídky farního kostela a výstavy v přilehlé kapli započne od 1. 
července, vždy od středy do neděle.

A co nás v červnu ještě čeká?
V  pátek 2. června od  17:00 hod. se v  kulturním domě bude konat „Taneční večer“. 

Na tuto akci vás srdečně zve Školní družina a Školní klub při ZŠ Přibyslav.
V pátek 9. června se bude i v našem městě konat celostátní akce „Noc kostelů“. Čeká 

vás mše svatá, otevření výstavy „Přibyslavští duchovní“, vyhlídka z gotické věže na noční 
osvětlené město, hudební vystoupení, komentovaná prohlídka kostela či malá vernisáž 
výstavy obrazů. Více informací na plakátku v tomto čísle PO.

V červnu nás též čeká tradiční milá akce s názvem „Pasování na čtenáře“, která se týká 
letošních prvňáčků. V pondělí 12. června dopoledne si půjdeme tyto malé šikuly poslech-
nout do školy, jak pěkně jim jde čtení a zda tak mohou být pasováni na opravdové čtenáře. 
Samotné pasování poté proběhne ve čtvrtek 15. června od 9:30 hod. v kulturním domě. 
Součástí bude i zábavné vystoupení, děti samozřejmě obdrží památeční pasovací listiny 
a také knihu, kterou jim můžeme předat díky projektu „Knížka pro prvňáčka“. Na tuto akci 
srdečně zveme i nejbližší příbuzné dětí.

V sobotu 17. červ na se můžeme opět těšit na krásnou podívanou! Naším městem bu-
dou projíždět automobily z řad veteránů, které se účastní vzpomínkové jízdy „1000 mil 
československých“ z Prahy do Bratislavy a zpět. Projíždět budou Bechyňovým náměstím.

Na středu 21. června od 17:00 hod. jsme pro vás přichystali vernisáž nové výstavy 
na  letošní sezónu! Jmenuje se „Proti času aneb Z babiččiny krabičky“. Konat se bude 
ve výstavní síni Kurfürstova domu a my vás srdečně zveme. Přijďte si zavzpomínat na „staré 
dobré časy“, věříme, že se i docela pobavíte.

Závěrem mi dovolte „naťuknout“ trochu i prázdniny, konkrétně srpen. V týdnu od 7. 
do  11. srpna se bude v  našem městě konat letní kino! Promítat se bude na  nádvoří 
kulturního domu za každého počasí, vždy po setmění. Občerstvení je zajištěno, jednotné 
vstupné činí 20 Kč. Promítat budeme české fi lmy a  pohádky. Více informací na  plakátu 
v tomto čísle PO. Máte se určitě na co těšit.

Jistě se již pomalu připravujete na své letní dovolené. Dovolte mi vám nabídnout nejen 
dobré čtivo, ale také množství zábavných, strategických i vzdělávacích deskových her a vel-
ký výběr audioknih, které vám mohou zpříjemnit dlouhou cestu nejen k moři. Těším se 
na vaši návštěvu knihovny.

Pozor – červnem začíná víkendový provoz Informačního centra a  městského muzea 
Přibyslav v Kurfürstově domě. Budeme tu pro vás v letní sezóně tedy každý den.

Naopak knihovna bude v červenci a srpnu O SOBOTÁCH zavřená!

Krásný vstup do letních dní vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Takový název nesla naše jarní soutěžní výstava, která trvala do 30. dub-
na. V co nejkratším termínu jsme se snažili celou soutěž vyhodnotit.  Všech 
22 vystavovatelů jsme pozvali na středu 10. května odpoledne do Kurfürstova 
domu, kde proběhlo vyhodnocení na základě odevzdaných hlasů návštěvní-
ky. A kdo vyhrál? Vyhráli všichni, kteří se zúčastnili. Vyhráli nad nudou a svými 
krásnými výtvory potěšili nás ostatní. Proto každý z účastníků obdržel malý 
dárek za účast. Je ovšem pravda, že ne všichni mohou zvítězit. Jistě vás zajímá, 
jak to všechno dopadlo. V kategorii dospělých jsme udělili dvě první místa. 
Přibyslavský Klub seniorů Pohoda a paní Parkanová z Havlíčkova Brodu zís-
kaly stejný počet vašich hlasů. Na druhém stupínku se umístila paní Bořilová 
z Přibyslavi a třetí místo obsadila paní Ivana Holá. A jak to dopadlo v druhé 
– dětské kategorii?  Na prvním místě se umístily děti z místní mateřské školy, 
a to třída Motýlků a Rybiček. Druhé místo patří dětem z Mateřské školy v No-
vých Dvorech a třídě Berušek z přibyslavské MŠ. Třetí místo si svými výtvory 
vybojovala slečna Barborka Augustinová. Všem ještě jednou děkujeme a vě-
říme, že se při další soutěži můžeme těšit na další zajímavé výtvory.

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Léto, léto … Ukaž, co umíš aneb Barevné Velikonoce

 Účastníci soutěže

 1. místo – KS Pohoda

 1. místo – paní Parkanová
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Dětské kvízové okénko
Milí malí luštitelé, příliš odpovědí na květno-

vý kvíz jsem zatím neobdržela, ale nezoufám, 
pořád máte do konce měsíce ještě čas. Přece si nenecháte ujít 

zajímavou odměnu – zvlášť když její získání není vůbec složité :)  

V minulém kvízu jsme se zabývali pohádkami. A co jsem si pro 
vás vymyslela v červnu? Přímo se to nabízí – Léto!

Správné odpovědi na  kvíz můžete opět donést na  papírku 
do knihovny se jménem, třídou a kontaktem na vás či rodiče, nebo 
můžete správné odpovědi zaslat na e-mail kzmpribyslav@email.
cz – do předmětu uveďte „Dětské kvízové okénko“.

Pokud nebudete vědět odpovědi z hlavy, můžete se přijít pora-
dit do knihovny – s knihou, časopisem, počítačem a samozřejmě 
i s paní knihovnicí.

Těším se na odpovědi! :) Markéta Gögeová, knihovnice

Léto
 Astronomické léto nastává červnovým slunovratem. Na které datum připadá?

 Právě o slunovratu je _ _ _ _ _ _ _ _ _ den a _ _ _ _ _ _ _ _ noc – doplňte (nejkratší x nejdelší).

