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Prázdniny se překlopily do své druhé poloviny a nemalá část rodin v Přibyslavi 
se začne připravovat na nový školní rok.  Po několika letech jsme se pokusili zajistit 
provoz v mateřské škole i na část měsíce srpna. Odezvu i zájem o tuto službu vyhod-
notíme a rozhodneme o tom, jak budeme pokračovat v roce příštím. Zároveň jsme 
vedli jednání o možnosti vzniku přípravné třídy v ZŠ pro děti, jimž byl doporučen 
odklad, ale zájem rodičů nebyl v tomto případě dostatečný.  V této souvislosti musím 
konstatovat, že nám zásadně zkomplikovaly život nové předpisy, podle nichž dnes 
probíhají zápisy do  mateřských a  základních škol se značným zpožděním oproti 
letům minulým a je pak těžké reagovat na vzniklé nestandardní situace.

Zcela zásadní komplikace vstoupila do rekonstrukce ulice Komenského, kdy se 
společnosti VAK, a.s., nepodařilo opakovaně vysoutěžit dodavatele na rekonstrukci 
kanalizace v  této ulici. I přes oslovení dalších dodavatelů, kteří  právě staví přímo 
v našem městě, nedošlo k dohodě mezi VAK, a.s., a oslovenými dodavateli a město 
tak nemůže zahájit opravu této ulice. Po trojstranném jednání mezi městem Přiby-
slav, společností M-silnice, a.s., a společností VAK, a.s., došlo k dohodě, že dojde 

k přesunu termínu rekonstrukce této ulice na květen 2018 s tím, že VAK, a.s., zajistí 
do této doby rekonstrukci svých sítí v této lokalitě. 

V  současnosti se zabýváme přípravou žádosti o  dotaci na  výstavbu kanalizace 
Dobrá – Keřkov z programu Ministerstva zemědělství ČR a zároveň připravujeme 
rekultivaci a  rozšíření skládky v  Ronově nad Sázavou. Obě tyto akce patří svým 
významem i  rozsahem k  těm rozsáhlejším.  Také se účastníme jednání, která se 
týkají přípravy rekonstrukce přibyslavského nádraží a rekonstrukce trati v úseku Po-
hled – Přibyslav. Obě stavby jsou ve fázi projekčních příprav a jejich celkový rozsah 
i termín realizace ovlivní jejich ekonomika a celková doba administrace.

Přeji nám všem, abychom si užili poslední zbytky léta, a společně se budeme těšit 
na první dny zářijové, které budou vyhrazeny již tradičně Mlékárenskému dni. Budu 
se těšit na shledání s vámi.

Martin Kamarád
starosta města

Přibyslavská pouť
Pouť je jednou z nejvýznamnějších událostí mnohých měst a obcí. Pouť je od slova 

putovat a původní význam putování do svatyní spojených s náboženskou tradicí se 
pro mnohé zúžil jen na návštěvu „zábavního parku“. Přesto věřím, že úcta k chrámům 
a venkovským kostelům v mnohých přetrvává nejenom coby k památkám, ale jako 
k místům, kde se ve víře setkávaly generace našich předků. V každém případě je 
milé, že na pouť přijíždějí  lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. Navštěvují se rodiny, 
známí a příbuzní. Procházka městem mezi stánky a atrakcemi nesmí chybět. Úklid 
města před poutí a o víkendu v časných ranních hodinách pomáhá našemu městu 
uchovat si pěkný a příjemný vzhled. Zajištění pronájmu stánkových míst a kontrola 
poplatků jsou pro město důležité. Skvělá je i možnost návštěvy přibyslavské věže 
a kostela Narození sv. Jana Křtitele.

Děkuji pracovníkům městského úřadu, členům fi nančního a kontrolního výboru 
i ostatním pracovníkům včetně pracovnic KZMP a všem, kteří se podíleli na zajištění 
tradiční přibyslavské pouti. Škoda, že někteří návštěvníci poutě, zejména večerních 
zábav, kazí vzhled města odkládáním obalů a zbytků jídla všude, kam se jim zlíbí. 
Kromě veřejných prostranství nešetří ani soukromé objekty, ploty i zahrádky. Vady 
na kráse jsou nejméně dvě, úmyslný nepořádek a lhostejnost k úsilí o pěkný vzhled. 
Tou vážnější vadou na kráse je právě pohrdání úsilím jiných.

Kabelová televize
V sobotu 15. 7.  došlo vlivem nečekaných opakovaných výpadků elektrické energie 

k poškození zařízení, které zabezpečuje vysílání programů kabelové televize (ve for-
mátu DVB-C) na síti TKR Přibyslav. Naši servisní technici zajistili provoz na zapůj-
čeném náhradním zařízení. Nyní zjišťujeme rozsah poškození zařízení a možnosti 
opravy včetně uplatnění pojistky. Za vzniklé výpadky televizních programů i inter-
netu se všem klientům omlouváme. Aktuálně řešíme zařazení programu TV Přiby-
slav do balíčku vysílaného ve formátu DVB-T. Formát DVB-T již nyní funguje, avšak 
bez přibyslavského programu, který je vysílán jen ve formátech DVB-C a v analogu. 
Z  tohoto důvodu se musí u  některých televizorů složitějším způsobem přepínat. 
Poté, co bude zařazen náš lokální program k programům DVB-T, budou již všechny 
analogové programy vypnuty. Důvodem je obtížná a  neefektivní údržba starého 
zařízení pro vysílání analogu. Tento krok očekáváme během září. 

Na závěr bych chtěl vyzvat všechny uživatele kabelové televize a internetu na síti 
TKR Přibyslav, aby včas hlásili výpadky a poruchy příjmu poskytovaných komuni-
kačních služeb. Ideální je zavolat nebo odeslat SMS na servisní číslo 720 511 730 
s popisem závady, názvem ulice, čp. a  jménem uživatele. Oznámení, že již 3 dny 
něco nefunguje, vás i techniky zbytečně připraví o čas. Děkuji.

Čtenářům Přibyslavského občasníku přeji krásný a pohodový srpen! 

Michael Omes
místostarosta

V létě se nenudíme

Ohlédnutí za uplynulým 
měsícem

Foto: Ladislav Hladík
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Ve spolupráci Kraje Vysočina a města Přibyslav bude na cyklostezce Přibyslav - Sá-
zava instalován sčítač, který bude zaznamenávat jednotlivé průjezdy po cyklostezce. 
Sčítač rozlišuje pěší a cyklisty a eviduje průjezdy v obou směrech. Tato akce bude 
realizována s  pomocí fi nanční dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR v  rámci 
projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek 
v Kraji Vysočina – etapa II“. S daty o využití cyklostezky budeme čtenáře občasníku 
průběžně seznamovat. 

Dne 3. srpna 2017 v době od 7:00 do 19:00 hod. budou z důvodu konání první 
etapy mezinárodního cyklistického závodu VYSOČINA TOUR 2017 přeložena 
stanoviště autobusů z  autobusového nádraží do  prostoru u  bývalé restaurace 
Na Růžku. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor technických služeb
V červenci se pracovníci technické čety města pustili do opravy vstupu do Kultur-

ního domu v České Jablonné a dlažbu znovu pokládají také na schodech do prodejny 
v Keřkově. Právě do Keřkova jsme v posledních týdnech nejčastěji vyjížděli s ploši-
nou opravovat nesvítící světla. Jedno nové jsme na žádost místních obyvatel do této 
vesničky také přidali – k autobusové zastávce. Během července díky technické četě 
vzniklo za  přibyslavským kulturním domem letní kino. Chystáme opravu palisád 
na dětském hřišti u sportovní haly, opravujeme lavičky a objednali jsme nové sítě 
na fotbalové branky na hřiště v Přibyslavi i do Hřišť.  

Koupaliště jenom za červen navštívilo přes 1 350 návštěvníků. Na začátku letních 
prázdnin se ochladilo, vykoupat se v zamračenějších dnech přichází jen hrstka lidí. 
Mezi otužilce tradičně patří držitelé permanentek. V horku areál ožívá až dvěma 
stovkami lidí. Letošní novinkou je, že si u stánku s občerstvením můžete v někte-
ré dny posedět až do  22 hodin. A  další je ping-pongový stůl, pobavit se můžete 
také u kuželek. Ve spolupráci s Kulturním zařízením města Přibyslav provozujeme 
na koupališti malou knihovničku. Půjčte si v ní román, detektivku nebo časopis. Až si 
knížku přečtete, můžete ji zase vrátit nebo si ji nechte a vyměňte ji za jinou. Nebo tře-
ba za časopis, který už jste dávno přelouskali a doma byste ho stejně hodili do sběru. 

Pracovníci zaměstnaní na veřejně prospěšné práce pokračují v natírání zašlých 
prvků v  našem městě. Byli nápomocní také zahradníkům při zvelebení Žižkovy 
mohyly, ulicím Přibyslavi každodenně odlehčují od odpadků. Přeji všem pohodové 
léto. 

Hana Mikulincová DiS. 
vedoucí OTS

Odbor správy majetku
Krásné letní počasí během měsíce července jsme využili k údržbě zeleně a úklidu 

města. Údržba zeleně proběhla centru města, u kulturního domu, hřbitova, cyklos-
tezky a u Žižkovy mohyly. Zároveň s těmito pracemi proběhl úklid stromů poláma-
ných vlivem větrného a  bouřlivého počasí na  cyklostezce a  na  místním hřbitově. 
Velký podíl na  úklidových pracích mají pracovníci zaměstnaní u  města Přibyslav 
v rámci veřejně prospěšných prací.

Pracovníci technických služeb provedli opravy chodníků na náměstí – doplnění 
žulových kostek a čištění dešťových vpustí - práce budou pokračovat. Provedena 
byla nutná oprava dešťové vpusti v Poříčí. Na základě objednávky u Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny byly provedeny drobné opravy na místních komunikacích 
ve městě Přibyslav a údržba zeleně v propojkách obcí Dolní Jablonná - Česká Jab-
lonná, Dolní Jablonná - Dvorek, Dolní Jablonná - Brzkov, dále Uhry k silnici 03810. 

