
Přibyslavský

1.  Přibyslavské slavnosti

str. 4–5
2.  Zprávy z radnice

str. 6–10
3.  Základní a mateřská 

škola

str. 11
4.  Pozvánka na Nocturno

str. 12
5.  Policie radí houbařům

str. 19
6.  Sport

str. 21–24
7.  Inzerce

str. 26–29
8.  Pozvánky na akce

str. 30–36

Uzávěrka příštího čísla
je 20. 9. do 12.00 hod.

O B Č A S N Í K ROČNÍK 
XXVII

ČÍSLO
321

ZDARMA

Z Á Ř Í  2 0 1 7

Foto: Michael Omes

Přibyslavský

www.pribyslav.cz



Srpnové události ve fotografii ZÁŘÍ 2017Str. 2

Cyklistický závod Vysočiny, 1. etapa v Přibyslavi Foto: Michael Omes

Setkání rodáků v Dolní Jablonné Foto: Michael Omes
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Tento občasník se vám dostává do rukou ve chvíli, kdy končí prázdniny a s nimi 
i horké léto. I když vzhledem k architektonickému a stavebnímu řešení radnice je 
v kanceláři starosty každé léto horké, musím říct, že zásluhou soustavné a zinten-
zivňující se činnosti pana zastupitele Pelikána v oblasti trestních oznámení a stíž-
ností jsem v ní nemusel strávit tolik času. V nadsázce lze říct, že bych si mohl otevřít 
detašované pracoviště na služebně policie, byť zatím není jisté, zda v Přibyslavi či 
Havlíčkově Brodě. Každopádně jsem díky němu strávil část léta v chládku! 

Vím, že problémy starosty asi nejsou tím prioritním, co by mělo občany zajímat, 
ale dostal jsem dnes velmi zajímavý anonym, který mne vyzývá ke zveřejnění násle-
dujícího textu. Dovolím si citovat doslovně:

„pane starosto,
vzhledem k tomu, že je nás víc, co si stěžujeme každoročně na své sousedy, kteří 

ožívají s prvním sluníčkem a jsou aktivní až do podzima, jsme napsali „SOUSEDSKÉ 
DESATERO“ a prosíme Vás o jeho zveřejnění v občasníku    

moc děkujeme

SOUSEDSKÉ DESATERO
BUĎ TOLERANTNÍ
BUĎ OHLEDUPLNÝ
BUĎ PŘÍVĚTIVÝ A NEZAPOMEŇ POZDRAVIT
BUĎ OCHOTNÝ POMOCI
VEĎ SVÉ DĚTI K OHLEDUPLNOSTI A POKOŘE
NEOBTĚŽUJ HLUKEM
NECH SOUSEDA SPÁT OD 22.00 – 6.00 HOD.
VYCVIČ SI SVÉHO PSA AŤ NEOBTĚŽUJE
NEDĚLEJ NASCHVÁLY
CTI NEDĚLI A NEPRACUJ“
Musím se přiznat, že se anonymy normálně ze zásady nezabývám. Na tomto mne 

však zaujal velice silný paradox. Pisatel (ka,é) se domáhají v  podstatě obecných 
zásad slušnosti velmi neslušnou formou, jíž anonym bezesporu je. Proč tomu tak 
je? Dospěli jsme do stavu, kdy se dospělí lidé stydí podepsat pod obecné zásady 
slušného chování?

Bohužel se domnívám, že obecná poptávka nás občanů směřovala a stále směřuje 
k  tomu, aby veškeré naše problémy, spory i  strasti převzal stát, úřad, obec, aby 
vše bylo striktně nařízeno a vytyčeno, až jsme dospěli k tak svazujícímu právnímu 
systému, že v podstatě každého slušného občana můžeme nachytat při porušení 
zákona, jen když se trochu snažíme, a každý protřelý darebák ve změti zákonů může 
beztrestně kličkovat a využívat jejich mezer. 

Naše společnost je nastavena zvláštním způsobem. Patologičtí stěžovatelé a lidé, 
kteří jen křičí, že „Ti všici nahoře (a nakonec i dole) kradnů“, jsou schopni získávat 
naši důvěru, ale sami se bojíme okřiknout děcka, když nadmíru vyvádí na ulici. Vklá-
dáme svou důvěru do rukou psychopatů a šílenců jenom proto, že jsme líní sami 
řešit problémy své vlastní i ty okolo sebe. To bychom se mohli totiž spálit. Smiřme 
se s tím, že důvodem dnešního stavu není „zkaženost“ těch nahoře, ale lenost nás 
dole. Lenost postarat se sám o  sebe, lenost pomoci druhému, lenost podílet se 
na výchově dětí byť okřiknutím na ulici. Místo toho bychom raději vydávali vyhlášky 
a zákony a křičeli na stát, úředníka: „Vždyť to se přece nemá“. 

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Horké léto
Dnešní doba přeje rozvoji cestovního ruchu. Ačkoliv nejsem příznivcem masového 

přílivu turistů, domnívám se, že cestovní ruch v  Přibyslavi si pozornost zaslouží. 
Každý návštěvník by měl odjíždět s  dobrým dojmem a  příjemnou vzpomínkou 
na pozoruhodnosti včetně navazujících služeb, které naše město nabízí. Považuji 
za důležité, aby v této nabídce vždy bylo pamatováno na místní občany, kteří rádi 
ocení dobré nápady i rozšíření možností pro trávení volného času. Letošní sezóna 
byla nejen díky teplému slunečnému počasí dozajista úspěšná. Kromě cyklostezky 
a letos i koupaliště vysokou návštěvností zazářilo také letní kino. Nebylo to jen „pou-
hé“ promítání fi lmu, ale zároveň příjemné setkání rodin, sousedů, známých, místních 
i  přespolních. Atmosféra to byla opravdu mimořádná. Děkuji všem pracovníkům 
KZM Přibyslav, návštěvníkům a všem,  kdo se o to zasloužili. Pokud navštívím nějaké 
pěkné místo, vždy celkový dojem ovlivní také setkání s  lidmi. Příjemný průvodce 
na ponurém hradě zanechá dobrý dojem, a naopak nepříjemný na krásném zámku 
celkový dojem pokazí. V nadcházejícím období nového školního roku si přeji, aby se 
nám dařilo zanechávat v druhých lidech co možná nejlepší „dobrý dojem“. 