 Napište 2 knihy nebo fi lm, které mají v názvu slovo „léto“, „letní“ apod.

 Uveďte názvy alespoň tří lučních květin, které v létě kvetou a můžeme se jimi v přírodě těšit.

 Co pro Vás znamená léto? Uveďte alespoň 3 příklady. 

O jakém povolání jste snil v dětství?
Snil je silné slovo, chtěl jsem být truhlářem, ale protože se mi moc nechtělo se učit, 

neměl jsem tak dobré známky, aby mě do učení na truhláře vzali.

Jaký obor jste vystudoval, v jakém jste vyučen?
Vyučil jsem se tesařem u Pozemních staveb v Pardubicích a moc se mi tam líbilo 

(komu by se nelíbilo, když se v 15 letech dostane z domu, usmívá se Pavel). Po vyu-
čení jsem pracoval nějakou dobu u Pozemních staveb, byli jsme s kolegy i v Rusku, 
ale když jsme zjistili, že nás vedení neplatilo podle předpisů, dali jsme hromadnou 
výpověď. Potom jsem byl nějakou dobu zaměstnán v Přibyslavi.

Proč jste se rozhodl podnikat?
Po čase se mi zachtělo změny a pracoval jsem u jedné fi rmy v Praze, tam jsem se 

seznámil s kolegy, kteří mě přesvědčili, abych šel dělat s nimi na živnostenský list.  
V Praze byla zajímavá práce, pracovali jsme i pro památkáře. Byla to doba, na kterou 
rád vzpomínám – byl jsem ještě svobodný, neměl jsem žádné starosti a povinnos-
ti. Prošel jsem ještě několika partami tesařů a nyní již nějakou dobu spolupracuji 
s Jakubem Vackem, ten je truhlář, a společně se snažíme i v tesařině být perfektní 
v  detailu. Děláme střechy, různé dřevěné konstrukce, pergoly. Kromě práce nás 
spojuje i záliba v létání.

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

Ne, rodinná tradice u nás v tomto oboru není. Jsem v oboru vyučený, tak v něm 
podnikám, to je jednoduché.

Jak podnikání změnilo váš život?
Hodně moc! Vzhledem k tomu, že tesařina je sezónní práce, zásadně se od sebe 

liší zimní a  letní měsíce. Celou zimu člověk žije v  nejistotě, zda bude práce, jaká 
bude, jestli jí bude dost. A potom po jaru by zase potřeboval den natáhnout – musím 
pracovat na zakázkách, přitom dělat po večerech rozpočty a nabídky pro zákazníky. 
Navíc je tesařina hodně závislá na počasí a tudíž i náročná na organizaci, takže často 
mám dojem, že nic nestíhám a na nic nemám čas…

Jaká je vaše pracovní doba?
V podstatě podle potřeby, jen víkendy si nechávám volné.

Nejen prací živ je člověk – jak odpočíváte, relaxujete?
Kdykoliv můžu, jsem na letišti. Mám oprávnění na plachtařinu a výcvik na ultralight. 

Vážení a milí čtenáři,
informovali jsme vás, že chystáme novinku – rozhovory se živnostníky z Při-

byslavi. Na schůzce redakční rady v dubnu jsme vylosovali ze seznamu deset 
živnostníků, na které se postupně obrátíme s prosbou o rozhovor.

Jako první byl vylosován Pavel Neuvirt, a  s  jeho odpověďmi vás dnes 
seznamujeme.

Seznam živnostníků není uzavřená záležitost, uvítáme jeho rozšíření 
a doplnění.

Redakční rada PO

Rozhovor s Pavlem Neuvirtem

Je to ovšem koníček, který stojí spoustu času (i dost peněz). Jsem moc rád, že nyní si 
plachtařský kurz dělá i můj nejstarší syn, lásku k létání má po mně.

Na co z období začátků vzpomínáte rád/nerad, na co nikdy nezapomenete?
Na  začátky podnikání mám hezké vzpomínky, byl to takový bezstarostný život 

i proto, že podmínky pro podnikání byly mnohem jednodušší než teď. Také jsem 
neměl zodpovědnost za rodinu, nemusel se starat o dům a žil si jen sám pro sebe 
a své koníčky.

Co vás v poslední době v podnikání těší/trápí?
Trápí mě to, že se neustále mění pravidla pro podnikání – bez pomoci účetní bych 

to vůbec nestíhal sledovat. Pro sezónní podnikání, jakým tesařina je, je náročné 
i to, že všechny případné doplatky daně, pojištění atp. se platí hned po zimě, kdy je 
člověk už delší dobu prakticky bez příjmů. Do toho vstupuje nejistota, jaká bude se-
zóna, a tak se občas (asi jako každý živnostník) i zamýšlím nad tím, zda se nenechat 
někde zaměstnat – zaměstnanec má pravidelný příjem a všechny platby si pěkně 
pravidelně rozloží na celý rok, to u nás nejde. Přesto chci vytrvat, z rozjetého vlaku 
se nevyskakuje – práce mě baví, investoval jsem do nářadí, mám už docela dobré 
obchodní kontakty i dobré zakázky. Hlavně však mohu rozhodovat a nést odpověd-
nost sám za sebe, to mi vyhovuje. Samozřejmě to znamená i to, že si musím umět 
sám poručit, i když se mi zrovna nechce, to k tomu patří, i když je to někdy těžké…

Co nového ve svém oboru byste ještě chtěl/a vyzkoušet?
Nemám žádný konkrétní sen, ale líbila se mi práce pro památkáře a rád bych si 

vyzkoušel, jak se staví sruby, to mě láká.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů!

Za redakční radu se ptala A. Šnýdlová

Dne 19. 4. 2017 mě pan starosta Kamarád pozval k  jednání na  radnici. Dříve 
mi pan starosta nabídl práci, která měla zahrnovat pochůzky po městě, teď jsme 
měli dojednat podrobnosti. Jaké bylo mé překvapení, když místo pochůzek mi pan 
starosta nabídl, abych odchytávala psy bez dozoru průvodců. 

Ano, čtete správně. Takovouto nebezpečnou práci je pan starosta schopen nabíd-
nout ženě – invalidnímu důchodci. Samozřejmě jsem odmítla. To ale není hlavní téma.