Opravu místní komunikace v místní části Česká Jablonná bude realizovat společ-
nost Vialit Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, termín zhotovení prací 
je do 30. 9. 2017. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi v Přibyslavi, 
dále výběrové řízení na opravu místních komunikací v Přibyslavi (lokalita Vyšehrad, 
ul. U  Trati), v  Dobré (komunikace nad hasičskou zbrojnicí) a  v  Keřkově parc. č. 
246/63. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci vodních nádrží v místní části Česká Jablonná a výběrové řízení 
na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci domu č. p. 301 v Přibyslavi 
na sociální bydlení. Informace ohledně výběrových řízení jsou umístěny na webo-
vých stránkách města Přibyslav. 

Oblast bytového hospodářství – proběhla kontrola plynových zařízení v  měst-
ských domech, následovat bude kontrola spalinových cest. Tímto chci poděkovat 
všem nájemníkům za součinnost. Zároveň dle schváleného záměru města pro pro-
dej bytových domů v ulici Příkopy probíhají přípravné práce pro tento záměr. Tyto 
služby pro zajištění prodeje realizuje v součinnosti s odborem majetku Ing. Zdeněk 
Kopecký z Havlíčkova Brodu. Proběhla oprava havarijního stavu vodovodního od-
padu v bytě v domě č. p. 251. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor výstavby a životního prostředí
Zpětný odběr elektrospotřebičů

Naše město sběrem a následnou recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevuje ži-
votnímu prostředí. V loňském roce občané odevzdali k recyklaci celkem 139 televizí, 
47 monitorů a 1814 kg drobného elektra. Město Přibyslav obdrželo certifi kát vypoví-
dající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém 
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou třeba mobilní telefony.

Informace vycházejí ze studie neziskové společnosti ASEKOL, která s  městem 
dlouhodobě spolupracuje na  recyklaci vytříděných elektrozařízení. Výsledek stu-
die jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na  životní prostředí. Například recyklace 100 ks 
televizorů uspoří elektrickou energii pro domácnost až na 4 roky a odevzdání 10 ks 
vysloužilých monitorů na sběrný dvůr ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod 
notebooku po dobu necelých pěti let. Studie posuzuje systém zpětného odběru, 
dopravu a zpracování až do okamžiku fi nální recyklace jednotlivých částí vyřazeného 
spotřebiče do nových produktů.

Věřím, že zaslané výsledky potěší nejen vás, ale budou také motivací pro zodpo-
vědný přístup občanů ke třídění odpadu v budoucnu. Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

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

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

Na přelomu června a července posílila kolektiv pečovatelské služby Anna Křesťa-
nová, studentka Vyšší odborné školy zdravotnické ve Žďáře nad Sázavou, která zde 
vykonávala odbornou praxi. Náplní její práce byla zejména výpomoc pečovatelkám 
s  vyřizováním jednoduchých nákupů a  pochůzek ve  městě, s  donáškou nákupů 
do domácnosti klientů, s rozvozem či donáškou oběda, s běžným úklidem a údrž-
bou domácností klientů, s  mytím a  kompletováním termojídlonosičů, s  úklidem 
ve středisku pečovatelské služby a se spisovou dokumentací. Chtěla bych jí za sebe 
i celý kolektiv pečovatelek poděkovat za zodpovědný přístup, se kterým přistupovala 
k plnění povinností a za její ochotu, trpělivost a vstřícnost při řešení problémů.

V sobotu 22. července proběhla od 9.00 hodin ve společenské místnosti střediska 
pečovatelské služby ve  spolupráci s  místní římskokatolickou farností mše svatá. 
Další prázdninová mše svatá je plánována tentokrát na pátek 25. srpna od 9.00 
hodin. Všichni jste srdečně zváni. 

Ve dnech 21. – 25. srpna, kdy nebude školní jídelna vařit, budeme zajišťovat ná-
hradní stravování pro naše klienty z Osivy, a. s. Klienti Pečovatelské služby Přibyslav 
tak budou mít možnost objednat si oběd i na tento týden. Jídelní lístky jim budou 
předány zhruba v polovině měsíce srpna. 

Závěrem ám přejeme krásné léto a upozorňujeme na nutnost dodržování pitného 
režimu a příjmu tekutin, a to především v horkých letních dnech. 

Závěrem bych chtěla upozornit na  to, že nejsme rezidenční (tj. pobytové) 
zařízení, v domě s pečovatelskou službou je pouze sídlo naší služby. Tudíž neře-
šíme spory mezi obyvateli domů s pečovatelskou službou ani problémy spojené 
s opravou a údržbou bytů v domech s pečovatelskou službou či s údržbou zeleně 
kolem těchto domů. V  těchto případech se prosím obracejte na  kompetentní 
osoby na městském úřadě. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 22. veřejném zasedání dne 14. června 2017 
schválilo rozpočtové opatření č. 3 k  rozpočtu města na  rok 2017. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 88 066 173,44 Kč a výdaje 
99 530 438,45 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 3 došlo ke zvýšení příjmů o 3 594 134 Kč a to 
především z důvodu příjmu z prodeje pozemků Pod Osivou ve výši 2 490 000 Kč, 
dotací ze státního rozpočtu  - na výkon sociální práce ve výši 317 000 Kč a na kostel 
Narození sv. Jana Křtitele ve výši 490 000 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 3 jsou výdaje na odvod 
DPH z prodeje pozemků Pod Osivou ve výši 1 474 000 Kč, na místní komunikaci Čes-
ká Jablonná – Olešenka ve výši 1 000 000 Kč, na zeď na hřbitově ve výši 900 000 Kč 
a zavedení dotace Ministerstva kultury ČR na kostel Narození sv. Jana Křtitele ve výši 
490 000 Kč,  

Kapitálová rezerva je po RO3 ve výši 20 661 889,25 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2017 je následující:
Daňové příjmy činí 35 867 524,54 Kč, t j. 58,48 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 2 560 195,88 Kč, kapitálové příjmy 7 773 230 Kč 
a přijaté transfery 4 765 779,20 Kč. Příjmy celkem ve výši 50 966 729,62 Kč tvoří 
57,87 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 21 597 246,49 Kč, což je 21,70 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 30. 6. 2017 činí 19 391 212,64 Kč, kapitálové výdaje 
pak 2 206 033,85 Kč.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 7. 8. 21. 8.
2 Bezručova Út 8. 8. 22. 8.
3 Hesovská St 9. 8. 23. 8.
4 Pecháčkova I Čt 10. 8. 24. 8.
5 Zahrádky u ACA Pá 11. 8. 25. 8.
6 Cihlářská Po 31. 7. 14. 8. 28. 8.
7 Jiráskova Út 1. 8. 15. 8. 29. 8.
8 Vyšehrad St 2. 8. 16. 8. 30. 8.
9 Prokopova Čt 3. 8. 17. 8. 31. 8.

10 Na Vyhlídce Pá 4. 8. 18. 8. 1. 9.
11 Tržiště Po 7. 8. 21. 8.
12 Pecháčkova II Út 8. 8. 22. 8.
13 Nezvalova St 9. 8. 23. 8.
14 Bezpalcova Čt 10. 8. 24. 8.
15 Zahrádky Amerika Pá 11. 8. 25. 8.
16 Seifertova Po 31. 7. 14. 8. 28. 8.
17 Česká Út 1. 8. 15. 8. 29. 8.
18 U Barevny St 2. 8. 16. 8. 30. 8.
19 Zahradní Čt 3. 8. 17. 8. 31. 8.
20 Zahrádky Letiště Pá 4. 8. 18. 8. 1. 9.

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 4. 8. - 6. 8. 14. 8. - 17. 8. 25. 8. - 27. 8. 
Keřkov 7. 8. - 10. 8. 18. 8. - 20. 8. 28. 8. - 31. 8. 
Dobrá 31. 7. - 3. 8. 11. 8. - 13. 8. 21. 8. - 24. 8. 
Česká Jablonná 4. 8. - 6. 8. 14. 8. - 17. 8. 25. 8. - 27. 8. 
Dolní Jablonná 7. 8. - 10. 8. 18. 8. - 20. 8. 28. 8. - 31. 8. 
Poříčí 31. 7. - 3. 8. 11. 8. - 13. 8. 21. 8. - 24. 8. 
Dvorek 4. 8. - 6. 8. 14. 8. - 17. 8. 25. 8. - 27. 8. 
Uhry 7. 8. - 10. 8. 18. 8. - 20. 8. 28. 8. - 31. 8. 
Utín 31. 7. - 3. 8. 11. 8. - 13. 8. 21. 8. - 24. 8.

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v srpnu 2017

Zadluženost a  exekuce doprovází životem většinu rodin v  sociálně nepříznivé 
situaci. Je až alarmující, na  jak nevýhodné podmínky jsou lidé ochotni přistoupit 
či uzavírat jednu půjčku za druhou s předem promyšleným tahem nezačít splácet 
ani jednu z nich. Obecným poznáním je, že čím více je rodina zadlužená, tím více 
se v ní nachází nezaopatřených dětí. Těch se bohužel sociální situace rodičů velice 
dotýká. Nedostává se jim pak ani běžného standardu, který vidí u svých vrstevníků.

Apeluji tak na  rozvážnost všech, kteří se snaží vyřešit úhradu jednoho dluhu dalším 
dluhem. Vždy předem zvažte veškeré možnosti pomoci, které se nabízejí. Institu-
ce často přistupují i na splátkový kalendář dluhu, který může rodině často ulevit. 
Velikou úlevou může být i bezplatné právní poradenství v občanských poradnách 
– Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč, Pelhřimov. 