Dětem, rodičům a pedagogům přeji úspěšný nový školní rok!
Michael Omes

Přibyslav má co nabídnout 
nejen turistům

Upozorňujeme diváky kabelové televize, že v týdnu od 18. září 2017 dojde k vy-
pnutí analogového vysílání na  TKR Přibyslav. Náhradou za  analogové programy 
je již nyní soubor nekódovaných digitálních programů ve formátu DVB-T. Většina 
televizorů má zabudovaný přijímač pro příjem vysílání v tomto formátu. Případně 
u nejstarších typů televizorů je nutné použít převodník tzv. SET TOP BOX (z formátu 
DVB-T na analog). Cena tohoto zařízení je cca 600 Kč. Případné informace vám rádi 
poskytneme.

Jiří Večeřa, servis TKR – tel.: 720 511 730, e-mail: servis@pribyslav.cz
Jiří Koudela, informatik – tel.: 569 430 832, e-mail: koudelaj@pribyslav.cz
Michael Omes – tel.: 728 264 579, e-mail: omesm@pribyslav.cz

Michael  Omes

KONČÍ ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ

Foto: Ladislav Hladík



    Mediální partneři: 
Český rozhlas Region  87.9 FM 
TV Přibyslav 

 
Srdečně vás zveme  

ve dnech 3. až 10. září 2017 
k návštěvě  

Přibyslavských slavností  
a 26. ročníku Mlékárenského dne 

v Přibyslavi,  
který je v rámci České republiky 

ojedinělou výstavou svého druhu. 
Součástí této výstavy, která je 

připravena v atraktivním prostředí 
radničních sklepů a farní stodoly je 
vyhodnocení a vyhlášení nejlepších 

mléčných výrobků včetně jejich 
ochutnávky. Kromě odborné soutěže 

probíhá také divácká soutěž 
Přibyslavský krajáč o nejhezčí 
expozici mléčných výrobků.  

V rámci Dne evropského dědictví 
bude možné navštívit památky: 

kostel Narození sv. Jana Křtitele, 
středověkou štolu pod farou, 

městské muzeum, hasičské muzeum 
a gotickou věž.  

Na náměstí bude připraven 
doprovodný  

program pro děti.  
 

 
                                                                                         VYSTAVOVATELÉ NA MLÉKÁRENSKÉM DNI V PŘIBYSLAVI: 

 
 A. W. spol. s. r. o., Loštice 
 AGRO-LA, spol. s r. o., Jindřichův Hradec 
 Bel Sýry Česko, a. s. Želetava 
 BIOFARMA DoRa s. r. o., Ratibořice 
 Bohemilk, a. s., Opočno 
 Brazzale Moravia, a. s., Tři Dvory 
 Dvorský statek Olešenka 
 Farma Bezděkov 
 Farma rodiny Němcovy, Netín 
 Choceňská mlékárna s. r. o. 
 Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o. 
 Luka, a. s., Vysoké Studnice 
 Mlékárna Olešnice, RMD 
 Mlékárna Polná spol. s r. o. 
 Moravia Lacto a. s., Jihlava 
 Mlékárna Žirovnice spol. s r. o. 
 Polabské mlékárny, a. s., Poděbrady 
 Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.;  
 Statek Horní Dvorce s. r. o. 
 Sýry Fukovi, Markvarec 
 Tavírna sýrů Salix s. r. o., Bečváry 

 
 

PARTNEŘI VÝSTAVY: 
 

 Kraj Vysočina 
 Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod 
 VŠCHT PRAHA 

 
                                                                      
SPOLUPOŘADATELÉ: 
 

 ACO Industries 
 Aeroklub Přibyslav 
 Amylon 
 AVE Vysočina s. r. o. 
 Český červený kříž, místní skupina Přibyslav 
 Junák - svaz skautů a skautek ČR, oddíl Aldebaran 
 Kulturní zařízení města Přibyslav 
 MAS Českomoravské pomezí o. p. s. 
 Římskokatolická farnost Přibyslav 
 SDH Přibyslav  
 Stáj Frederika Přibyslav 
 Základní škola Přibyslav 
 ZUŠ J. V. Stamice, pobočka Přibyslav 

 
 HLAVNÍ POŘADATEL:  
 

 Město Přibyslav 



 
 PROGRAM PŘIBYSLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ 

 
Neděle 3. 9.  
 
* Kolbiště pod zámkem   
  9:30 hod. – Skokové závody, pořádá Stáj Frederika 
________________________________________________________________ 
 
Středa 6. 9.  
 
* Bechyňovo náměstí, radnice 
  10:00 hod. – Tisková konference u příležitosti 26. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi za účasti  
                        ministra zemědělství ČR           
  12:00 hod. – Oběd v salonku školní jídelny     
                    
 
Pátek 8. 9. 
 
* Kulturní dům Přibyslav   
  19:30 hod. – Český film Masaryk (2016) 
 
 
Sobota 9. 9. 
 
* Bechyňovo náměstí, radniční sklepení, farní stodola   
  8:00 – 14:00 hod.  – Prodej mlékárenských výrobků na náměstí 
  8:45  hod.              – Zahájení 26. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi 
  9:00 – 14:00 hod.  – Výstava mlékárenských výrobků v radničním sklepení a farní stodole                          
  9:00 hod.               – Hudební produkce – Veselá sedma       
10:30 hod.               – ČRo Region, Soutěž v pití mléka  
11:00 hod.               – Hudební produkce Wobčas                   
13:00 hod.               – Přibyslavský dudácký soubor  
14:00 hod.               – Vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a losování o mléčné ceny 
 
* ZŠ Přibyslav 
10:00 – 16:00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav, výstava fotografií ze školních akcí 2016/2017 
                                – Musím být trpělivá – výstava fotografií v divadelním sále školy                      
15:00 hod.              – 10. ročník Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU  
 
* Štola pod farou 
9:00 – 16:00 hod. – Prohlídky štoly  
 
* Gotická věž, Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Městské muzeum 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky v rámci dnů evropského dědictví  
 
* Hasičské cvičiště – SDH 
14:00 hod. – Pohárová soutěž SDH "O pohár města Přibyslavi" XX. ročník 
21:00 hod. – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH 
 
* Kulturní dům 
18:00 hod. – Slavnostní koncert NA – HLAS, vystoupí Michaela a Ondřej Štefáčkovi, Hana Loubková,        
                      Šárka Baštová a dívčí pěvecký sbor Prímadonky 
 
* Bechyňovo náměstí 
21:00 hod. – Slavnostní ohňostroj 
 
* Letiště aeroklubu 
9:00 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 
 
Neděle 10. 9. 
 