Probírali jsme i jiné věci ohledně města. Například špatný stav chodníku před hřbi-
tovem a také rekonstrukci náměstí. Radnice má v plánu obchvat města, aby odlehčila 
dopravu přes náměstí, což je dle mého názoru v pořádku. Také ale radnice chce 
zakázat vjezd autobusům a autobusové nádraží chce přemístit k nádraží vlakovému.

Tato informace mě opravdu nadzvedla ze židle. Pokud by radnice tento plán zrea-
lizovala, poškodila by hlavně seniory, děti a nemocné občany, kteří by museli chodit 
do prudkého zámeckého kopce. Všichni víte, jaký mám názor na radnici, ale to, jak 
se chovají k občanům,  ani v televizi nevymyslí.  Jen doufám, že si starosta mé připo-
mínky vezme k srdci, a radnice neudělá kroky, které by pak nešly vrátit. Dotazníková 
akce je podle mě pouhá fraška. Radnice už má plán rekonstrukce náměstí. Snad 
není pozdě toto změnit.

Jana Höferová

Co chystá radnice na občany 
Přibyslavi!!!
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Od  začátku letošního roku do  10. května evidují policisté 
v Kraji Vysočina 11 případů, kdy se pachatelům podařilo okrást 
seniory. Za kalendářní rok 2016 policisté těchto skutků v našem 
kraji zaznamenali na 50. Pachatelé se přitom snaží vylákat pe-
níze od starších lidí různými způsoby. V poslední době je velmi 
častá legenda o vrácení různých přeplatků za dodávky elektřiny, 
vody nebo plynu. Způsobů, jak se zloději mohou dostat do bytů 
a  rodinných domků je více. Podvodníci se vydávají například 
za  pracovníky různých energetických společností. Poškozené-
mu uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován nedoplatek 
za  odebraný plyn, elektřinu nebo vodu a  požadují jej zaplatit 
zpět s výhružkou odpojení energií. Senioři většinou pod tímto 
nátlakem požadovaný fi nanční obnos zaplatí. 

Je třeba, aby si lidé uvědomili, že komunikace mezi energetic-
kou společností a zákazníkem probíhá v dnešní době písemnou 
formou prostřednictvím České pošty. Může se samozřejmě stát, 
že nedojde k  zaplacení zálohy za  odebrané energie ze strany 
zákazníka. V tomto případě zákazník dostane poštou upomín-
ku, případně další, kde je již upozorněn na možnost odpojení 
od dodávek energií. Rozhodně za zákazníky ale nechodí žádný 
pracovník těchto fi rem s  tím, že vybírá nedoplatky nebo vrací 
přeplatky za odebrané energie.

Pachatelé se především pod výše uvedenými legendami snaží 
dostat do  bytu či domu oběti. Jakmile se podvodník dostane 
do bytových prostor, tak velmi rychle lokalizuje prostor, kde má 
senior uloženy své úspory a následně je odcizí. V tomto případě 
policisté doporučují nemít doma velké fi nanční obnosy a samo-
zřejmě nikoho cizího si do bytu nebo domu nepouštět. Bylo by 
dobré, kdyby každý senior měl ve svém mobilním telefonu ulože-
né číslo například na starostu obce, své dospělé děti a na Policii 
České republiky. V případě, že dojde k takové situaci, kdy u dveří 
stojí neznámý člověk a  chce se dostat pod nějakou záminkou 
do bytu, může senior zavolat přímo těmto osobám a požádat je 
o pomoc nebo alespoň o radu.

Policisté by chtěli na  seniory důrazně apelovat, aby byli 
ve  vztahu k  cizím lidem nebo k  osobám, u  nichž si nemohou 
osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli 
otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, 
kdo za  nimi je. V  žádném případě by neměli neznámé osoby 
zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou 
měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný 
a žádá je o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy 
ještě před předáním hotovosti, osobně ověřit. Je také vhodné 
trvat na předání peněz přímo tomu člověku, který o půjčku požá-
dal. Vydání peněz neznámé osobě s sebou totiž nese velké riziko.  

Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou velmi dobře při-
pravení a budou o krok před vámi. Dokáží velmi rychle reago-
vat i na nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled 
podezřele, mají příjemné vystupování, jsou komunikativní, milí, 
slušně oblečení a působí dobrým a seriózním dojmem. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Kancelář ředitele

Oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart

vrchní inspektor
tel: 974 261 208

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

Ve čtvrtek 16. března 2017 jsme se rozloučili s Ing. Vratislavem Voralem, CSc, významným šlechtitelem 
ze Šlechtitelské stanice Keřkov. Zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 75 let. Narodil se 28. 12. 
1941 v Praze. Rodiče měli v té době pronajatý mlýn v Pátku u Loun. Jeho otec byl členem odbojové 
skupiny proti okupantům. V květnu 1945 bylo na něho vzneseno udání pro protiněmeckou činnost. Při 
vyšetřování byl postaven do obtížně řešitelného problému. Němci chtěli od něho znát členy odbojové 
skupiny, v případě neprozrazení hrozili vypálením celé obce. Zachoval se tak, že všechno vzal na sebe 
a byl proto zastřelen. Tragické události byl malý Vráťa osobně přítomen při výslechu, ukrytý pod stolem. 
Tato událost se mu celý život připomínala. Potom se jeho matka, která čekala druhé dítě, odstěhovala 
s ním do Prahy. Jeho otci byl po skončení války prezidentem republiky udělen Československý válečný 
kříž 1939 in memoriam, za zásluhy, které získal v boji za osvobození republiky.

Jedenáctiletou střední školu absolvoval Vratislav Voral v Praze. Po  jejím ukončení podal přihlášku 
na vysokou školu zemědělskou, ale nebyl přijat. Nabízelo se mu místo ve šlechtění rostlin na Šlechtitel-
ské stanici Vyklantice, kam bylo převedeno šlechtění brambor ze Šlechtitelské stanice Slapy u Tábora. 
Zde pracoval od roku 1958 do roku 1969, což bylo přerušeno vykonáním základní dvouleté prezenční 
služby. Zde za jeho působení byly povoleny odrůdy brambor Doubrava, Vltava, Orlík a Jizera. V udr-
žovacím šlechtění zde byly vyšlechtěny odrůdy slapského šlechtění Kotnov, Blaník a Universál, odrůdy 
určené k produkci škrobu. Od roku 1970 na základě rozhodnutí ŠSP Tábor pracoval na Šlechtitelské 
stanici Švamberk jako šlechtitel a vedoucí stanice. Zde se věnoval odrůdě jetele červeného Rekord, 
která byla v roce 1948 přejmenována na jetel profesora Holého. Provádělo se zde udržovací šlechtění 
jetelovin, trav, semenných okopanin a jiných plodin. Stanice byla následně v roce 1977 zrušena.