I město Přibyslav myslí na nepředvídatelné situace, do kterých se mohou jednot-
livci či rodiny dostat. Vytváří fi nanční rezervu v rozpočtu a v odůvodnitelných přípa-
dech poskytuje dotace občanům v sociálně nepříznivé situaci. Žádosti o dotaci jsou 
k dispozici v kanceláři sociální pracovnice a jsou posuzovány Komisí sociální a zdra-
votní a Radou města Přibyslav. Hledejte pomoc vždy na místech k tomu určených.                                                    

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

 UPOZORNĚNÍ
Bezplatná Alzheimer poradna se 

V MĚSÍCI SRPNU NEKONÁ
Další proběhne v budově Městského úřadu v Přibyslavi až

V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Sociální práce
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 121/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s uložením odpadu ze stanového tábora orga-
nizace Spolek Křesťanský dorost v Horních Počernicích o. s., Ve Žlíbku 168/8, 
193 00 Praha 20, IČO 68379153, na skládku Ronov nad Sázavou, za celkovou 
cenu 1 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 07. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

122/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č.  HK 2017 - 0034 mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČO 04084063.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

123/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Městské knihovny Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav v termínu od 24. 7. do 28. 7. 2017 z důvodu 
revize knihovního fondu knihovny.
Termín: 31. 07. 2017
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

124/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotné-
ho majetku, inventární čísla 501537, 502184, 501776, 501634, 50748, 50746, 
50063, 56/PS, 209, 50432.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Bártová Marie
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

125/2017 Rada města Přibyslav schvaluje výjimku z  nejvyššího počtu dětí ve  třídách 
Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, IČO 75011930 
ve školním roce 2017/2018. 
Termín: 28. 08. 2017
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

126/2017 Rada města Přibyslav ruší usnesení 33/2017 ze dne 8. 2. 2017.
Termín: 26. 06. 2017
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

127/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č.: VVN-014330041792/090 k tíži pozemků ve spoluvlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 843/1 a 843/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společ-
ností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 
spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční sou-
stavu, provádět její úpravy za  účelem obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, v rozsahu dle geometrického 
plánu číslo 224-60/2017. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 
v zákonné výši 8.800 Kč + DPH. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

128/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č.: VVN-014330041792/092 k tíži pozemku ve spoluvlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 2365/1 v k. ú. Jámy, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice spočívající v právu zřídit, provo-
zovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, provádět její úpravy za úče-
lem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 
odstranění, v rozsahu dle geometrického plánu číslo 453-43/2017. Jednorá-
zová náhrada za zřízení věcného břemene je v zákonné výši 8.800 Kč + DPH. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

129/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace pro rekonstrukci domu čp. 301 v Přibyslavi na sociální 
bydlení.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

130/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci míst-
ních komunikací ve městě Přibyslav, v místní části Dobrá a Keřkov.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

131/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace na rekonstrukci rybníků na návsi v místní části Česká 
Jablonná, Přibyslav.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

132/2017 Rada města Přibyslav souhlasí se zvýšením ceny dopravního výkonu fi rmy 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na  Ostrově 177, 537  01 Chrudim, IČO 
25945408 na 31,20 Kč/km s účinností od 1. 7. 2017.
Termín: 01. 07. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

133/2017 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 254 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582  22 Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na  30  Kč 
za  1 m2 měsíčně s  možností navýšení ceny nájmu o  míru infl ace vyhlášené 
ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 8. 2017 na dobu neurčitou. 
Termín: 31. 07. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

134/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
16. 3. 2017, kterou uzavřelo město Přibyslav s manželi (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) na byt č. 308 v DPS na adrese Tržiště 251, 
Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

135/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny) na byt č. 3 v bytovém domě na adrese Ronov 
nad Sázavou 17, Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 7. 2017 
do 31. 12. 2017.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

136/2017 Rada města Přibyslav souhlasí, aby město Přibyslav převzalo záštitu nad zá-
bavně - vzdělávací akcí „TOUR DE ALEJE - rodinná cyklojízda alejemi v srdci 
České republiky“ pořádanou spolkem ARNIKA - centrum pro podporu občanů 
dne 15. 7. 2017 a souhlasí s použitím znaku města Přibyslav na propagačních 
materiálech akce.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Martin Kamarád
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

137/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s  bezplatným využitím sportoviště a  zázemí 
sportovní haly Česká 34, 582 22 Přibyslav a areálu Žižkovy mohyly pro zábav-
ně - vzdělávací akci „TOUR DE ALEJE - rodinná cyklojízda alejemi v srdci České 
republiky“ dne 15. 7. 2017.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Hana Mikulincová, DiS.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

138/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na stavební práce pro 
zakázku „Stavba hasičské zbrojnice v Keřkově, Přibyslav“.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

139/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat jako dodavatele investiční akce „Oprava 
místní komunikace v místní části Česká Jablonná“ fi rmu VIALIT Soběslav, spol. 
s r. o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, IČO 14504456. Cena prací je
751.682 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s tímto dodavatelem.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

140/2017 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo na akci „ Výstavba pilířů ZTV 
Pod Osivou“, Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, 582 22 Přibyslav IČO 00268097 a zhotovitelem Miroslavem Nová-
kem, Krátká Ves 28, 582 22 Přibyslav, IČO 63558505. Celková cena díla je 
328.199 Kč bez DPH.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 21.  06. 2017
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Žáci a studenti z Kraje Vysočina dosahující mimo-
řádných výsledků v určitém oboru i letos mohli získat 
ocenění Talent Vysočiny a  Cenu hejtmana Vysočiny. 
Ve  dvou kategoriích uměleckého oboru (základní 
školy, střední školy) se ze všech navržených kandidátů 
z celého Kraje Vysočina do nominací dostalo celkem 
20 studentů, přičemž neuvěřitelných 10 nominací bylo 
z naší ZUŠ J. V. Stamice. O mnohém tento údaj vypo-
vídá a  velmi si toho vážíme. Nominovaní žáci u  nás 
studují v oborech: hra na housle, hra na akordeon, hra 
na klavír, hra na klarinet. 

V mladší kategorii základních škol obdržela prestižní 
ocenění Michaela Šrámková ze třídy Ivany Laštovičko-
vé (akordeon). Ve vyšší  kategorii studentů středních 
škol  získala cenu Talent Vysočiny 2017 v uměleckém 
oboru Lea Macková z Přibyslavi, která studuje houslo-
vou hru ve  třídě Tamary Junové na  ZUŠ J. V. Stami-
ce v  Havlíčkově Brodě. Vedle vynikajících letošních 
i loňských úspěchů v národních houslových soutěžích 
reprezentovala svůj kraj i v projektu spolupráce ZUŠ 
a České fi lharmonie. S nastudovaným programem vy-
stoupila na večerním koncertě v neděli 4. června 2017 
v Rudolfi nu v Praze. 

Všem nominovaným žákům, Talentům Vysočiny 
2017 i  jejich pedagogům gratuluji k  vynikajícím vý-
sledkům a děkuji za reprezentaci naší školy. 

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

Talent Vysočiny 
2017 v uměleckém 
oboru středních škol 
je z Přibyslavi 

 Nominovaní žáci a dva Talenti Vysočiny 2017 
ze ZUŠ J. V. Stamice po slavnostním vyhlášení

 Lea Macková z Přibyslavi získala cenu 
Talent Vysočiny 2017 v uměleckém oboru 

v kategorii středních škol

Uzávěrka příštího čísla 21. 8. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 8. 2017)
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Co pro vás připravila na 
srpen přibyslavská farnost
– sobota 12. 8. Diecézní mariánská pouť Neratov; 
 Motodění (viz plakát)

– neděle 13. 8. Mše svatá v Nových Dvorech 

– neděle 20. 8. Setkání mládeže v Olomouci 
 Farní pouť ke sv. Anně

– pátek 25. 8. v 9.00 h. Mše svatá v DPS

– sobota 26. 8. 19.00-21.00h. Adorace v kostele

 Aktuální informace o  všech akcích, podrobné rozpisy mší svatých nejen v  při-
byslavském farním kostele, i  dalších bohoslužeb naleznete na  našich stránkách 
www.farnostpribyslav.cz, popřípadě ve  vývěsce u  vchodu do  kostela nebo si vy-
slechnete v nedělních ohláškách při každé mši svaté.

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

 1. turnus tábora

V  červenci proběhl první turnus našeho letního příměstského tábora. Ten se 
konal v termínu 10. 7. až 14. 7. 2017. Turnusu se účastnilo celkem 21 dětí Červe-
nokřižáčků, jejich sourozenců a našich pravidelných táborníků ve věku 5 až 14 let. 
Během tábora děti absolvovaly 4 cestovatelská témata a navštívily různé destinace, 
protože celotáborová hra se jmenovala Malý cestovatel.

Protože témata jsou společná i pro 2. turnus, který nás teprve čeká, prozradíme 
pouze to, že děti během čtyř dní „cestovaly“ do hor, pod stan, k moři a do města 
a také si vyzkoušely ošetřit zranění, se kterými by se mohly v těchto lokalitách setkat. 

Kromě každodenních témat jsme každý den měli rozcvičku, kreativní dílničky, 
poobědové čtení a  různé hry. V  týdnu jsme si také zasportovali na  opičí dráze, 
vydali jsme se do Ronova do fi rmy Amylon, a.s., navštívili jsme základnu přibyslav-
ských dobrovolných hasičů, užili jsme si táborák a absolvovali noční hru a přespali 
na základně. Na závěr nás čekalo zakončení a slavnostní vyhlášení celotáborové hry 
a veliké loučení. Z dětí se za týden stala skvěle sehraná parta. Doufáme, že si stejně 
jako my vedoucí z tábora děti odnesly spoustu krásných zážitků.

O děti na prvním turnusu se starali: hlavní vedoucí Kristýna Loužecká, programo-
vá vedoucí Anna Šnýdl Doubková, hlavní zdravotnice Veronika Fikarová a instruktoři 
Kateřina Fikarová, Nela Štefanová a Richard Loužecký. Všem vedoucím moc děkuje-
me za pomoc a péči o malé i větší účastníky tábora!

Děkujeme mnohokrát za podporu těmto fi rmám, organizacím a jednotlivcům:
Město Přibyslav, ACO Industries, k. s., SC METAL, s. r.o., Amylon, a.s. pobočka 

Ronov nad Sázavou, Restaurace Kozlovna Bílá Růže Čáslav a supermarket COOP 
v Přibyslavi. Přibyslavským dobrovolným hasičům, zejména panu Šimanovskému, 
děkujeme za  možnost prohlédnout si hasičská auta a  výbavu. Za  vynikající obě-
dy děkujeme manželům Kytličkovým z Restaurace Veronika. Naší člence Veronice 
Vykoukalové děkujeme za nakreslení vtipných tematických kulis.  Naší člence Jitce 
Loužecké patří poděkování za napečení koláčků a paní Dagmar Štefanové za upe-
čení muffi  nů. Za podporu děkujeme také OS ČČK Havlíčkův Brod.