* Bechyňovo náměstí 
9:30 hod. – Bohoslužba na náměstí 
 
* Letiště aeroklubu 
10:30 – 18:00 hod. – Rekreační lety 

w w w . p r i b y s l a v . c z  
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V měsíci srpnu ukončil svoje působení u města Přibyslav pan Rudolf Peřina, který 
odchází do starobního důchodu. V naší organizaci byl zaměstnán od roku 2005 nej-
prve jako řidič a dělník a od roku 2014 jako vedoucí pracovní skupiny MÚ. Děkujeme 
panu Rudolfu Peřinovi za všechno, co pro město Přibyslav vykonal, a přejeme mu 
do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. Jako nový vedoucí pracovní skupiny byl 
ve výběrovém řízení vybrán její člen pan Radek Havlíček.

Minulý měsíc jsme uplatnili reklamaci závad vodorovného dopravního značení 
A 12 (podélná čára přerušovaná) na přibyslavské cyklostezce. Dodavatel VDZ, fi rma 
SILSTAP, spol. s r. o., reklamaci uznala a provedla odstranění námi reklamovaných 
závad.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 31. 7. 2017 je následující:
Daňové příjmy činí 42 494 982,79 Kč, tj. 69,28 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 2 754 104,52 Kč, kapitálové příjmy 9 081 126 Kč 
a přijaté transfery 5 180 084,20 Kč. Příjmy celkem ve výši 59 510 297,51 Kč tvoří 
67,57 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 28 837 914,05 Kč, což je 28,97 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 7. 2017 činí 23 990 842,25 Kč, kapitálové výdaje 
pak 4 847 071,80 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  31. 7. 2017 (zaúčtováno 

k  10. 8. 2017) 6  108  187,47 Kč, podle jednotlivých organizací je následující: lesy 
278 717,09 Kč, skládka 1 740 176,41 Kč, správa majetku 858 614,67 Kč, kabelová te-
levize 1 060 011,68 Kč, všeobecná správa -15 236,58 Kč a pronájmy 2 185 904,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor technických služeb
V letních dnech jsme v Přibyslavi několikrát zažili silné bouřky. Zanechaly po sobě 

spoušť v podobě nánosů bahna, polámaných a popadaných větví. Zaměstnaly tak 
pracovníky technické čety, kteří několikrát týdně vyjížděli čistit cyklostezku. Do vel-
kého úklidu po celém městě se v takových dnech pustili také pracovníci zaměstnaní 
na veřejně prospěšné práce a všichni, kdo se starají o koupaliště. To musíte od vět-
ví, šišek a  lupení vyčistit celou dlažbu kolem bazénů, vytahat nánosy nepořádku 
z vody a postupně důkladně čistit žlábky a všechno posbírat z celé travnaté plochy. 
Po bouřkách také mnohokrát přestaly fungovat věžní hodiny, jejich elektroniku tak 
bylo nutné několikrát opravit. 

Hodně práce odvedli v srpnových dnech pracovníci technické čety ve školní jí-
delně a základní umělecké škole. Do začátku školního roku bylo potřeba opravit 
rozkopanou podlahu po rekonstrukci kanalizace, všechno důkladně vybílit a uklidit. 
Konec srpna také tradičně patří přípravám na Mlékárenský den. Tady patří velký 
dík pracovníkům zaměstnaným na veřejně prospěšné práce, kteří pomohli vybílit 
a uklidit radniční sklepení. 

Sportovní halu využívají přes prázdniny sportovní oddíly z různých koutů repub-
liky. V Přibyslavi jste tak v letních dnech potkávali basketbalisty, házenkáře nebo vo-
lejbalisty, kteří se k nám pravidelně vracejí a znovu si sportoviště zamlouvají na další 
rok. To nás velmi těší. 

Koupaliště navštívilo od začátku července do půli srpna téměř 2 860 lidí. Rekord-
ním dnem byl první srpen, kdy se v areálu vystřídalo téměř 750 návštěvníků. Hlavně 
děti si k naší radosti půjčují a hrají novou hru – obří „Člověče nezlob se“. Letošní 
novinkou jsou také dvě pružinové houpačky ve tvaru ryby a psa pro nejmenší děti, 
i houpačky pro ty větší. Přeji všem pohodové dny. 

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Odbor správy majetku
V  měsíci srpnu probíhala údržba zeleně, jednak sečení trávy a údržba zelených 

ploch, osázených kolem budovy základní školy, kulturního domu a v ulici Krátká, 
kde byly odstraněny staré vzrostlé keře a  byly nahrazeny trvalkami s  přízemním 
keřem. Další zahradní úpravy, které nejsou zatím dokončeny, probíhají v části nad 

parkovištěm u budovy základní školy a podél zdi sportovní haly. Náš odbor jednal 
se státním pozemkovým úřadem ohledně sečení travnatých ploch v jejich majetku, 
po dohodě se zástupcem fondu budou plochy sečeny panem Jiřím Němcem, který 
provádí údržbu zeleně i pro město. Dále proběhlo jednání i s vlastníkem pozemku 
v lokalitě u nádraží – společností Žďas. Údržbu zeleně si bude společnost zajišťovat 
vlastními silami s ohledem na součinnost s naší údržbou. 

Na podnět odboru bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení dřeviny – vzrostlého 
stromu na školní zahradě (na koupališti), kácení proběhne letos v době vegetačního 
klidu s provedením náhradní výsadby.  

Byla dokončena výběrová řízení - na  poskytnutí služby pro zpracování projek-
tové dokumentace na rekonstrukci vodních nádrží v místní části Česká Jablonná, 
zakázku bude realizovat pan Ing.  Josef Kammermayer, projekce stavební a vodo-
hospodářská, Nádražní 539/128, 664 51 Šlapanice, výběrové řízení na zpracování 
projektové dokumentace pro rekonstrukci domu čp. 301 v  Přibyslavi na  sociální 
bydlení, vítězná nabídka byla od Ing. Václava Bártla, Nad Rybníkem 2930, 580 01 
Havlíčkův Brod a výběrové řízení na poskytnutí kompletních činností pro zajištění 
dotace na rekonstrukci domu č.p. 301 v Přibyslavi na sociální bydlení. Tuto službu 
poskytne společnost IPI, s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou. Výběrové 
řízení pro stavební práce bylo ukončeno pro zakázku stavby nové hasičské zbrojnice 
v  Keřkově, stavbu bude provádět společnost KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 
592 31 Nové Město na Moravě. Tato společnost byla úspěšná i pro zakázku opravy 
hřbitovní zdi v Přibyslavi. Dále bylo ukončeno výběrové řízení na provedení nátěru 
střechy na budově čp. 46 v Přibyslavi, pro tuto zakázku byl vybrán zhotovitel pan 
Jiří Netolický, Polní 175, 582 23 Havlíčkova Borová. Dle ukončeného výběrového 
řízení pro výměnu rozvodů vytápění v Ronově nad Sázavou čp. 15 bude tuto za-
kázku provádět pan Josef Moravec, 592  11 Velká Losenice 272. V  tomto měsíci 
bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku pracovního stroje z důvodu opotřebení 
stávajícího vozidla Alfi ne.