Od roku 1978 pracoval potom na Hlavní šlechtitelské stanici pro brambory v Keřkově na úseku no-
vošlechtění po boku Ing. Sixty a Ing. Konráda. Po jejich odchodu tento úsek řídil. Měl podíl na nových 
odrůdách od roku 1986 : Klára, Karla, Koruna, Krasa, Krista, Krystala, Kobra, Korela, Klera, Kora, Kréta, 
Korneta, Karmela, Kordoba, Katka, Kornelie, Kariera, Sázava, Nikoleta, Marcela, Markéta, Judita, Rada-
na, Jolana, Lada, Liliana, Dagmar a Julinka. Při šlechtění spolupracoval se šlechtiteli na Slovensku, dále 
se šlechtiteli v Gross Lusewitz v NDR a se šlechtitelskou stanicí Kaltenberk v Bavorsku. Zde ve spolupráci 
s hlavním šlechtitelem stanice s panem Dr. Albertem Off ereinsem si vyměňovali vyšlechtěné materiály.

Rozsah šlechtitelského materiálu byl obrovský. Vyžadoval precizní práci a vysokou zodpovědnost. 
Vyžadoval i vysoké pracovní nasazení v pracovní době i mimo ni, a Ing. Vorala jsme mohli často vidět 
v porostech brambor při bonitaci materiálu. Aby se práce ve výběru nejlepších šlechtitelských materiálů 
co nejvíce zefektivnila, volil téma kandidátské práce Selekční postupy v nejmladších generacích novo-
šlechtění bramborů s cílem racionalizace šlechtitelské práce. Tuto práci obhájil v roce 1988 a byl mu 
přiznán titul kandidát věd. Všech těchto úkolů se zúčastnil s vysokou erudicí, se značnými odbornými 
zkušenostmi a s plnou důsledností. Bohužel musel s přibývajícími zdravotními problémy práci šlechtitele 
opustit. O výsledky ve šlechtění brambor se zajímal až do své smrti.

Mimo pracovní činnosti bylo jeho koníčkem i ochotnické divadlo a to ve Vyklanticích a pak i zde v Při-
byslavi. Trvale se zajímal o historii a zúčastňoval se celostátních soutěží v televizi. Bylo to v pořadech: 
O poklad Anežky České, kde získal jeden zlatý a dva stříbrné dukáty, dvakrát se zúčastnil pořadu AZ kvíz 
a jednou  pořadu Riskuj. Na šlechtitelské stanici vedl knihovnu ROH a v obci Keřkov obecní knihovnu. 
Celá tato činnost svědčí o hlubokých nejen odborných, ale i historických a všeobecných znalostech.

Ing. Vratislav Voral byl posledním celoživotním šlechtitelem brambor na stanici v Keřkově, práce byla 
pro něho nejen povoláním, ale i posláním. Jeho práce byla zhmotněna v četných odrůdách brambor 
pěstovaných nejen v České republice. Za toto mu patří naše hluboké poděkování.

Za kolektiv Šlechtitelské stanice Keřkov 
Ing. Josef Kameník, CSc., Ing. Ludmila Kameníková, CSc.

Za Ing. Vratislavem Voralem, CSc.
 Senioři, 
čtěte!
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Západočeská galerie a nakladatelství Barrister & Principal, vydalo publikaci Kro-
nikář nových časů: malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934). Výpravná kniha, 
která vyšla ke  stejnojmenné výstavě uspořádané od  loňského října do  letošního 
ledna v Plzni, může přibyslavské patrioty zajímat mimo jiné fotografi í nakladatele 
Jana Otty. Na snímku z Bechyně je nejslavnější přibyslavský rodák zachycen v roce 
1911, tedy pět let před svým skonem, s nejmladší dcerou Růženou a jejím manželem 
- slavným výtvarníkem Hugo Boettingerem.

Růžena Ottová muže svého života poznala v roce 1906, když portrétoval její tehdy 
pětiletou neteř, budoucí slavnou českou tanečnici Milču Mayerovou. Ottova dcera se 
od té doby stala Boettingerovou múzou, brzy i manželkou a také častým modelem. 
„Kromě osobního štěstí znamenalo manželství s  dědičkou Ottova nakladatelství 
také okamžitou fi nanční nezávislost a společenský vzestup do vyšších kruhů,“ píše 
autorka knihy Ivana Jonáková. 

Přibyslavský rodák dožil na Zbraslavi
Boettinger portrétoval např. hudební skladatele Vítězslava Nováka a Josefa Suka, 

houslistu Františka Ondříčka, dirigenta Václava Talicha, sochaře Bohumila Kafku 
a další významné osobnosti. Kniha přináší několik portrétů Růženy Ottové. Manžel 
ji zpodobnil i ve svatebních šatech, sňatek se konal v roce 1910. Boettinger zemřel 
v roce 1934. Jeho zdravotní stav se prudce zhoršil vlivem obav o život své choti, která 
musela podstoupit těžkou operaci, ale manželka se uzdravila a svého muže nakonec 
přežila o celých třicet let, zesnula v roce 1964.

V  knize lze nalistovat záběry ze života Boettingerových. Zajímavý je například 
jejich snímek z terasy vily Jana Otty na Zbraslavi, kde slavný nakladatel a encyklo-
pedista v  roce 1916 zemřel. Ottův zeť byl členem České akademie věd a  umění, 
vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň 
autorem humoristických kreseb, které podepisoval pseudonymem Dr. Desiderius. 
Růžena Ottová až do konce svého života pečlivě dokumentovala rozsáhlé výtvarné 
dílo zesnulého manžela, i když se ještě jednou provdala; vzala si proslulého profe-
sora MUDr.  Josefa Pelnáře, lékaře prvního československého prezidenta Tomáše 
G. Masaryka.