Na srpen připravujeme:
Zveme vás na 11. veganskou večeři v neděli 27. srpna 2017 v 18:00 na školní 

zahradu ZŠ Přibyslav (vstup z ulice Tržiště). Připravte svoje veganské jídlo a přijďte 
se podělit s ostatními, nebo přijďte jen tak ochutnávat a zjistit, jaká jsou jídla vyro-
bená bez živočišných přísad, pobavit se a posedět. 

Za MS ČČK Přibyslav 
Kristýna Loužecká a Anna Šnýdl Doubková

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

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav
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HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

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

O prázdninách se budeme scházet 
každé pondělí od 9.00 do 11.00 hodin v „Domečku“ 

vedle nové MŠ Tyršova v Přibyslavi.

Co nás v srpnu čeká?
Setkání – vyrábění, písničky, říkadla
Návštěva koupaliště, podle počasí výlety do okolí.

Těšíme se na Vás!
za maminky z KVC Harmonie

Helena Mokrá

 Návštěva kozího dvorku

Ve  čtvrtek 15. června 2017 po  sedmé hodině ráno jsme se vydali na  dlouho 
plánovaný výlet do města Litomyšle. Je to město zajímavé, s mnoha historickými 
památkami. Prohlédli jsme si malebné náměstí, nevynechali jsme zámek s krásným 
parkem. Navštívili jsme též kostel Nalezení svatého Kříže, který byl v nedávné době 
opět otevřen veřejnosti. Na přání některých účastníků výletu jsme zamířili do Mo-
rašic k  známému Růžovému paloučku. Je to památné místo, které bylo 1. ledna 
1989 prohlášeno kulturní památkou. Nachází se asi 7 km západně od Litomyšle. 
Má rozlohu asi 1,85 ha, je porostlý galskými růžemi a obklopený parkem, v němž se 
nachází měděný památník českých bratří. K jeho známosti přispěl spisovatel Alois 
Jirásek. Umístil sem pověst o rozloučení českých bratří s rodnou krajinou po porážce 
českého stavovského povstání. Ti zde měli také zakopat zlatý kalich. Z jejich slz pak 
vykvetly bílé růže , které prý nelze vykopat a přesadit jinam. Několik pověstí se vzta-
huje i k ruským vojákům procházejícím tudy za napoleonských válek. Zajímavostí 
také je, že v Morašicích dlouhá léta působil P.  Josef Malý, který byl do roku 1941 
kaplanem v Přibyslavi. Jeho velikou zálibou byla historie, které se, pokud měl volnou 
chvilku, rád věnoval. I  on se pokoušel o  rozluštění záhady Růžového paloučku. 
V jedné z pověstí je zmínka o bývalém klášteře na tomto místě. Různé sondy, které 
sám inicioval, však zatím nic takového nepotvrdily. 

Podle ohlasů přibyslavských výletníků to prý byl moc hezký zájezd a již se těší, že 
snad příští rok budeme mít dost síly a zdraví uspořádat počátkem léta opět zajímavý 
výlet.

Chci také upozornit naše členy, že občerstvení na koupališti je otevřené každý den 
i za chladného počasí, kdy se nelze jít vykoupat. Ale příjemné prostředí a ochotná 
obsluha vás jistě zláká si přijít popovídat se svými známými. My budeme využívat 
bazén ke kondičnímu plavání každý čtvrtek, vždy od 19.00 hodin, právě tak i zmí-
něné občerstvení.

Užívejte si teplého počasí a všeho, co nám dovolují letní měsíce. Za celý výbor 
SPCCH ČR ZO Přibyslav vám hodně zdraví a pohody přeje

Věra Schusterová
předsedkyně

Byli jsme v Litomyšli
(svaz invalidů informuje)
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Co je to skauting? 
Skauting nabízí možnost vyzkoušet si mezi přáteli a  podobně naladěnými lidmi 
mnoho zajímavých aktivit, rozšířit si obzory, poznat a rozvíjet sebe i své okolí. Pro-
střednictvím her, pobytu v přírodě a dalších činností přiměřených věku skauting vše-
stranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Skauting je světově největší 
výchovné hnutí pro děti a mladé lidi.

Co vodní skauti dělají? 
Schůzky 

Děti se každý týden scházejí s kamarády, hrají hry a učí se nové dovednosti. 

Víkendové akce a tábory 
Skupinky dětí a vedoucích vyrážejí do přírody a na vodu, kde si díky spoustě her 

a dobrodružství procvičí své schopnosti a získají samostatnost. 

NECHTE SVÉ DÍTĚ VYRŮST 
U VODNÍCH SKAUTŮ!
Skautské středisko Goliath Přibyslav
2. oddíl vodních skautek a skautů 
přijímá od září 2017 nové členy do svých řad 

Velice děkujeme za sponzorský dar panu Tomáši Fajmonovi - dopravu lodí a za-
půjčení automobilu na dětský putovní tábor v prvním týdnu prázdnin. Děkujeme 
také jeho řidiči Matěji Brodskému, Gabriele Novákové z Lípy za multifunkční šátky 
pro všechny táborníky, dále za samé úžasné dobroty panu Františku Pátkovi  z Keřko-
va a fi rmám Amylon, a. s., Fritagro Nížkov, s. r. o., Mlýny Havlíčkův Brod, spol. s r. o.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se ve své dovolené věnovali dětem!

za 2. a 9. oddíl vodních skautů 
Renata a Zbyněk Tvrdíkovi

Poděkování

75 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Keřkov

Zahraniční aktivity 
Skauti mají přátele po celém světě, cestují, poznávají nové kultury, učí se jazykům 

v praxi. 

Výzvy 
Náročnější zkoušky, kterými děti překonávají samy sebe – pro mladší například 

přespání v lese, pro starší slanění do lodě. 

Přijďte dne 9. 9. 2017 na Ostrůvek v Poříčí ve 13 hodin (představení oddílu, zábava a hry nejen na vodě pro děti i dospělé).

Za vedoucí vodních skautů Veronika Trdá (verca.trda@seznam.cz)

Dne 8. 7. 2017 se v Keřkově konala oslava 75 let založení SDH Keřkov a současně i první sraz rodáků. Příprava oslavy 
nebyla jednoduchá, sehnat kontakty na rodáky Keřkova dalo velkou práci, ale vše se zúročilo. Při prezentaci obdrželi 
rodáci Keřkova pamětní keramický přívěsek s  označením 1. srazu rodáků, brožuru „Čtení z  bramborových řádků“, 
informační leták o Přibyslavsku a okolí a od Sativy, a.s., balíček kmínu a letáčky o odrůdách brambor.

Oslava proběhla ke spokojenosti jak hasičů, tak i rodáků. Rodáci a přátelé Keřkova tu našli své známé, zavzpomínali 
na dětství.  Pomohl jim k tomu i almanach sestavený z historických fotografi í, které zapůjčili jednotliví občané. Za sesta-
vení almanachu chci poděkovat Marušce Novotné a Pavle Čejkové.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na zajištění této oslavy. Přípravy naše občany 
neuvěřitelně semkly. Muži zajistili a postavili stany, skákací hrad pro děti a spoustu jiných věcí. Ženy z Keřkova napekly 
vynikající koláče, řezy, rolády a další cukroví. O přípravu teplého jídla se postaral starosta hasičů, Josef Čejka ml., a pití 
a jiné občerstvení bylo zajištěno hospůdkou Na hřišti. 

Poděkování patří též Sativě, a.s., Keřkov za sponzorský dar, panu Františku Pátkovi za věcný dar a městu Přibyslav 
za fi nanční výpomoc.

Počasí k nám bylo přívětivé, takže mohl proběhnout cvičný útok našich hasičů. Byla uskutečněna prohlídka Z ákladní 
školy v Přibyslavi za výkladu samotného ředitele ZŠ, pana Mgr. Petra Adama. Občané a rodáci se pobavili, zatancovali 
a mají na co vzpomínat.

Děkuji všem občanům Keřkova, jste výborní.
Alena Gallová, Keřkov
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, jsem ráda, že vás opět mohu 
tímto prostřednictvím pozdravit z knihovny a napsat vám, co se zajímavého událo 
a ještě bude dít nejen v režii KZMP.

Během letních prázdnin se nekonají tvořivé dílničky ani společné čtení, protože 
děti většinou tráví prázdniny mimo domov. To ale neznamená, že by nemohly přijít 
do knihovny. Pokud budou mít chuť, určitě si mohou přijít půjčit nějakou knihu či 
deskovou hru a mohou si číst a hrát přímo u nás v dětském oddělení, které je vyba-
veno pohodlnými sedacími vaky, které přímo vybízejí k lenošení s pěknou knížkou. 
Stejně tak si mohou přijít zahrát na našem Xboxu a trochu si tak rozhýbat kosti při 
tanci! V knihovně jsou všichni vítáni, těšíme se.

Koncem června jsme začali s přípravou skříňky na knihy, kterou jsme chtěli umístit 
na koupaliště. Kvůli nepřízni počasí se nám to trochu protáhlo, ale zhruba od po-
loviny července již máte možnost si z této knihovničky na koupališti vzít knihu nebo 
časopis dle libosti. Doufáme, že vám čtivo zpříjemní čas strávený u vody.

Jsme také moc rádi, že knihovnu hojně navštěvujete i v  letních měsících a vybí-
ráte si knihy nejen na  letní dovolenou. Děkujeme. Stejně tomu tak je i  v případě 
informačního centra a muzea, i když jsou navštěvovány samozřejmě spíše turisty, 
občas si k nám najdou cestu i místní. Toto léto se naše informační centrum zapojilo 
do soutěže „Probuď Déčko“, neváhejte tedy,  a pokud s Českou televizí soutěžíte, 
přijďte k nám „Déčko“ probudit.