Informace ohledně výběrových řízení jsou umístěny na webových stránkách města 
Přibyslav.

V  tomto měsíci byla zahájena oprava místní komunikace v  místní části Česká 
Jablonná – Olešenka. Dle výsledků výběrového řízení opravu provádí společnost 
Vialit Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, termín zhotovení prací je 
do 30. 9. 2017. Práce probíhají bez problémů, a tato oprava bude hotova v předter-
mínu. Občané České Jablonné byli o této stavbě předem informováni.

Oblast bytového hospodářství – v městských bytových a nebytových domech pro-
běhla kontrola spalinových cest. Na základě výsledku budeme následně provádět 
odstranění drobných závad. Tímto chci poděkovat všem nájemníkům za součinnost. 

V  tomto měsíci byly předloženy zastupitelstvu města Přibyslav Zásady prodeje 
vymezených bytových jednotek v domech čp. 485 a čp. 486 v ulici Příkopy, včetně 
příloh, ke schválení. Pokračují další navazující práce pro dokončení tohoto záměru. 

Byl přidělen byt v domě s pečovatelskou službou čp. 254. V současné době není 
volný žádný městský byt a ani byt v domě s pečovatelskou službou. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM 

Pečovatelská služba Přibyslav
V průběhu měsíce srpna probíhala činnost pečovatelské služby bez problémů, 

v ojedinělých případech byl provoz narušen mimořádnými situacemi, které musely 
být okamžitě řešeny ve spolupráci s RZP. 

I  přes čerpání dovolených jsme provozní dobu Pečovatelské služby Přibyslav 
omezili pouze v ojedinělých případech a to zrušením odpolední směny v daný den. 
V tyto dny byla provozní doba Pečovatelské služby upravena od 6.30 – 15.00 hodin 
a odpolední směna byla nahrazena pohotovostí. Ovšem i přes tuto skutečnost jsme 
poskytovali veškerou nasmlouvanou péči a služby – včetně odpoledních pochůzek 
k jednotlivým uživatelům. Pouze méně akutní případy, např. úklidy u klientů apod., 
byly přesunuty na následující den. 

V měsíci září začnou opět pravidelné akce konané ve společenské místnosti stře-
diska pečovatelské služby. Datum konání mše svaté bude upřesněno na  dalších 
stránkách P řibyslavského občasníku (v době uzávěrky občasníku nám nebyl znám) 
a závěrem měsíce ( jako vždy poslední pátek v měsíci od 15.00 do 16.00 hodin) 
proběhne pravidelný monitoring krevního tlaku, glykemického indexu a Body Mass 
Indexu. Tímto bych chtěla poděkovat místní skupině ČČK za organizaci této pravi-
delné akce a všechny pozvat na bezplatné vyšetření. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Město Přibyslav obdrželo z Fondu Vysočiny, z grantového programu Odpady 2017, 
dotaci na akci Třídíme lépe a uzavřelo s Krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace. 
Dotace je ve výši 39,31 % z celkových nákladů na akci. Projekt je zaměřen na rozvoj 
a podporu třídění využitelných složek komunálního odpadu – kovů a skla a motivaci 
občanů více třídit využitelné složky komunálního odpadu (papír, plast, sklo barevné, 
sklo bílé).

Za  tímto účelem byly nakoupeny s  podporou společnosti EKO-KOM sady tašek 
do domácností (malé a velké) na třídění odpadů. Sada obsahuje 1 tašku modré barvy 
na papír, 1 tašku žluté barvy na plasty a 1 tašku zelené barvy na sklo. Malá taška je 
vhodná pro méně početnou domácnost, velká pro rodiny s dětmi. Lze je propojit su-
chými zipy, jsou omyvatelné a používají se opakovaně. Odpad lze takto v domácnosti 
pěkně třídit a pohodlně odnést do kontejneru. Na taškách je zobrazeno, jaký druh od-
padů je možné do nich vhazovat. Předpokládáme, že používání tašek v domácnostech 
zvýší výtěžnost tříděného sběru odpadů.

Sadu tašek si mohou občané vyzvednout na podatelně Městského úřadu v Při-
byslavi. Podmínkou je, že musejí mít uhrazený místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Jedna sada tašek je určena pro jednu domácnost.

Dále předpokládáme, že v  rámci tohoto grantového programu nakoupíme dva 
kontejnery na kov a jeden zvon na sklo bílé a jeden zvon na sklo barevné. Dále bude 
opraveno dno u maxi zvonu na plast. 

Jana Krejčová
OVŽP

Třídíme lépe
Rozmístění kontejnerů ve městě

Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 4. 9. 18. 9.
2 Bezručova Út 5. 9. 19. 9.
3 Hesovská St 6. 9. 20. 9.
4 Pecháčkova I Čt 7. 9. 21. 9.
5 Zahrádky u ACA Pá 8. 9. 22. 9.
6 Cihlářská Po 28. 8. 11. 9. 25. 9.
7 Jiráskova Út 29. 8. 12. 9. 26. 9.
8 Vyšehrad St 30. 8. 13. 9. 27. 9.
9 Prokopova Čt 31. 8. 14. 9. 27. 9.

10 Na Vyhlídce Pá 1. 9. 15. 9. 29. 9.
11 Tržiště Po 4. 9. 18. 9.
12 Pecháčkova II Út 5. 9. 19. 9.
13 Nezvalova St 6. 9. 20. 9.
14 Bezpalcova Čt 7. 9. 21. 9.
15 Zahrádky Amerika Pá 8. 9. 22. 9.
16 Seifertova Po 28. 8. 11. 9. 25. 9.
17 Česká Út 29. 8. 12. 9. 26. 9.
18 U Barevny St 30. 8. 13. 9. 27. 9.
19 Zahradní Čt 31. 8. 14. 9. 27. 9.
20 Zahrádky Letiště Pá 1. 9. 15. 9. 29. 9.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení

Hřiště 4. 9. - 7. 9. 15. 9. - 17. 9. 25. 9. - 28. 9. 

Keřkov 8. 9. - 10. 9. 18. 9. - 21. 9. 29. 9. - 1. 10. 

Dobrá 1. 9. - 3. 9. 11. 9. - 14. 9. 22. 9. - 24. 9. 

Česká Jablonná 4. 9. - 7. 9. 15. 9. - 17. 9. 25. 9. - 28. 9. 