Ivo Havlík

Zetěm Jana Otty byl Hugo Boettinger

Jediný hotel v Přibyslavi si letos připomíná 10. výročí otevření. 
Na jaře 2007 byla dokončena jeho výstavba na základech, na nichž od roku 1980 

stály na dvě patra naskládané UNIMO buňky. 
Skromná ubytovna pod názvem Mladý požárník zprvu sloužila jako noclehárna 

dobrovolných hasičů, kteří ze všech koutů Československa do Přibyslavi přijížděli 
přebudovat ruinu renesančního zámku na  Centrum hasičského hnutí a  ústřední 
hasičské muzeum. Standard ubytování nebyl velký, sociální zařízení byla společná.

Moderní hotel má nyní třiatřicet dvoulůžkových pokojů a tři apartmány. Vše spl-
ňuje nejvyšší hygienické i komunikační nároky.

Měl se jmenovat Florián
„Před křtem se hledalo pojmenování, uvažovalo se o jménu po světci Floriánovi 

nebo některém z bájných bohů ohně, nakonec vyhrál název Přibyslav, protože žádný 
jiný hotel na světě toto jméno nenese,“ praví ředitel Jiří Votava.

Nejvíc napilno v hotelu mají při jarním a podzimním sněmu starostů okresních 
a krajských sdružení hasičů a  když se do Přibyslavi, spolu se svými rodinami, sjedou 
členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro tituly Zasloužilý hasič nebo jiná 
vysoká vyznamenání. Tehdy musí v hotelu najednou obsloužit hodně přes sto lidí.

Na obědy sem chodí dělníci a technici z fi rem Neufe a SC metal.
Za trvalé místo pravidelných školení a odborných kurzů si hotel vybralo Společen-

stvo kominíků ČR, konají se zde i turnaje v šachu nebo svatební hostiny. 
K prožitku dovolených přispívá vlastní tenisový kurt.

Text a foto:
Ivo Havlík

 Šéfkuchařka hotelu Přibyslav Markéta Loušová chystá oběd

 Každé poledne z kanceláře do kuchyně přijde pomoci účetní Věra Kuntová

Hotel Přibyslav se zrodil z noclehárny, 
slouží 10 let

I když prvotřídním tahákem pozemními i vzdušnými atrakcemi úžasně nabitého 
leteckého dne v předvečer 1. máje na přibyslavském letišti byl přelet bezpečnostních 
strážců českého nebe, švédských bitevníků Gripen (první snímek), stejnou pozor-
nost vzbudil hornokřídlý jednoplošník L 60 S (druhá fotografi e). Jde o víceúčelový 
čtyřmístný letoun se schopností doletu 720 km a výškové dostupnosti 4500 m; létá 
rychlostí 160 km/hod. Rozpětí jeho křídel je 14 m, dlouhý je 8,5 m. Hornoplošník 
je označení pro letoun, který má křídlo uloženo na horní části trupu, což umožňuje 
dobrý pohled na krajinu. Zatímco vojenské Gripeny byly barevně jednotvárné, na vi-
záži hornoplošníků výtvarníci a písmomalíři předvedli své umění.

Text a foto:
Ivo Havlík

Přibyslavské nebe brázdily bojové 
stíhačky i hornokřídlý jednoplošník
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Běh do vrchu
Jubilejní dvacátý ročník Běhu do vrchu se odehrál v pondělí 8. května. Přálo 

nám počasí a kopec pod farou úspěšně zdolali malí sportovci i zkušení běžci. 
Časy všech byly úctyhodné, příjemné sportovní dopoledne se odehrálo v poho-
dové atmosféře. Domů si každý odnesl zaslouženou odměnu, ti nejlepší v kaž-
dé kategorii samozřejmě diplom. Děkujeme fi rmě Savencia Fromage α Dairy 
za osvěžující tvarohové tyčinky pro účastníky běhu.

Výsledky: 

DĚTI DO 6 LET 
Pořadí Příjmení Jméno Věk Čas [min] 

1. Mašek Vojtěch 6 1:31 
2. Pospíchalová Kristýna 6 1:56 
3. Moštěk Vojtěch 4 3:03 
4. Moštěk Ondřej 2 5:22 

DÍVKY 7-11 LET 
Pořadí Příjmení Jméno Věk Čas [min] 

1. Šrámková  Lucie 10 1:29 
2.  Šubrtová Šárka 10 1:33 

DÍVKY 12-15 let 
Pořadí Příjmení Jméno Věk Čas [min] 

1. Šubrtová Eliška 14 1:18 

CHLAPCI 7-11 LET 
Pořadí Příjmení Jméno Věk Čas [min] 

1. Havlík Lukáš 8 1:23 
2. Šrámek Matěj 7 1:29 
3. Kvarda Petr 11 1:39 
4. Kvarda  Martin 10 1:44 

CHLAPCI 12-15let 
Pořadí Příjmení Jméno Věk Čas [min] 

1. Loužecký Filip 14 1:30 

ŽENY 21-35 let 
Pořadí Příjmení Jméno Věk Čas [min] 

1. Krátká Ludmila 31 1:16 
2. Vosmeková Klára 29 1:36 

ŽENY NAD 35 let 
Pořadí Příjmení Jméno Věk Čas [min] 

1. Lacinová Hana 47 1:31 

MUŽI NAD 35 let 
Pořadí Příjmení Jméno Věk Čas [min] 

1. Šrámek Roman 38 1:04 
2. Lacina  Václav 48 1:06 
3. Mašek Daniel 42 1:07 
4. Plachta Marek 41 1:14 
5. Hrenic Ondřej 37 1:16 
6. Vábek Jaroslav 60 1:18 
7. Moštěk Josef 1:33 

Za pořadatele
Hana Mikulincová, MÚ Přibyslav

Poznámka redakce: celkové výsledky Přibyslavského dvanáctiboje naleznete 
na www.pribyslav.cz/sport
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NEJMLADŠÍ DĚTI  2011 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] Body

1. Kasalová Karolína 2011 0:24:01 100
2. Ptáčková Sára 2011 0:29:01 95
3. Háněl Daniel 2012 0:29:35 90

DÍVKY MLADŠÍ  2006 – 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] Body

1. Pospíchalová Eva 2006 0:26:08 100
2. Šrámková Lucie 2006 0:31:20 95
3. Havlíčková Denisa 2009 0:33:12 90

DÍVKY STARŠÍ  2002 – 2005
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] Body