Od pondělí 24. 7. do pátku 28. 7. byla knihovna uzavřena z důvodu konání revize. 
Děkujeme za pochopení a od pondělí 31. 7. jsme vám opět plně k dispozici.

V srpnu nás čeká letní kino! Promítat se bude v týdnu od 7. do 11. srpna na nádvoří 

kulturního domu za 20 Kč. Můžete se těšit na české fi lmy „Pohádky pro Emu“, „Špun-
ti na vodě“, „Všechno nebo nic“ nebo českou pohádku „Anděl Páně 2“ a zahraniční 
animovaný fi lm s  názvem „Zpívej“. Občerstvení je zajištěno a  nebojte se – fi lmy 
budete moci vidět za každého počasí. V případě jeho nepřízně se totiž promítání 
přesune do sálu kulturního domu.

Promítání letního kina by se však vůbec nemohlo uskutečnit bez pomoci vedoucí 
odboru technických služeb paní Hany Mikulincové a  jejích zaměstnanců údržby 
města, kteří na nádvoří kulturního domu vztyčili dva stožáry, mezi které bylo napnu-
to plátno. Toto plátno ušila paní Petra Březinová. Všem moc děkujeme!

Prázdniny jsou sice již ve své druhé polovině, ale ještě máme spoustu krásných 
letních dní před sebou. Přesto mi to nedá a musím již trochu zabrousit do měsíce 
září, snad mi prominete.

Je mi totiž ctí pozvat vás na 26. ročník Přibyslavských slavností a tím pádem samo-
zřejmě i na Mlékárenský den. Slavnosti začnou již v neděli 3. září tradičním skokovým 
závodem na kolbišti pod zámkem a různé akce s nimi spojené budou probíhat celý 
následující týden. Slavnosti vyvrcholí Mlékárenským dnem v sobotu 9. září, kdy se 
můžete těšit na tradiční ochutnávku mlékárenských výrobků v radničním sklepení, 
vystoupení hudebních kapel na Bechyňově náměstí a mnoho jiného. Více podrob-
ností přineseme v příštím čísle občasníku.

Krásný zbytek prázdnin vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Léto v plném proudu

Dětské kvízové okénko

Markéta Gögeová
knihovnice

Milí malí luštitelé, červencového kvízu se s chutí zhostily zatím tři dívky – Anič-
ka Řezníková, Anetka Štefanová a Barča Augustinová. Děkuji, holky, za vaše 

správné odpovědi a začátkem měsíce srpna vás odměna v knihovně nemine.

V srpnovém kvízu se podíváme na zoubek ovoci a zelenině.

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  zmpribyslav@email.cz – do předmětu uveďte „Dětské kvízové 
okénko“.

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

Těším se na odpovědi! :)

Letní sklizeň
  Vyjmenuj alespoň tři druhy ovoce, které patří mezi peckovice, 

a můžeme si na nich v létě pochutnat.

  Patří meloun mezi ovoce nebo zeleninu?

  Mrkev je:
 a)  kořeninová zelenina
 b)  malvice
 c)  kořenová zelenina

  Víš, co je to josta?
 a)  kříženec černého rybízu a angreštu
 b)  obří okurka 
 c)  kříženec ředkvičky a broskve

  Napiš alespoň dva druhy bobulí, které můžeš nasbírat v LESE.

 Příprava knihovničky na koupaliště
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JIHLAVA/KRAJE – Tour de aleje, pořádaná spolkem Arnika, úspěšně dojela 
do cíle v Přibyslavi. I přes nepříznivé počasí přilákal první ročník benefi ční cyklo-
jízdy desítky milovníků sportu a přírody. Vysočina je bez nadsázky krajem stro-
mořadí, a pečlivě naplánovaná trasa zavedla účastníky pod koruny těch nejkrás-
nějších - například památné aleje u Žižkova Pole, Ranské aleje nebo březové aleje 
mezi Ždírcem a Sobíňovem. Vedle představení méně známých půvabů Vysočiny 
měla Tour de aleje za cíl podpořit kampaň Zachraňme stromy. Přírodní dědictví 
české a  moravské krajiny totiž na  mnoha místech republiky ohrožují stavební 
práce nebo špatná údržba stromů. 

„Aleje podél silnic jsou nejen krásné, ale chrání také poutníky či cykloturisty před 
sluncem, větrem i deštěm. Na vlastní kůži jsme to zažili na trase, kde nás stromy 
ochránily před největším lijákem. Bez těchto zelených koridorů by cesty naší kraji-
nou přišly o své kouzlo“, říká Natálie Pivoňka Faltýnová, organizátorka Tour de aleje. 

„Místní lidé i přespolní turisté často alejemi pouze projíždějí cestou k architekto-
nickým památkám a dalším cílům. Cesta lemovaná stromy však může být stejným 
zážitkem jako přírodní koupaliště, historický skvost nebo skvělá hospoda. Stromo-
řadí podél silnic mají i ryze praktický význam: šetří náklady správců silnic, zlepšují 
atraktivitu místa k bydlení, mírní dopady extrémních teplot nebo poryvů větru. Také 
proto je musíme v naší krajině uchovat i pro příští generace,“, vysvětluje RNDr. Mar-
cela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy spolku Arnika.

První ročník Tour de aleje nebyl pojat jako závod, ale cyklistická vyjížďka, při níž se 
účastníci dozvěděli zajímavosti z historie nejkrásnějších alejí. Například alej vedoucí 
kolem mohyly Jana Žižky u  Žižkova Pole by už nestála, nebýt úsilí Arniky a  řady 
dobrovolníků. Ti v roce 2010 natřeli kmeny stromů bílou refl exní barvou, zvýšili tím 
bezpečnost silničního provozu a odradili krajskou silniční správu od plánu na kom-
pletní vykácení lip, z nichž některým je i přes 300 let. Později byla alej vyhlášena 
za památnou a ochráněna zákonem.

Turistické aktivity v  rodišti Karla Havlíčka Borovského představila Místní akční 
skupina Havlíčkův kraj. V památné aleji u Starého Ranska se s cyklisty zastavili na kus 
řeči pamětníci a arborista Michal Valečík. 

Déšť peloton předčasně vyhnal na cílovou rovinku k rybníku Řeka, kde organizá-
toři všechny účastníky odměnili drobnými dárky od sponzorů Tour de aleje, fi rem 
Alpa, BOIO a Cyklocentrum Havlíčkův Brod.

Arnika – Centrum pro podporu občanů, Dělnická 13, 170 00 Praha 7, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org
RNDr. Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy, tel.: 777 104 230, marcela.klemensova@arnika.org, www.aleje.org

Na cyklostezce mezi Přibyslaví a Sázavou byl v prázdninovém červenci zvýšený ruch navzdory tomu, 
že lidé trávili dovolenou v horách nebo u moře. Kdo propadl heslu „Buď fi t!“, po svršku staré železniční 
tratě šlapal do pedálů, bruslil in-line nebo běhal. Všichni si tuto bezpečnou rekreační dráhu pochvalují 
a oceňují její trvalou údržbu, o níž se neustále stará technická četa města. 

Text a foto: Ivo Havlík

Cyklisté na Vysočině šlápli do pedálů za aleje
Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů ze dne 17. července 2017

„Počasí bohužel nepřálo, ale rádi jsme se s cyklojízdou Arniky projeli a vyslechli si 
něco zajímavého. Nakonec jsme měli i práci - dvě píchlé duše a drobné servisování. 
Jsme připraveni za rok akci opět podpořit a snad tentokrát i s lepším počasím“, říká 
Jaroslav Moravec, Cyklocentrum Havlíčkův Brod.

V kempu Moře u rybníka Řeka pak mohli malí i velcí účastníci strávit příjemné 
odpoledne s poznávacími soutěžemi, kvízy a třeba i zkoumáním přírody pod mikro-
skopem. Program připravily neziskové organizace Zvonečník, Zelený dům Chrudim 
a Hnutí Brontosaurus. Výstava Arniky Chraňme aleje! bude v kempu ke zhlédnutí 
až do konce července.

Arnika se ochraně alejí v české a moravské krajině věnuje řadu let. Prosadila změnu 
zákona, díky které byla zrušena výjimka umožňující silničářům kácet stromy u silnic 
bez povolení orgánu ochrany přírody. Tento požadavek podpořilo svým podpisem 
pod peticí více než 30 tisíc lidí. Arnika ale chrání i konkrétní stromořadí. Členové 
a dobrovolníci Arniky natřeli během uplynulých let osm alejí bílými bezpečnostními 
pruhy. Konkrétně šlo o víc než tisícovku stromů v alejích na Vysočině, ve Středočes-
kém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Tři nová stromořadí ve Zlíně, Šluknově 
a v malých Hošticích naopak Arnika s dobrovolníky vysadila. Spolek aktuálně usiluje 
o zachování aleje mezi Radkovem a Dubovou na Opavsku.

Červencová kola, brusle, tretry
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Před 130 lety se v Přibyslavi narodil Stanislav Bechyně
Od kamene k železobetonu

Počátkem 28. týdne občané města ve svých poštovních schránkách našli „lákavou“ 
nabídku na čištění komínů. 

Bezejmenný kominík oznamoval, že Přibyslav hodlá navštívit v pátek 14. července 
a cestu do našeho města ještě váží v pondělí 17. července. 

Za vymetení komínů s údajně platnou revizní zprávou pro rok 2017 až 2018 si 
bude účtovat pouhých 300 Kč. Zda řádně zdaněných, již neuváděl.

Pozorný zákazník na webových stránkách ovšem našel, že tento „Mistr“ k nám do-
razí až z Uničova, města v okrese Šumperk a postřehl, že své služby téměř současně 
nabízí v severomoravském Novém Jičíně, severočeském Děčíně a Ústí nad Labem, 
jihočeských Prachaticích a Strakonicích. Jak to stihne, kdo ví? Možná nejezdí autem, 
ale létá helikoptérou.