Dolní Jablonná 8. 9. - 10. 9. 18. 9. - 21. 9. 29. 9. - 1. 10. 

Poříčí 1. 9. - 3. 9. 11. 9. - 14. 9. 22. 9. - 24. 9. 

Dvorek 4. 9. - 7. 9. 15. 9. - 17. 9. 25. 9. - 28. 9. 

Uhry 8. 9. - 10. 9. 18. 9. - 21. 9. 29. 9. - 1. 10. 

Utín 1. 9. - 3. 9. 11. 9. - 14. 9. 22. 9. - 24. 9. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v září 2017

S účinností od 1. 6. 2017, kdy vstoupila v platnost novela zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, jsme zaznamenali několik nových povinností, které obcím ze 
zákona vyplývají. Např. ustanovením § 33d zákona je nově defi nována „oblast se zvýše-
ným výskytem sociálně nežádoucích jevů“, ve které nebude možno poskytovat doplatek 
na bydlení. V praxi to znamená, že obec, na jejímž území se tato místa nacházejí, může 
požádat pověřený obecní úřad o vydání opatření obecné povahy, kterým se vyhlásí 
oblast výše defi novaná. Cílem takového opatření je zamezit vzniku sociálně vyloučených 
lokalit. Nutno podotknout, že pokud bude opatření v dané lokalitě v obci vyhlášeno, 
nově příchozím osobám do této lokality nevzniká nárok na doplatek na bydlení. Zákon 
nijak nepostihuje osoby, které v této lokalitě již žijí a doplatek na bydlení pobírají. 

Zákon v souvislosti s doplatkem na bydlení, o  jehož poskytování rozhoduje úřad 
práce, také hovoří o přiměřeném bydlení. Osoba je za účelem hledání takového byd-
lení povinna o pomoc požádat obec, ve které má trvalý pobyt či ve které se skutečně 
zdržuje. Pokud obec přiměřené bydlení osobě nenabídne, je povinna osobě vydat 
písemné doporučení dalšího postupu. 

Otázce bydlení se sociální pracovník věnuje docela často. Vždy podle toho, jak se 
mění sociální situace klienta. Snahou soc. pracovníka je, aby si klienti udrželi stávající 
bydlení, zlepšila se jejich platební morálka nebo aby získali vhodnější bydlení s ohle-
dem na počet členů rodiny či jejich zdravotní stav. 

Až do začátku měsíce září nám pokračuje „Letní škola seniorů“, soubor přednášek 
zajišťovaných Krajským úřadem Kraje Vysočina. Ačkoliv před prázdninami panovaly 
obavy, že přednášky nebudou navštěvované, neboť naše seniorky jsou v letních měsí-
cích především „hlídacími babičkami“, obavy se nakonec nenaplnily. O vzdělávání ze 
strany seniorů je zájem, což dokazuje téměř vždy plně obsazená společenská místnost 
s třediska pečovatelské služby, přes školní rok využívaná klubem seniorů. Příznivé jsou 
i ohlasy ze strany posluchačů, což přednášející i organizátory jistě potěší.

„Letní škola seniorů“ pomalu končí a začíná vzdělávání generací mladších. Přeji tak 
úspěšný start do nového školního roku nejen dětem, ale i našim seniorům, kteří zahájí 
další společný rok setkáváním v klubu POHODA.

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 21. 9. 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
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 141/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit „Výběrové řízení na poskytnutí kom-
pletních činností pro zajištění dotace na rekonstrukci domu čp. 301 v Přibysla-
vi na sociální bydlení“. 
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

142/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s instalací 2 ks vodorovného dopravního znače-
ní - symbol A12 na komunikaci I/19.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

143/2017 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem Přibyslav, Bechyňovo 
nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, jejímž předmětem je spolupráce při 
instalaci sčítače na cyklostezce Přibyslav - Sázava.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

144/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem části náměstí fi rmě 
COOP družstvo HB, Bechyňovo nám. 66, 582 22 Přibyslav, IČO 00032115 dne 
4. 8. 2017 v době od 8:00 do 16:00 hod. za účelem pořádání dětského dne.
Termín: 04. 08. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

145/2017 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 2017 ředi-
telce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové, ředitelce Kulturního 
zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli ZŠ Přibyslav Mgr. Pe-
tru Adamovi, veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů 
panu Josefu Hamerníkovi. 
Termín: 31. 07. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

146/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením hmotného majetku inventární číslo 
60066 - osobní automobil ŠKODA FELICIA COMBI, RZ 1J8 8137.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

147/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat jako zpracovatele lesního hospodář-
ského plánu na období od 1. 1. 2019 společnost LESPROJEKT BRNO, a.s., 
Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČO 65279191 a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo 
s tímto dodavatelem. Cena díla je stanovena ve výši 400 Kč bez DPH za 1 ha 
zpracovaného LHP. Předběžná celková cena díla je 43.200 Kč při předběžné 
výměře 108 ha.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

148/2017 Rada města Přibyslav souhlasí dle §  2270 odst. 1, zákona č.  89/2012  Sb., 
občanský zákoník, aby paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje od-
straněny), Přibyslav přistoupila jako společný nájemce ke smlouvě o nájmu 
bytu - nájemní smlouva ze dne 1. 7. 1997.
Termín: 31. 07. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

149/2017 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít Dodatek č. 2 mezi městem Při-
byslav a  Janou Březkovou, Lesnická 673, 582  22 Přibyslav, IČO 45911291 
ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 29. 5. 2015 na pro-
nájem nebytových prostor budovy čp. 40, Bechyňovo náměstí, Přibyslav a to 
z důvodu změny výše nájemného za tyto nebytové prostory a rozhoduje záměr 
vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 07. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

150/2017 Rada města Přibyslav stanovuje výši měsíčního nájemného v částce 42 Kč/m2/
měsíc u bytů ve vestavbách bytových domů na adrese Nerudova 663, 664, 
665 a  666 v  Přibyslavi, a  to poté, kdy bude vyčerpána fi nanční spoluúčast 
na pořízení bytu.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

151/2017 Rada města Přibyslav schvaluje slevu na  vstupném na  koupaliště ve  výši 
50 % pro účastníky tábora Místní skupiny Českého červeného kříže v turnu-
su od 31. 7. 2017 do 4. 8. 2017. Částka bude vypočítaná z platného ceníku 
koupaliště města Přibyslav.
Termín: 04. 08. 2017
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

152/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 24-SOD-
2017-065 na  provedení díla „Rekonstrukce ul. Komenského, Přibyslav“, 
uzavřené 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. 07. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