1. Havlíčková Tereza 2003 0:24:15 100
2. Stehlíková Natálie 2002 0:24:85 95
3. Burdová Lucie 2004 0:25:30 90

CHLAPCI MLADŠÍ  2006 – 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] Body

1. Havlíček Radek 2006 0:31:91 100
2. Flekal Jakub 2006 0:32:00 95
3. Šrámek Matěj 2009 0:34:02 90

CHLAPCI STARŠÍ  2002 – 2005
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] Body

1. Pospíchal Aleš 2004 0:25:95 100
2. Loužecký Filip 2003 0:29:53 95

RODINA
Pořadí Příjmení Body

1. Stehlíkova 195
1. Havlíčkova I 195
3. Ptáčkova 185
3. Flekalova 185

3. disciplína – CYKLISTIKA
Tato disciplína byla z důvodu nepříznivého počasí přeložena na podzim.

4. disciplína – BĚH DO VRCHU 14. 5. 2017
Po delší sportovní přestávce dorazilo na krátkou, ale náročnou disciplínu 29 dětí a 12 rodičů. 
Rodiče připravili dětem úžasnou sportovní atmosféru. Podporu závodícím rodičům vyjádřily i děti svým hlasitým povzbuzováním ☺.

5. disciplína – ATLETIKA 28. 5. 2017
Tato disciplína proběhla až po uzávěrce červnového čísla Přibyslavského ob-

časníku. Výsledky uveřejníme v dalším čísle PO.

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

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

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

www.cckpribyslav.cz
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Nejméně dvakrát za  rok předvádí v  Přibyslavi své biketrialové mistrovství Ma-
rek Pochtiol, vnuk Jaroslava Pochtiola, prodejce a opraváře kol z Dobré.  Bývá to 
na Bechyňově náměstí u příležitosti cyklistického etapového závodu Vysočina a při 
prvomájovém leteckém dni, který tradičně pořádá přibyslavský Aeroklub. O letoš-
ních „čarodějnicích“ 30. dubna brzy šestnáctiletý Marek vskutku čaroval. Mladý 
přeborník adrenalinového sportu na přibyslavském letišti na svém bicyklu bravurně 
překonával vysoké překážky a  složité bariéry, až početnému publiku stydla krev.  
Ve startu na evropských i světových soutěžích úspěšného reprezentanta České re-
publiky podporuje město Přibyslav.

Ivo Havlík

 Marek Poctiol Foto: Ivo Havlík

Kaskadér Marek Pochtiol tajil dech 
obecenstva

První mužstvo SK Přibyslav usiluje o zakotvení v bezpečí středu tabulky krajského 
přeboru Vysočiny. Další krok k tomu učinilo po uzávěrce tohoto vydání občasníku, 
když doma porazilo obávanou Novou Ves (obec u Nového Města na Moravě) pře-
svědčivě 5:1. V neděli 4. června hostí Jaroměřice nad Rokytnou, o týden později jede 
do sousední Polné, v neděli 18. června přivítá Okříšky.

Zajímavé utkání uvidí přibyslavský stadion v  neděli 11. června. K  městskému 
derby tam „zajíždí“ Sativa Keřkov a bude hostem rezervy SK Přibyslav. Favoritem 

jsou samozřejmě domácí, ale „keřkovské rohlíčky“ potřebují body pro záchranu 
v okresním přeboru Havlíčkobrodska.

Před tím ještě Keřkov hraje doma v sobotu 3. června s Veselým Žďárem a potom 
v neděli 18. června rovněž doma s Kožlí.

Přibyslavské béčko v  červnu kromě zmíněného derby uvidíme už jen v  neděli 
25. června v posledním utkání s vedoucím týmem soutěže, celkem Rozsochatce. 

Foto a text Ivo Havlík

Fotbal - Přibyslav čeká městské derby

  První snímek zachytil Pavla Škachu v boji o míč v utkání SK Přibyslav - Nová 
Ves. 

  Na  druhém záběru Milan Zvolánek ze Sativy Keřkov hlavičkou překonává 
brankáře Rozsochatce, gól však rozhodčí pro postavení mimo hru neuznal. 
Oba zápasy se hrály po uzávěrce červnového vydání Přibyslavského občasníku.

Sezonu 2016/2017 jsme zakončili na konci dubna turnajem našich hráčů a hostů, 
který suverénně ovládl nejlepší přibyslavský hráč této sezony – Zdeněk Slota. Co ale 
předcházelo?

Družstvo TJ Sokol Přibyslav A (Slota Z., Stehno V., Pertl J., Kamarád M.) skončilo 
na šestém místě desetičlenné tabulky okresní soutěže první třídy. Jeho oporami byl 
opět především Zdeněk Slota (úspěšnost vyhraných zápasů 80,95 %) a Vladislav 
Stehno (54,24 %). Zdatně jim sekundoval Josef Pertl (52,94 %) a tým doplňovali 
Martin Kamarád, Ota Benc a další hráči B družstva.

Družstvo TJ Sokol Přibyslav B (Dolák V., Hoff er T., Thomayer J., Benc O., Bednář 
M., Melichar Z., Mach Michal) skončilo na sedmém místě soutěže z jedenácti účast-
níků RS 2. Tahounem družstva byl tradičně Vladimír Dolák s úspěšností 89,83 %, 
jemuž se nejvíce přiblížil Marek Bednář s úspěšností 62,71 %. 

V mládežnických kategoriích za TJ Sokol Přibyslav pravidelně nastupovali v dlou-
hodobé krajské soutěži Poháru Vysočiny v kategorii nejmladšího žactva Jakub Flekal, 
Pavel Körber, Adam Stehno, Lukáš Stehno, Adam Vaverka, Dominik a Šimon Mach 
a Matěj Šrámek a Štěpán Kamarád.

V dlouhodobé soutěži oddílů v rámci všech mládežnických oddílů Kraje Vysočina 
obsadil náš oddíl osmé místo z pětadvaceti účastníků, což je po odchodu našeho 
nejúspěšnějšího hráče loňské sezóny Prokopa Kamaráda do HB Ostrov velmi dobrý 
výsledek. V  naší nejobsazenější kategorii, tedy v  nejmladších žácích, obsadil náš 

oddíl dokonce druhé místo právě 
za brodským oddílem.