Jeho mobilita „od Šumavy po Beskydy“ odpovídala tomu, co Společenstvo komi-
níků ČR nedávno vyjádřilo v tiskovém prohlášení: 

„Pochybné letáky ve schránkách, podezřele nízké ceny, sídlo fi rmy na opačném 
konci republiky, podomní obchůzky a vnucování kominických služeb většinou ne-
valné kvality. Tak bohužel opět vypadá blížící se český podzim. S předzvěstí topné 
sezóny se znovu vynořují hordy falešných či nedostatečně odborně způsobilých 
kominíků. Lidé jsou zmateni a nevědí, na koho se obrátit, aby nenaletěli podvodní-
kovi. Ve hře je přitom hodně: naše majetky i zdraví. Poctivý kominík totiž garantuje 
bezpečné vytápění po celý rok, nikoli jen uprostřed července“.

Nevěřte nahodilým řemeslníkům odjinud
„Správný kominík přichází na objednávku a neobchází jeden dům za druhým jako 

dráteník. Dejte výlučně na reference od lidí, kterým můžete věřit. Kominíka hledejte 
v místě svého bydliště, nikoli na druhém konci republiky,“ varuje Ing. Jaroslav Schön, 
prezident Společenstva kominíků České republiky.

Kvůli přetrvávajícím problémům s řemeslníky pochybné úrovně zavedlo Spole-
čenstvo kominíků ČR na svých webových stránkách www.skcr.cz sekci, v níž si každý 
může snadno vyhledat svého kominíka podle regionu. V seznamu jsou pouze členo-
vé tohoto dobrovolného profesního sdružení, kteří jsou vyučeni, mají živnostenský 
list a účastní se pravidelných školení. Společenstvo kominíků tak garantuje jejich od-
bornou způsobilost a přístup k nejnovějším informacím, technologiím i postupům. 
Zbigniew Adamus, viceprezident Společenstva kominíků ČR, soudí, že podobné 
nabídky na čištění komínů a revize kotlů jsou podomní prodej svého druhu, který 
skrývá všemožná rizika, a proto řada obcí tento způsob obchodu na svém území 
zakazuje. „Kominík z druhého konce republiky za sebou zavře dveře a mne si ruce 
nad další ulovenou dušičkou,“ říká cechmistr kominíků Kraje Vysočina Jan Leksa.  

 “Nevěřte nájezdním kominíkům, kteří objíždějí republiku, rozhodně to nejsou členové 
našeho profesního spolku,“ říká prezident Společenstva kominíků ČR Ing. Jaroslav Schön, 

který celoživotní vzdělávání skutečných mistrů černého řemesla natrvalo přenesl do Přibyslavi. 
Foto: Ivo Havlík

Přibyslav navštívil nájezdní kominík, se štětkou jezdí od Šumavy po Beskydy

Odbornost kominíci získávají v Přibyslavi
Společenstvo kominíků ČR v  přibyslavském hotelu Přibyslav po  celý rok orga-

nizuje následné vzdělávání v  profesních a  obecných znalostech, jakož i  v  oblasti 
bezpečnosti práce. Na školeních implementuje odborné poznatky z domova i ze 
zahraničních stáží. Většina členů Společenstva kominíků ČR podepsala etický kodex, 
který je zavazuje k poctivému vykonávání kominického řemesla.

Kontrolu a čištění spalinové cesty, tedy komínu a kouřovodu, je třeba objednávat 
každý rok. Nezáleží přitom na druhu používaného paliva. Nařízení vlády z dobrých 
důvodů požaduje kominický servis i u spalinových cest sloužících pro spotřebiče 
na plyn. Funkční spalinová cesta je základním předpokladem pro bezpečné vytápění.

Nefunkční či poškozené spalinové cesty si vloni vyžádaly krutou daň v podobě více 
než 800 požárů od vadných nebo nevyčištěných komínů, přičemž škody dohromady 
přesáhly 100 miliónů korun. 

Žel, neklesá ani počet otrav oxidem uhelnatým, kterých je nejvíc právě v našem 
okrese Havlíčkův Brod. 

Ivo Havlík

Před 130 lety, 20. července 1887, se v  Přibyslavi narodil Stanislav 
Bechyně. 

Jeho rodný dům na nároží náměstí a Havlíčkovy ulice dosud patří k nejlé-
pe udržovaným starším stavbám města.  

V roce 1905 maturoval na Zemské vyšší reálce v Novém Městě na Moravě 
a v roce 1910 absolvoval Vysokou školu technickou v Praze. Již o pouhých 
deset let později byl jmenován profesorem své alma mater, dnes Českého 
vysokého učení technického. V roce 1953 byl zvolen akademikem ČSAV.

Stanislav Bechyně se účastnil všech soutěží na stavbu mostu přes Nusel-
ské údolí v Praze a v roce 1937 zpracoval vítězný návrh dutého trámového 
mostu s  vyztužujícím žlábkem. Při realizaci jeho staveb byly v  Českoslo-
vensku poprvé použity sloupy z ovinuté litiny, hřibové stropy, složité pa-
trové rámy se zavěšenými stropy či vodotěsné podzemní obaly u budov 
zapuštěných do spodní vody. Ze staveb navrhovaných po druhé světové 
válce můžeme zmínit skořepinové konstrukce ČSAD v Bratislavě, Banské 
Bystrici a Žilině nebo most přes řeku Váh u Komárna. Bechyně se rovněž 
podílel na přesunech některých stavebních památek jako rotundy sv. Máří 
Magdalény u Čechova mostu v Praze či kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v  Mostě a  na  podchycení budovy Zemědělského muzea nad Letenským 
tunelem,“ uvádí mimo jiné ofi ciální časopis Akademie věd České republiky.

“Největším stavitelským úspěchem bylo spojení sloupů a  trámů při 
stavbě pražského paláce Lucerna z  roku 1919. Stal se první stavbou 
v Československu, při které se nepoužilo nosných částí z cihel nebo dře-
va,“ čteme na  webových stránkách Kulturního zařízení města Přibyslav 
(www.kzmpribyslav.cz).

Výsměch průkopníka neodradil
To, že prosadit betonové stavitelství na konci 

19. a  počátku 20. Století nebylo v  českých ze-
mích jednoduché, doložil před pěti lety časopis 
Stavebnictví citací z Bechyňovy  publikace Sta-
vitelství betonové, která vyšla nákladem České 
matice technické v roce 1934. 

Ve zprávě o soutěži na pražský most Ferdinan-
da I. (dnešní most Legií spojující Národní třídu 
přes Střelecký ostrov s Újezdem a Malou Stra-
nou) se v roce 1891 komise Bechyňově návrhu 
mostu z betonu vysmála až sarkasticky: 

„Jest to nejslabší práce ze všech návrhů na kamenný most, takže o ní ani vážně mluviti ne-
lze. Jakkoliv v programu výslovně jest předepsáno pro pilíře a klenby kvádrové zdivo žulové, 
navrhuje se obojí z betonu, a to ještě způsobem příliš odvážným. Klenby na rozpětí 30 metrů 
navrhuje v závěru toliko 74 centimetrů (proti obvyklé tloušťce 100 až 120 cm) a pilíře v patce 
klenby toliko 2 m tlusté – rozměry to, které by ani při nejlepší žule nebyly připustitelné.“

Přesto se, zejména Bechyňovou zásluhou, železobetonové stavitelství ujalo a v mnohém 
překonalo stavby z kamene.

Ing. Stanislav Bechyně, DrSc., nositel Řádu republiky a dalších vysokých státních vyzname-
nání, zemřel 15. října 1973 v Praze, dožil se 86 let. Na své přání byl pohřben na přibyslavském 
hřbitově. 

Bechyňovo příjmení od roku 1990 nese náměstí v Přibyslavi a od roku 1979 Střední prů-
myslová škola stavební v Havlíčkově Brodě.

Ivo Havlík
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Ve věku nedožitých 90 let zemřel 28. června Otakar Klusáček, patriot města, pokračovatel 
dlouhého rodu výrazně zapsaného do historie Přibyslavi.

Nejbližší pozůstalí - manželka Marta, dcera Eva a syn Otakar - na smutečním parte uvedli, 
že „z kruhu naší rodiny odešel tiše a skromně, tak jak žil“.

Jeho pradědeček Jakub Klusáček, narozený okolo roku 1830, na náměstí vlastnil vyhlášený 
hostinec U Klusáčků. 

Syn Jakuba Klusáčka, František Klusáček (asi 1855 - 1942) a dědeček nyní zemřelého Otaka-
ra Klusáčka, hostinec po požáru v roce 1914 velkoryse přebudoval. Do dvora přistavěl taneční 
sál s jevištěm a v patře zřídil hostinské pokoje. Objekt přejmenoval na Hotel Klusáček. Vysoké 
náklady na přestavbu uhradil prodejem přibližně osmi hektarů zemědělské půdy.

Otec se podepisoval Otto
Syn Františka Klusáčka jménem Otakar (1884 -1971), a tedy otec nyní zesnulého Otaka-

ra Klusáčka, sňatkem získal přibyslavskou cihelnu. Hotel pronajal a později prodal. Ačkoli 
na křestním listě měl uvedeno jméno Otakar, podepisoval se Otto.

Historie hostince je součástí dějin města. Sehrál významnou roli v českém národním obro-
zení a ve společenském a kulturním životě Přibyslavska, dopravovaly se do něj Krameriovy 
noviny a knihy, promítaly první němé fi lmy, hrálo divadlo, tančilo. 

Po poválečném znárodnění spotřební družstvo Jednota hostinci dalo proletářský název Děl-
nický dům a po roce 1989 ho překupníci zdevastovali. Po současné přestavbě je to upravený 
obytný dům v majetku Tomáše Tecla. 

Syn starosty města 
Od roku 1927 až do roku 1945 byl Otakar Klusáček st. starostou města Přibyslav a přibližně 

od roku 1938 byl předsedou okresního starostenského sboru. K rozvoji města přispěl mimo 
jiné prosazením výstavby letiště, od jehož otevření počátkem srpna 1932 nyní uplynulo 85 let. 