153/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat jako dodavatele investiční akce 
„Stavba hasičské zbrojnice v  Keřkově, Přibyslav“ fi rmu KB Stavební, s.r.o., 
Jamborova 800, 592  31 Nové Město na  Moravě, IČO 29208181, nabídka 
v částce 890.938,00 Kč bez DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s tímto 
dodavatelem.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

154/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat jako dodavatele investiční akce „Ob-
nova části zděného oplocení hřbitova v  Přibyslavi“ společnost KB Stavební 
s.r.o., Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 29208181, nabídka 
v částce 784.072,00 Kč a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s tímto dodavatelem.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

155/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat jako zpracovatele projektové doku-
mentace pro investici „Výběrové řízení na zpracování projektové dokumen-
tace pro rekonstrukci domu čp. 301 v Přibyslavi na sociální bydlení“ nabídku 
od  pana Ing.  Václava Bártla, Nad Rybníkem 2930, 580  01 Havlíčkův Brod, 
IČO 14535831, nabídka v částce 88.000 Kč, není plátce DPH a schvaluje uza-
vřít smlouvu o dílo s tímto zpracovatelem.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

156/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat jako dodavatele pro investiční akci 
„Oprava místních komunikací v Přibyslavi, v místní části Dobrá a Keřkov, Přiby-
slav“ společnost M - SILNICE, Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, 
cena prací v částce 700.944,77 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu 
o dílo s tímto dodavatelem.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

157/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na stavební práce pro 
zakázku „Výměna rozvodů vytápění a topných těles v bytovém domě čp. 15, 
Ronov nad Sázavou“.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

158/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení poskytnutí služby „Ná-
těr střechy na budově čp. 46 v Přibyslavi“.
Termín: 30. 08. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

159/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat jako dodavatele pro zpracování pro-
jektové dokumentace na investiční akci „Rekonstrukce vodních nádrží v míst-
ní části Česká Jablonná, Přibyslav“ nabídku od  Ing.  Josefa Kammermayera, 
Nádražní 539/128, 664  51 Šlapanice, IČO 14633914, nabídka v  částce 
249.200,00 Kč, není plátce DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s  tímto 
dodavatelem.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

160/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. E618-S-1114/2017/Jim k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. 
č. 346/1 v k. ú. Utín, parc. č. 1830/2, 1796/12 a 1828/2 v k. ú. Přibyslav a parc. 
č. 236/5, 270/6 v k. ú. Ronov nad Sázavou mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110  00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO 70994234 spočívající ve zřízení služebnosti strpění umístění a provozo-
vání diagnostického optického kabelu na výše uvedených pozemcích, s prá-
vem vstupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem zajištění provozu, kontroly, 
oprav, údržby a změn kabelu, a to i pro osoby, které oprávněný k provedení 
uvedených činností obstará nebo je jimi pověří.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

161/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr směny, a to ideálních 88/710 pozemků 
parc. č.  243 o  výměře 29  281 m2 v  k. ú. Březí nad Oslavou a  parc. č.  700 
o výměře 5 028 v k. ú. Obyčtov za ideálních 88/710 pozemků parc. č. 1452 
o výměře 2 687 m2 v k. ú. Ostrov nad Oslavou, parc. č. 540/2 o výměře 757 m2 
v k. ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou, parc. č. 814 o výměře 1 211 m2, parc. 
č. 815 o výměře 16 122 m2, parc. č. 816/1 o výměře 6 030 m2, parc. č. 816/2 
o výměře 2 572 m2 a parc. č. 872 o výměře 6 404 m2 v k. ú. Obyčtov a rozho-
duje záměr směny vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 26.  07. 2017
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162/2017 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem částí pozemku parc. č. 1826 o vý-
měře 4 m2 v k. ú. Přibyslav paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), Březina 56, 666  01 Tišnov. Cena pronájmu je 1  Kč/m2/den. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 8. 2017 do 30. 9. 
2017. Zároveň bude nájemcem uhrazeno bezesmluvní užívání pozemku 
od 26. 6. 2017 do 31. 7. 2017 ve výši 144 Kč.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

163/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 1690 ve vlast-
nictví města Přibyslav za část pozemku parc. č. 536/1 k. ú. Přibyslav a rozho-
duje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

164/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s užitím znaku města Přibyslav panem (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav na dresy 
Darts Clubu Přibyslav.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Michael Omes
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

165/2017 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 108/2017 a č. 109/2017 ze dne 31. 5. 
2017.
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

166/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu 
zemědělských pozemků ze dne 12. 12. 2008 ( jejíž platnost končí dne 31. 12. 
2018) mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a společností OSIVA a. s., Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 
48171069 z důvodu dokončení pozemkových úprav v k. ú. Hřiště a spočíva-
jící ve změně specifi kace předmětu nájmu v k. ú. Hřiště. Z přílohy k nájemní 
smlouvě se vypouští pozemky parc. č.  103/4, 120, 224/1, 224/3, 224/62, 
389/21 a části pozemků parc. č. 224/38, 224/39 a 30/11 o celkové výměře 
20,8799 ha a nahrazují se pozemky o celkové výměře 18,1155, a to parc. č. 708 
o výměře 1 161 m2, parc. č. 709 o výměře 2 107 m2, parc. č. 710 o výměře 
120 412 m2, parc. č. 716 o výměře 5 971 m2, parc. č. 727 o výměře 4 141 m2, 
parc. č. 733 o výměře 855 m2, parc. č. 761 o výměře 2 373 m2, parc. č. 804 
o výměře 22 613 m2 , parc. č. 620 o výměře 11 205 m2, parc. č. 688 o výměře 
2 577 m2 a části pozemku parc. č. 622 o výměře 7 740 m2 a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů. 
Termín: 30. 09. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

167/2017 Rada města Přibyslav schvaluje přiznání dotace paní (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny) 582 22 Přibyslav ve výši 5.000 Kč na částeč-
nou úhradu dluhu na nájmu městského bytu a to na základě veřejnoprávní 
smlouvy.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Lenka Vaverková, DiS.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

O jakém povolání jste snila v dětství?
Chtěl jsem pracovat se zvířaty, třeba jako ošetřovatelka, ale osud rozhodl jinak. Lás-

ka ke zvířatům mě však neopustila a spolu s manželem chováme ovce, slepice a další 
domácí zvířata, máme pejska i kočku. Nejnovějším „členem rodiny“ je oslík Jarmil.

Jaký obor jste vystudovala, v jakém jste vyučena?
Vyučila jsem se v textilním oboru jako přadlena, praxi jsme měli v Ricu a v Pleasu, 

kde jsem potom také nějakou dobu pracovala. Po mateřské dovolené jsem vystřídala 
další různé práce, např. jsem pracovala v kartonážce.