Třemi nejúspěšnějšími hráči na-
šeho oddílu individuálního žebříčku 
byli mezi nejmladšími žáky Adam Va-
verka, Adam Stehno a Lukáš Stehno. 
Adam Vaverka si na  své konto při-
psal i jedno cenné individuální vítěz-
ství krajského bodovacího turnaje.

Děkujeme všem našim podporo-
vatelům, jimiž jsou ACO, Savencia-
-Fromage & Dairy – TPK Pribina 
i hráčům za předvedené výkony a tě-
šíme se na další sezónu 2017/2018. 

Všechny výsledky letošní sezony naleznete na http://stis.ping-pong.cz/htm .

Vladislav Stehno, předseda oddílu
Martin Kamarád, vedoucí A mužstva

Stolní tenis v Přibyslavi v končící sezoně  2016/2017
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              ŽUPNÍ PŘEBOR V LEHKÉ ATLETICE 

 
                     SOBOTA 3. června 2017 v 9.00 hodin 

                   (registrace 8.30 h.) 
 

                       SPORTOVNÍ AREÁL v ČESKÉ ULICI 

TJ SOKOL PŘIBYSLAV – ŽUPA HAVLÍČKOVA 
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Začněte s námi! Hledáme posily 
do našeho obchodního týmu
Nabízíme
• Podporu nové silné 
 české společnosti
• Pravidelnou týdenní výplatu 
 provizí
• Podíl na zisku 20%

• Možnost dalšího, pasivního 
 zisku
• Bezplatné profesionální 
 zaškolení
• Otevřenost a férovost

KVALITNÍ FOUKANÁ IZOLACE 
        721 885 381 
        www.foukanavata.cz 

 Provádíme výkopové práce, 
demoliční práce, úpravy terénu, 
vodovodní přípojky, hloubení 
bazénů, výkopy kořenů, obkop 
objektů, úklid sněhu, atd. Tyto a další práce provádíme stroji:  

 - Traktorbagr JCB 3 CX - 30/60/90 cm lžíce + naklápěcí svahovací lžíce 150 cm       

 - Minibagr Hitachi 2,8t - 30/60 cm lžíce + naklápěcí svahovací lžíce 110 cm 
 - Pokud něco nejde, máme i bourací kladivo. 

 Vše jsme schopni odvést nebo dovést 

 - Tatra Jamal T163 13t 

 - Avia kontejner 3,5t 

Možnost přistavení suťového 
kontejneru na Vámi určené místo. 

 
Tento soupis prací není vše co jsme schopni nabídnout. 

Máte-li nějaký jiný požadavek ohledně autodopravy či zemních prací, 
neváhejte nás kontaktovat. 

 
 

777 192 347 

          www.zbautodoprava.cz               barak@zbautodoprava.cz 

Hledám pronájem garáže
pro osobní auto, 

nejraději okolí Tržiště.

Za rozumnou cenu pronájmu.

Nabídněte, mob. 724 218 754

Koupím neplatné papírové 
peníze, bankovky, státovky 
a nouzová platidla apod.

Telefon: 733 300 755



Alešovi praskla céva v mozku a ochrnul, bydlí v nevyhovujícím podkroví rodinného dom-
ku se třemi malými dětmi. Ochrnul, ale žije. I to je malý zázrak. Ovšem přidaly se mu další 
zdravotní problémy - chyti l zlatého stafylokoka, prodělal operaci mozku, následoval atak 
silné epilepsie. Prostřední dcera, které ještě nebyly tři, je po operaci rozštěpu a má potí že 
s jídlem, léčila se kvůli tomu i na podvýživu. Fyzioterapeutku a další náklady na léčbu, 
rehabilitaci manžela i dcerky a všechny náklady na chod domácnosti  musí hradit činorodá 
paní Kateřina ze skromného rodinného příjmu. Je momentálně na mateřské dovolené, 
manžel pobírá invalidní důchod a dostávají ještě příspěvek na péči. Ovšem tento příjem 
početné rodině nestačí pokrýt všechny náklady. Dostává se do stále větších existenčních 
problémů. Dalším velkým problémem je jejich nevyhovující bydlení. Šest dní před Ale-
šovou mozkovou příhodou se toti ž nastěhovali do nezařízeného bytu. Paní zůstala sama 
s dětmi mezi krabicemi v místnostech se zatékající střechou. Hromadící se problémy 
a neustálá péče o členy rodiny jí nedovolují uspokojivě tuto situaci prozatí m nijak vyřešit. 
Například sporák mají teprve tři měsíce. Díky Nadaci Charty 77 alespoň upravili koupelnu 
a toaletu na bezbariérovou. Od nejbližších příbuzných, bohužel, pomoc příliš čekat ne-
mohou. Jestliže vás jejich příběh oslovil, můžete prostřednictvím veřejné sbírky přispět 
jakýmkoliv fi nančním darem i vy. 

Rodina bude vděčna i za jakoukoliv další formu pomoci.
Kontakt:

Kateřina Městecká, Čachotí n u Chotěboře
tel. 777 048 666, katerina.mestecka@seznam.cz
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Kadeřnické služby
Natálie Sobotková

Bechyňovo nám. 5, PřibyslavKaždý čtvrtek a pátek

DÁMSKÉ    PÁNSKÉ    DĚTSKÉ

Objednejte se na tel. čísle 723 258 275

ovi praskla céva v mozku a ochrnul, bydlí v nevyhovujícím podkroví rodinného
třemi malými dětmi. Ochrnul, ale žije. I to je malý zázrak. Ovšem přidaly se mu
otní problémy - chyti l zlatého stafylokoka, prodělal operaci mozku, následova
epilepsie. Prostřední dcera, které ještě nebyly tři, je po operaci rozštěpu a má p
em, léčila se kvůli tomu i na podvýživu. Fyzioterapeutku a další náklady na lé
bilitaci manžela i dcerky a všechny náklady na chod domácnosti  musí hradit čino
Kateřina ze skromného rodinného příjmu. Je momentálně na mateřské dovo
el pobírá invalidní důchod a dostávají ještě příspěvek na péči. Ovšem tento p
tné rodině nestačí pokrýt všechny náklady. Dostává se do stále větších existen
émů. Dalším velkým problémem je jejich nevyhovující bydlení. Šest dní před

u mozkovou příhodou se toti ž nastěhovali do nezařízeného bytu. Paní zůstala 
mi mezi krabicemi v místnostech se zatékající střechou. Hromadící se prob
stálá péče o členy rodiny jí nedovolují uspokojivě tuto situaci prozatí m nijak vy
íklad sporák mají teprve tři měsíce. Díky Nadaci Charty 77 alespoň upravili koup
letu na bezbariérovou. Od nejbližších příbuzných, bohužel, pomoc příliš čeka
ou. Jestliže vás jejich příběh oslovil, můžete prostřednictvím veřejné sbírky př

mkoliv fi nančním darem i vy.