Mezi vlastenecké činy Otty Klusáčka patří záchrana přibyslavské kroniky. „Kronika byla pra-
stará, snad jedna z nejstarších městských kronik. Otec na ní velice lpěl a po příkaze z hejtman-
ství k jejímu bezpodmínečnému odevzdání přemýšlel, jak knihu před Němci zachránit. Bylo 
totiž zřejmé, že s  ohledem na  protiněmecké zaměření již nebude nikdy vrácena. Vymyslel 
proto plán na  její záchranu,“ napsal v  roce 1983 Otakar Klusáček ml. do Prahy přednímu 
genealogu Jiřímu Klusáčkovi, který tento rod podrobně studuje a prokázal, že prastaré kořeny 
všech českých Klusáčků jsou v Přibyslavi a v Hrbově.

Ve spolupráci s tajemníkem města a tehdejším kronikářem Jindřichem Vodičkou a kniha-
řem Bohumilem Zachem se s velkým rizikem povedlo okupační úřady oklamat. Všichni tři 
přibyslavskou kroniku pracně přepsali, okleštěnou kopii odevzdali a cenný originál zachránili. 
Až do konce války byla u Klusáčků tajně uschována a později se stala jediným přibyslavským 
exponátem celostátního Muzea knihy na zámku ve Žďáře nad Sázavou; muzeum bylo součástí 
Památníku národního písemnictví na pražských Hradčanech.

Po roce 1948 nesměl létat
Zesnulý Otakar Klusáček ml. se do  dějin města mimo jiné zapsal jako první instruktor 

bezmotorového létání a náčelník přibyslavského Aeroklubu, tak řečený šéfpilot. 
Tím však nebyl dlouho. Na webu www.lkpi.cz je zveřejněna jeho vzpomínka na počátky 

létání v Přibyslavi a v ní popisuje zvrat po roce 1948: „V té době dosáhl zdejší Aeroklub svého 
vrcholu – bohužel jen nakrátko. Brzy po nastolení „vlády lidu“ začaly nesmyslné prověrky, 
které vyřadily z činnosti část členů a funkcionářů. Činnost Aeroklubu byla značně ochromena, 
na čemž měla hlavní zásluhu zdejší garnitura nových politických veličin. Jejich názory, a to 
nejen na letectví, byly zarážející. Jedině zásluhou zbylých členů se podařilo po nespočetných 
bojích s  nepochopením místních a  okresních činitelů neuvěřitelné – letiště v  Přibyslavi se 
udrželo.“

Aeroklub nezapomněl 
Posledního rozloučení s  Otakarem Klusáčkem 11. července ve  smuteční obřadní síni 

v  Havlíčkově Brodě byli za  Aeroklub Přibyslav přítomni vedoucí letového provozu letiště 
Jan Starý a  bývalý instruktor, předseda, náčelník a  meteorolog Zdeněk Motl. Kondolovali 
pozůstalé rodině a k rakvi položili velkou kytici květin. 

„Z letiště byl Otakar Klusáček vyobcován z politických důvodů jako syn starosty a statkáře 
z první republiky. V sedmdesátých letech, kdy jsem ho znal jen ze sousedství, mě velmi pře-
kvapilo, když jsme se na něho jako vedoucího údržby ve škrobárně obrátili s nějakou, pro nás 
neřešitelnou strojařskou katastrofou, velmi ochotně a účinně nám v rámci svých možností, 
které byly v  porovnání s  našimi gigantické, neodkladně a  ihned pomohl v  řešení našeho 
problému. Jednou aeroklubák, navždy aeroklubák. Čest jeho památce!“ napsal Jan Starý. 

Ivo Havlík

Zemřel Otakar Klusáček; 
v Přibyslavi žil 90 let

V  loňském roce evidovali policisté na  Vysočině celkem 174 případů, 
kdy se pachatelé vloupali do objektů komerčních, ale i objektů sloužících 
k bydlení. Z tohoto počtu se v 17 případech jednalo o byty, v 39 případech 
o víkendové chaty a objekty sloužící k rekreaci, v 19 případech o rodinné 
domy a ve zbylých 99 případech se jednalo o objekty ostatní, jako jsou na-
příklad školy, obchody, kiosky, restaurace, ubytovny apod. Celková škoda, 
kterou pachatelé svým jednáním způsobili, přesáhla v roce 2016 částku 
čtyři a půl milionu korun.

Před několika málo dny nastal čas prázdnin, a tak se spousta z nás chystá 
odjet na vysněnou dovolenou a dát tak alespoň na chvíli sbohem všem 
každodenním starostem. Před samotným odjezdem bychom ale měli 
mít na paměti, že dům či byt, který opouštíme, bude s největší pravdě-
podobností po  dobu našeho odpočinku zet prázdnotou a  může se tak 
stát snadným cílem zlodějů. Pojďme si proto říci pár zásad, které bychom 
před odjezdem na  dovolenou měli dodržovat, aby potencionální riziko 
napadení naší nemovitosti bylo co možná nejmenší.

V  prvé řadě není vhodné komukoliv sdělovat své majetkové poměry. 
Stejně tak nikomu nesdělujeme přesný termín odjezdu na dovolenou ani 
návratu z ní. Zvláště riskantní je pak zveřejňovat termín dovolené na soci-
álních sítích, kam má v dnešní době přístup téměř každý. Zvláště pak na Fa-
cebooku má mnoho lidí zpřístupněno velké množství dat, které v kombi-
naci s informací o přesném termínu odjezdu na dovolenou výrazně zvýší 
riziko vloupání do bytu nebo rodinného domu. Pozornost je nutné věnovat 
také dětem, kterým by rodiče měly vysvětlit, že nesmějí údaje o bydlišti 
a  termín odjezdu na  dovolenou nikde zveřejňovat nebo tyto informace 
komukoli bezdůvodně sdělovat. 

Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště bychom si měli své doklady, pe-
níze a cenné věci, zejména pak šperky, uschovat do bezpečnostní schránky 
nebo do domácího trezoru pevně zabudovaného ve zdi.

Důležité je také pečlivě zkontrolovat všechna okna a  dveře, zda jsou 
dobře zajištěné, případně zamčené. Obyvatelé rodinných domů by neměli 
zapomínat ani na  okna ve  sklepních a  půdních prostorách. Není dobré 
mít po dobu nepřítomnosti v oknech zatažené závěsy nebo stažené rolety 
a žaluzie. Domnělý pachatel byt tak mohl celkem snadno identifi kovat, že 
nejsme doma.

V okolí rodinného domu a víkendových chat je dobré uschovat žebříky 
a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít k překonání překážky a snad-
něji se tak vloupat do naší nemovitosti.

Klíče od bytu nebo domu je vhodné svěřit spolehlivému člověku nebo 
příbuznému, který bude naše obydlí pravidelně kontrolovat. Stejně tak 
ho požádáme, aby v době naší nepřítomnosti vybíral poštovní schránku.

V  případě, že dodržíme několik těchto zdánlivě malicherných zásad, 
výrazně tím snížíme riziko, že by se zrovna náš dům, byt nebo rekreační 
objekt mohl stát terčem nevítaných hostů.

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

Nepodceňujte 
zabezpečení svého 
bytu, domu nebo 
víkendové chaty
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Promítací plátno pro přibyslavské letní kino několik červencových dnů na jevišti 
kulturního domu šila Petra Březinová. Pracovala přitom bez nároků na odměnu. 

Absolventce proslulé oděvní průmyslovky v Prostějově, která se před časem pro-
vdala do Přibyslavi, pomáhala Ilona Doležalová. 

Petr Štefáček, který technickou stránku promítání promyslel, musel až u Kromě-
říže koupit 30 metrů pogumované bílé látky v šíři 140 centimetrů. Přesně z takového 
materiálu se šijí řeznické zástěry. 

Hotové plátno o výsledných rozměrech 4 x 10 metrů bude pomocí kladek napnuto 
na dva stožáry, které z vyřazených lamp pouličního osvětlení zhotovila a za kultur-
ním domem do země zabetonovala technická četa města.  

Srpnový program letního kina, který připravilo Kulturní zařízení města Přibyslav, 
je zveřejněn na jiném místě tohoto vydání Přibyslavského občasníku.

Text a foto: Ivo Havlík

Promítací plátno pro letní kino je ušito z látky na zástěry řezníků

Jubilejní pátý Pyrocar se bude konat ve dnech 17. a 18. srpna 2018.  
Dějištěm celostátního setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a vý-

jezdových jednotek sborů dobrovolných hasičů bude v souladu s tradicí letiště v Při-
byslavi, i když velký zájem o pořadatelství projevilo několik dalších měst. 

Užší přípravný výbor již začal pracovat v  tomto složení: Ing.  Jaroslav Salivar - 
první náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska (SH ČMS) pro 
represi (garant akce), Bc. Robert Kučera - vedoucí Ústřední odborné rady velitelů 
(předseda přípravného výboru), Jan Slámečka - starosta Krajského sdružení hasičů 
Kraje Vysočina, Ing. Jan Aulický - ředitel kanceláře SH ČMS (vedoucí přípravného 
výboru a štábu akce), dr. Ivo Havlík - zakladatel Pyrocaru a šéfredaktor Alarm revue 
hasičů a záchranářů (sdělovací prostředky), Jiří Pátek - ředitel Centra hasičského 
hnutí Přibyslav (výstavnictví), Jan Starý (Aeroklub Přibyslav), Jiří Votava st. - Hotel 
Přibyslav (stravování), Jiří Votava ml. (koordinace a evidence exponátů, propagace), 
Milan Pátek, starosta SDH Žižkovo Pole (technická četa).

Přípravný výbor se v úplném složení poprvé sejde v Přibyslavi 30. srpna a někteří 
jeho představitelé budou tentýž den informovat zastupitelstvo města.

První Pyrocar se konal v roce 2007, druhý o rok později, třetí v roce 2011 a čtvrtý 
v roce 2014.

Očekává se, že uprostřed srpna příštího roku se na přibyslavském letišti objeví více 
než tři stovky požárních automobilů.

Ivo Havlík

Začala příprava pátého Pyrocaru
Bude se konat příští rok opět v Přibyslav

 Letos je tomu již deset let, co se v Přibyslavi konal první Pyrocar, poslední byl v roce 2014. 
Na přibyslavské letiště tehdy přijelo kolem 330 požárních automobilů a přibližně 25 000 lidí.