Proč jste se rozhodla podnikat?
Přišlo to tak nějak samo. V  Rekomatu jsem začala pracovat jako prodavačka 

na 4 hodiny, byla jsem zaměstnaná u pana Václava Karla ještě s jednou kolegyní. Po-
tom se naskytla možnost obchod odkoupit a od té doby jsem tady, je to už šestý rok.

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

Žádná rodinná tradice v tomto oboru u nás není a já sama bych asi neměla odvahu 
s podnikáním začít, ale manžel i synové mě podporovali, tak jsem to zkusila.

Jak podnikání změnilo váš život?
Obor i práci v obchodě jsem už znala, ale musela jsem se naučit spoustu věcí 

z administrativy a práce s počítačem. A také - jako zaměstnanec si člověk odpracuje 
svých 8 hodin a nemusí na práci už doma myslet. Jako podnikatel mám větší odpo-
vědnost a i doma mnohokrát přemýšlím, co zlepšit, co objednat, jestli zboží přijde 
včas a podobně.

Jaká je vaše pracovní doba?
Moje pracovní doba je vlastně otvírací dobou obchodu, ale např. větší úklidové 

práce, malování a podobně provádím většinou o víkendech. Prodávám i v sobotu 
dopoledne, protože obyvatelé okolních vesnic do Přibyslavi právě o sobotách často 
zajedou na větší nákupy. Dřív jsem nebyla zvyklá chodit v sobotu do práce, ale zvykla 
jsem si a umím si naplánovat i péči o domácnost tak, abych všechno stihla.

Nejen prací živ je člověk – jak odpočíváte, relaxujete?
Moc rádi jezdíme s manželem na výlety a navštěvujeme hezká místa v Čechách, 

třeba hrady a zámky. Dokud byly děti malé, jezdili jsme s nimi i do Chorvatska, ale teď 
už jezdí na dovolenou samy a my si užíváme spíš kratších cest, třeba na Slovensko 
nebo do maďarských termálů. 

Na co z období začátků vzpomínáte ráda/nerada, na co nikdy nezapomenete?
Jsem ráda, že mě rodina podpořila a s podnikáním jsem začala. Práce v obchodě 

mě těší, jsem spokojená, když mohu objednat, co zákazníci potřebují a vyjít jim vstříc.

Co vás v poslední době v podnikání těší/trápí?
Nemám žádné velké problémy, spíš běžné provozní. Je to zkrátka obchod – mar-

kety samozřejmě tlačí ceny dolů, a tak musím být pořád „ve střehu“ – sledovat akce, 
slevy, nabídky. Ale pořád mě to baví.

Co nového ve svém oboru byste ještě chtěl/a vyzkoušet?
Relativně nově jsem zavedla prodej pracovních oděvů a barev, tento sortiment 

chci dále rozšiřovat a vylepšovat. A rozhodně chci nadále objednávat zboží i podle 
zvláštních přání zákazníků. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů!
Za redakční radu se ptala A. Šnýdlová

 Hana Henzlová ve svém obchodě

Rozhovor s Hanou Henzlovou,
majitelkou obchodu Rekomat

Letošní ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi se uskuteční dne 9. 9. 2017. Výsta-
va mléčných výrobků s ochutnávkou bude zdarma probíhat v radničním sklepení 
a po loňských pozitivních ohlasech i ve farní stodole. Na náměstí se uskuteční tra-
diční prodej, kdy je mnohdy možné nakoupit mléčné výrobky s výraznou slevou. 
Rovněž bude na  náměstí prodávat své výrobky společnost Amylon. Na  autobu-
sovém nádraží počítáme s  umístěním doprovodných prodejních stánků (košíky, 
květiny, ponožky, atd.) Pro děti je připraven bohatý soutěžní a zábavný program 
včetně skákacího hradu. V dopoledním programu udělá radost zejména příznivcům 
dechové hudby vystoupení kapely Veselá sedma.

Pro připomenutí a  inspiraci k  nákupu uvádíme loňské vítězné výrobky ze čtyř 
soutěžních kategorií.
 Jihočeský zákys - Natural, Meruňka, Jahoda, Černý rybíz - kolekce výrobků 

v odnosce; „AGRO-LA“, spol. s r. o., Jindřichův Hradec
 Kelímek BIO 3v1; Tavírna sýrů Salix, s. r .o., Bečváry
 Zlatá Praha porce cca 250 g; Mlékárna Polná, spol. s r. o.
 Gouda ovčí archivní ovčí sýr; Statek Horní Dvorce,  s. r. o.

Jana Krejčová
OVŽP

9 
2017 26 

Mlékárenský den v Přibyslavi
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V – Vešli jsme v září roku 1987 do přibyslavské školy 
společně.

Z – Začali jsme spolu chodit už na Pedagogické fakultě 
v Hradci Králové.

P – Pedagogem příkladným byl již při studiích, všechny 
mé spolužačky výborně připravil na zkoušku z hu-
dební výchovy. Poradil nám i na další zkoušky fi ntu, 
kterou používal on sám – když nevěděl odpověď 
na danou otázku, začal mluvit o tom, co věděl. Říka-
ly jsme tomu ,, metoda péélinka“(podle jeho jména) 
a snažily jsme se ji uplatňovat, ne ovšem vždy úspěš-
ně, neboť skutečně jen Pavel mohl ,,péélinku“ využít, 
protože měl přehled prostě o všem.

O – O všechny své žáky se staral obětavě, s nadhle-
dem, nadšením a pochopením. Říkal, že kvalita uči-
tele se pozná ne podle toho nejlepšího, ale podle 
toho nejslabšího žáka.

M – Miloval přibyslavskou školu a  Přibyslav – ta se 
stala ne jeho druhým, ale jeho jediným pravým 
domovem.

Í – Inspiroval se lehce, poněvadž vnímal svět jako ob-
divuhodné Boží dílo.

N – Na  sebe byl velice přísný, v  práci zodpovědný 
a neúnavný.

K – Kreativita mu byla vlastní, stále ho bavilo vymýš-
let nové a nové věci. A měl v plánu jich ještě hodně 
vymyslet a udělat.

A – A já letos v září poprvé nastoupím do nového škol-
ního roku sama.

Monika Linková

Vzpomínka na ,,péélinku‘‘
aneb Po třiceti letech, a přece poprvé
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Pohodlně se usaďte do svého oblíbeného křesla, uvařte si něco dobrého – třeba 
voňavý mátový čaj, povím vám pohádku.