Chceš-li a můžeš-li, pomoz…Chceš-li a můžeš-li, pomoz…

Číslo účtu je 2102710424/2700Číslo účtu je 2102710424/2700
variabilní symbol 08042017variabilní symbol 08042017

 Velká 
 LLosenice 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
přijme do pracovního poměru 
na úsek živočišné výroby – FARMA  NOVÉ  DVORY  
pracovníka na pozici 

KRMIČ – STÁJNÍK 
 
Požadujeme: 
- řidičské oprávnění skupiny B, T 
- odpovědný přístup k práci 
- vztah ke zvířatům     Bližší informace: 
Nabízíme:        ing. Vladimír Halík 
- výhodné platové podmínky   tel.: 777 822 706 
- turnusová pracovní doba    e-mail: halik@zdlosenice.cz 
 

 Utín                 Foto: Michael Omes

Česká Jablonná
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. června 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2017 Lovci perel 2017/pokračování čtenářské soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2017 Rozmístění kontejnerů na bioodpad/viz rozpis Město Přibyslav a okolí Mě Ú Přibyslav
– od 1. června 2017 Tomáš Rossí – Zahrada/výstava Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. června 2017 Halo, halo, tady rozhlas/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2017 ICMM zahajuje celodenní sobotní a nedělní provoz Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 2. června 2017 v 17.00 h. Taneční večer Kulturní dům ŠD a ŠK, KZM Přibyslav
– 3. června 2017 v 9.00 h. Župní přebor v lehké atletice Sportovní areál Česká ul. TJ Sokol Přibyslav
– 4. června 2017 v 16.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 5. června 2017 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav 
– 6. června 2017 Tomáš Rossí – Zahrada/ukončení výstavy Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 8. června 2017 v 17.00 h. Přehrávka akordeonové třídy Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 9. června 2017 od 17.30 h. Noc kostelů – zahájení/viz plakát Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 11. června 2017 od 9.00 h. Přibyslavští duchovní/výstava ŘK kaple KZM, ŘKF Přibyslav
– 11. června 2017 od 9.00 h. Víkend otevřených zahrad Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 11. června 2017 v 15.00 h. Přátelské odpoledne na farním dvoře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 11. června 2017 v 16.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 12. června 2017 v 17.00 h. Třídní koncert žáků – akordeon, klavír Velký divadelní sál ZŠ ZUŠ Přibyslav
– 13. června 2017 v 16.00 h. Koncert žáků klavírní třídy Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 15. června 2017 v 7.00 h. Zájezd do Litomyšle/viz plakát Odjezd od radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 15. června 2017 od 9.00 h. Běh naděje Sportoviště Česká ul. MS ČČK, město Přibyslav
– 15. června 2017 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav 
– 15. června 2017 od 15.00 h. Zápis do školní družiny a školního klubu Vestibul ZŠ ŠD a ŠK Přibyslav
– 15. června 2017 v 16.00 h. Koncert žáků, pobočky ZUŠ Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 16. června 2017 v 14.30 h. Tvořivá dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 17. června 2017 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 17. června 2017 od 9.00 h. Chcete vidět „větrníky“ a vyhrát? Větrné elektrárny Věžnice viz plakát
– 17. června 2017 ve 12.30 h. 1000 mil československých Bechyňovo náměstí VCC Praha
– 18. června 2017 v 9.00 h. Slavnost Těla a Krve Páně Farní kostel a město ŘKF Přibyslav
– 18. června 2017 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – 6. Orientační běh U sochy J.Žižky pod zámkem MS ČČK Přibyslav
– 18. června 2017 od 11. 00 h. Přibyslavští duchovní/výstava ŘK kaple KZM, ŘKF Přibyslav
– 18. června 2017 v 16.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 19. června 2017 ve 12.00 a 13.00 h. Mistrovství školy v sudoku pro žáky ZŠ Učebna přírodopisu ZŠ ZŠ Přibyslav
– 21. června 2017 ve 12.00 h. Zahájení dopravního omezení – pouť/viz upozornění Bechyňovo náměstí Mě Ú Přibyslav
– 21. června 2017 v 17.00 h. Proti času aneb z babiččiny krabičky/vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. června 2017 v 17.00 h. Koncert žáků pěvecké třídy Vestibul KD ZUŠ, KZM Přibyslav
– 23. června 2017 ve 12.00 h. Další omezení dopravy - pouť/viz upozornění dle rozpisu Mě Ú Přibyslav
– 24. června 2017 Přibyslavská pouť Bechyňovo náměstí město Přibyslav
– 24. června 2017 od 9.00 h. Vyhlídka na město z věže/viz plakát Přibyslavská věž KZM Přibyslav
– 24. června 2017 od 13.00 h. Tradiční pouťová výstava drobného zvířectva Chovatelský areál ČSCH Přibyslav
– 24. června 2017 Pouťový koncert Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 25. června 2017 Přibyslavská pouť Bechyňovo náměstí město Přibyslav
– 25. června 2017 od 8.00 h. Tradiční pouťová výstava drobného zvířectva Chovatelský areál ČSCH Přibyslav
– 25. června 2017 od 9.00 h. Vyhlídka na město z věže/viz plakát Přibyslavská věž KZM Přibyslav
– 25. června 2017 v 16.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 30. června 2017 Poslední možnost zaplacení městských poplatků Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 30. června 2017 od 15.0 0 h. Pravidelný monitoring DPS Přibyslav MS ČČK Přibyslav
– 30. června 2017 Ukončení školního roku 2016/2017 Budova ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav

červen 2017