Foto: Michal Fanta

 Autorem aktualizovaného loga Pyrocaru je malíř a grafik z Havlíčkovy Borové Filip T. A. K.

 Foto: Ladislav Hladík

Pozvánka na městské koupaliště
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7. disciplína – PLAVÁNÍ 30. 7. 2017
Tato disciplína proběhla až po uzávěrce srpnového čísla Přibyslavského občasní-

ku. Výsledky zveřejníme v následujícím čísle. Zveme v ás na 8. disciplínu – DUATLON 
27. 8. 2017. Těšíme se na hojnou účast.

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

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

www.cckpribyslav.cz

Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2017

Trať:
1 x okruh
Přibyslav (Bechyňovo náměstí – ul. Havlíčkova - ul. 
Gen. Luži - ul. Pecháčkova) – Hřiště - Ronov nad Sá-
zavou - Přibyslav (ul. Husova - Bechyňovo náměstí)

nájezd na okruh
Přibyslav (Bechyňovo náměstí – ul. Havlíčkova) - Malá 
Losenice – Velká Losenice

9 x okruh
Velká Losenice – Vepřová – Malá Losenice – Velká 
Losenice

dojezd do cíle
Velká Losenice – Nové Dvory – Ronov nad Sázavou – 
Přibyslav (ul. Husova – Bechyňovo náměstí)

Vrchařská prémie v 2., 4., 6., 8. okruhu ve stoupání 
do obce Vepřová.

V cíli na Bechyňově náměstí budou závodníci oče-
káváni přibližně v 16:40 hodin. Srdečně zveme malé 
i  velké cyklistické příznivce. Podrobné informace lze 
čerpat na www.vysocinatour.sweb.cz.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: ve  čtvrtek 3. srpna 2017 
od 7:00 do 19:00 hodin budou autobusové zastávky 
přesunuty do  prostoru před bývalou restaurací „Na   
Růžku“ (směr Šlapanov - Bechyňovo nám.)

Milan Plocek
ředitel závodu

CYKLISTÉ OPĚT DO PŘIBYSLAVI
Ve čtvrtek 3. srpna 2017 bude v Přibyslavi zahájen 

1. etapou 21. ročník mezinárodního cyklistického eta-
pového závodu mužů VYSOČINA 2017. Přibyslav je 
již popáté etapový městem tohoto závodu. V loňském 

ročníku v  Přibyslavi zvítězil Martin Hunal, celkovým 
vítězem 20. ročníku byl Tomáš Bucháček, oba jsou 
přihlášeni svým klubem Elkov – Author i  pro letošní 
ročník.  
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S mužstvem FK Pelhřimov, které letos slaví 95. výročí založení klubu, ale v červnu se-
stoupilo z divize do krajského přeboru, hraje tým SK Přibyslav zahajovací utkání nejvyšší 
soutěže Vysočiny. 

První zápas podzimního kola ročníku 2017/2018 se hraje v Přibyslavi v neděli 6. srpna. 
Začátek je o půl páté. O dva týdny později Přibyslav hostí celek Bystřice nad Pernštejnem. 

Zajímavý duel bude poslední srpnovou sobotu, kdy naše mužstvo zajíždí k tradičnímu 
okresnímu derby do Chotěboře. 

V neděli 3. září hostíme doma klub Dálnice Speřice. Další rozpis podzimních utkání 
bude zveřejněn v zářijovém vydání Přibyslavského občasníku.

V uplynulém ročníku krajského přeboru Přibyslav skončila na hezkém 8. místě a větši-
nou hrála v sestavě, která je na fotografi i - v horní řadě zleva stojí kapitán Jaromír Vopršal, 
brankář Lukáš Pazderka, a dále Jan Flekal, Lukáš Adamec, Josef Eis, Petr Slanař, Pavel 
Škacha, masér Libor Smejkal, trenér Jaroslav Holcman a vedoucí mužstva Tomáš Musil. 
V dolní řadě zleva jsou Ladislav Vykoukal, Miloš Krčál, Jakub Pospíchal, Stanislav Pochop, 
Martin Ondra a Daniel Tvrdík.

Text a foto: Ivo Havlík

FOTBALOVÝ PODZIM:
Přibyslav začíná doma s Pelhřimovem, první soupeř v červnu opustil divizi

Trenérské žezlo prvního mužstva kopané SK Přibyslav v době uzávěrky srp-
nového vydání občasníku převzal Miloš Krčál, když post trenéra pro přemíru 
pracovních povinností po jednom roce opustil Jaroslav Holcman. Osmatřiceti-
letý Krčál, který přibyslavský klub reprezentuje přes dvacet let, bude i nadále 
nastupovat v základní sestavě jako ofenzivní záložník, splní tedy roli hrajícího 
trenéra.

(ivo)

Nový trenér SK Přibyslav

Trestná území před oběma brankami na fotbalovém stadionu SK Přibyslav 
byla v  červenci nově zatravněna. Pásy zeleného pažitu stály šest tisíc korun 
a jejich doprava do Přibyslavi až od Brna přišla na další tři a půl tisíce. “Prostor 
před svatyněmi z  celého hřiště nejvíc trpí a  po  každé sezóně je místy téměř 
holý, proto je obnova tak zvaného velkého vápna téměř každé léto nezbytná, 
jinak by se gólmani pohybovali na hliněném mlatu,” říká Zdeněk Krčál, který se 
o celý trávník obětavě stará. Seká ho, zavlažuje nebo rekultivátorem (na sním-
ku) provzdušňuje. Lépe se mu pracuje brzy ráno, dokud je trávník orosený. 
Přibyslavské zelené kolbiště má před výkopem podzimní části nového ročníku 
fotbalových soutěží kvalitu londýnského Wimbledonu.

Text a foto: Ivo Havlík

Velká “vápna” mají nový trávník

O titul Talent Vysočiny 2017 se v pěti oborech ucházelo 162 žáků a studentů, z nichž 
odborná komise nominovala 86 na cenu.

Slavnostní večer v Kulturním domě ve Žďáru nad Sázavou, kterým provázela moderá-
torka České televize Daniela Písařovicová, doplnil kulturní program.

V  kategorii sportovní obor 
získal cenu Talent Vysočiny 
2017 Marek Pochtiol, bike-
trialový jezdec z  Trial klubu 
Žižkovo Pole.

Pořadatelem akce bylo Acti-
ve - středisko volného času 
ve Žďáře nad Sázavou pod pa-
tronací Krajského úřadu Kraje 
Vysočina. 

Talent Vysočiny 2017

Za Trial klub Žižkovo Pole 
Jaroslav Pochtiol
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Foto: Ladislav Hladík
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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 ). 
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. srpna 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2017 Lovci perel 2017/pokračování čtenářské soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2017 Rozmístění kontejnerů na bioodpad/viz rozpis Město Přibyslav a okolí Mě Ú Přibyslav
– od 1. srpna 2017 Halo, halo, tady rozhlas/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2017 ICMM - celodenní sobotní a nedělní provoz Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2017 Přibyslavští duchovní/výstava ŘK kaple KZM, ŘKF Přibyslav
– od 1. srpna 2017 Proti času aneb Z babiččiny krabičky/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2017 Vyhlídka na město z věže/viz plakát Přibyslavská věž KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2017 Výstava barevných obrazů N. Jonášové Janáček Galerie Janáček galerie Přibyslav
– 3. srpna 2017 Cyklistický závod -  Vysočina 2017 Bechyňovo náměstí VysočinaTour
– 3. srpna 2017 v 19:00 Kondiční plavání v bazénu (pouze pro členy) Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– od 3. srpna 2017 Mateřská škola otevřena MŠ Přibyslav MŠ Přibyslav
– 6. srpna 2017 od 16:30 Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 7. srpna 2017 od 14:00 Hudba, která léčí – Letní škola seniorů Sál DPS PS Přibyslav
– 7. srpna 2017 Letní kino – Pohádky pro Emu Nádvoří kulturního domu KZM ,KD Přibyslav
– 8. srpna 2017 Letní kino - Anděl Páně 2 Nádvoří kulturního domu KZM, KD Přibyslav
– 9. srpna 2017 Letní kino - Špunti na vodě Nádvoří kulturního domu KZM, KD Přibyslav
– 10. srpna 2017 od 19:00 Kondiční plavání v bazénu (pouze pro členy) Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 10. srpna 2017 Letní kino – Zpívej Nádvoří kulturního domu KZM, KD Přibyslav
– 11. srpna 2017 Letní kino – Všechno nebo nic Nádvoří kulturního domu KZM, KD Přibyslav
– 12. srpna 2017 od 13:00 Motodění Dolní Jablonná Dolní Jablonná
– 12. srpna 2017 od 20:00 VosaFEST – 7. ročník Fotbalové hriště Modlíkov ZS Modlíkov 
– 17. srpna 2017 od 19:00 Kondiční plavání v bazénu (pouze pro členy) Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– od 17. srpna 2017 MŠ uzavřena MŠ Přibyslav MŠ Přibyslav
– 20. srpna 2017 Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 21. srpna 2017 od 14:00 Náboženství kolem nás – Letní škola seniorů Sál DPS PS Přibyslav
– 24. srpna 2017 od 19:00 Kondiční plavání v bazénu (pouze pro členy) Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 25. srpna 2017 v 9:00 Mše svatá sál DPS PS Přibyslav
– 27. srpna 2017 od 9:00 Dvanáctiboj junior – 8. Duatlon Aeroklub Přibyslav MS ČČK Přibyslav
– 27. srpna 2017 v 18:00 11.  veganská večeře v Přibyslavi Školní zahrada CCK Přibyslav
– 31. srpna 2017 od 19:00 Kondiční plavání v bazénu (pouze pro členy) Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 1. září 2017 Zahájení pravidelného provozu MŠ MŠ Přibyslav MŠ Přibyslav
– 3. září 2017 od 16:00 Koncert Františka Nedvěda Fotbalové hřiště Modlíkov ZS Modlíkov
– 3. září 2017 Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
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