Byla jednou jedna zahrada … a nebyla to obyčejná zahrada… byla to školní zahra-
da. Dokonce to nebyla ani obyčejná školní zahrada, jak si ji každý pamatuje z dětství 
– s vysokým plotem a brankou zamčenou na dva západy, s velkým klíčem, který visel 
ve  sborovně hned vedle dveří, ale přírodní školní zahrada otevřená veřejnosti. 
Zahrada bez brány, tedy i bez klíče, s vysokými stromy, lavičkami, ohništěm, altá-
nem, záhonky, rozkvetlou loukou, dvěma jezírky, domečkem pro morčata Toničku 
a Rozárku, hmyzím hotelem, bylinkovou spirálou, hmatovou stezkou, slunečními 
hodinami a vyvýšenými záhony na rajčata, ke kterým se člověk nemusí ohýbat a kde 
to všechno roste samo. Teď určitě někdo namítne, že na zahradě přece nic neroste 
samo, že každý zahradník musí sázet, zalévat, okopávat, zápolit s plevelem, sekat 
trávu, všemožně opečovávat a hlavně zahradu milovat. A když to dělá dobře, pak 
se ostatním opravdu může zdát, že na  zahradě všechno roste samo díky slunci 
a občasnému dešti. A taková byla i naše zahrada. Jednou či dvakrát týdně zde byly 
slyšet hlasy dětí – malých zahradníků, kteří se lásce k zahradám teprve učí. A asi 
nebude těžké si představit, že to učení jde mnohem lépe, když se zahrada odmění 
hráškem, sladkými jahodami, křupavou mrkví či kedlubnou, na  podzim jablkem, 
malinami… nebo někdy jen úžasem nad třímetrovou slunečnicí. Každý den také bylo 
možné odtušit neviditelné ruce dospělého zahradníka, který zaléval rajčata, krmil 
morčecí slečny, kosil louku či sbíral květy divizny. Nikomu ze zahradníků nevadilo, že 
zahrada nemá bránu, zvali ostatní k posezení pod višní či střechou altánu porostlou 
chmelem, dělili se s nimi ochotně i o vypěstované dobroty, pořádali pro ně zábavná 
odpoledne ve stínu vysokého modřínu.

Často ale potkávali na zahradě zvláštní hosty, kteří se ale jako hosté nechovali. 
Při setkání se zahradníky nezdravili, bez dovolení si odnášeli vypěstované ovoce 
i zeleninu, tu a tam odhodili papírek od bonbónů, nechali svého pejska používat 
hmatovou stezku jako záchod, nechali své malé děti bez dozoru otevírat domeček 
s morčaty, házet do jezírka barevné kameny s obrázky vodních breberek či trhat vy-
sazené sazenice rostlin. Po těchto návštěvnících zůstával na zahradě nejen otevřený 
domeček morčat, ale také různé poklady – lahve od vína a piva, zapalovač, nedo-
palky cigaret, polámané keramické cedulky na záhoncích se zeleninou, rozházený 
zahradní nábytek. A když našel zahradník jednoho letního rána v altánu dva spáče 
pod dekou a jednou večer mezi rajčaty opuštěného křečka, kterého si jeho majitel 
na zahradě odložil a zapomněl se pro něj vrátit, došlo mu, že na takovou pohádku 
ještě přibyslavští posluchači nejsou připraveni. 

Já vím, měli jste slíbenou pohádku. Tak se tedy pohodlně usaďte do křesla, uvařte 
si něco dobrého (třeba voňavý meduňkový čaj) a poslouchejte. Byla jednou jedna 

 

zve srdečně návštěvníky Dne otevřených dveří na výstavu fotografií 

Musím být trpělivá 
v sobotu 9. září 2017 od 10 do 16 hodin  

v divadelním sále školy 

Výstava spojuje dva odlišné světy – olympijské hry 2012 v Londýně a továrnu na výrobu 
oděvů v Kambodži, která byla dodavatelem firmy Adidas pro olympijskou kolekci. 

Návštěvníci výstavy budou mít možnost díky fotografiím prožít s mladými kambodžskými 
dělnicemi jeden den v jejich životě a zjistit, jak sportovní zboží vzniká. 

Během výstavy bude možné zhlédnout dokument Ušili to na nás. 

Fotografie nám zapůjčí nevládní nezisková organizace NaZemi propagující globální 
rozvojové vzdělávání. 

 

Vás srdečně zve na další ročník    

Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU 

v sobotu 9. září 2017  

od 15 hodin v budově školy 
Účastníci soutěže řeší dvě SUDOKU v co nejkratším čase. Těšíme se na Vás! 

 

 

a naše „školička jak lodička“ nás opět volá na svou palubu!

Jaký bude ten nový školní rok? Ptají se nejen děti a jejich rodiče, ale i paní 
učitelky a celý personál MŠ. Aby byl úspěšný a inspirující, nachystaly paní učitel-
ky nové, zajímavé třídní vzdělávací programy v souladu s Rámcově vzdělávacím plá-
nem pro předškolní vzdělávání, přizpůsobily jim vybavení a zařízení jednotlivých tříd.

Zatímco většina dětí odpočívala na  prázdninách, panoval ve  školce čilý ruch, 
všichni zaměstnanci naší MŠ by mohli potvrdit, že není jednoduché připravit pro 
naše děti čisté a příjemné prostředí. Mimo jiné byla provedena rekonstrukce so-
ciálního zařízení na pavilonu A, jednotlivé třídy byly dovybaveny novým nábytkem 
i pomůckami. Až do 16. 8. byl přitom zajištěn prázdninový provoz ve dvou a posléze 
v jedné třídě MŠ.

V  přípravném týdnu jsme měli všichni opět napilno, až přijdou 1. září naši 

předškoláčci a jejich noví, mladší kamarádi opět do své třídy, aby bylo vše 
hotovo a  nachystáno. Konala se i  pedagogická porada, dokončovaly se 

detaily v jednotlivých třídách – značky, obrázky, dárečky pro děti, výzdoba 
třídy, nástěnky, šatny a plno dalších „důležitých maličkostí“.

Co dodat na závěr? První týdny v mateřské školce by měly být především o setká-
ní, navázání kontaktu s novými dětmi i rodiči, o seznámení se dětí navzájem, ale taky 
o vyprávění, o prázdninových vzpomínkách a především o dostatečném prostoru 
pro volnou hru dětí.

Když se nám podaří dát se v  ranním kruhu opět dohromady, můžeme si hrát 
a zkoumat všechno, co nás zajímá a naplnit tak motto našeho Školního vzdělávacího 
programu: „Ať jsme velcí, nebo maličcí, na jedné lodi všichni plujem...“

Zuzana Musilová

Prázdniny utekly jako voda

Brána do přírody 

zahrada … a nebyla to obyčejná zahrada… byla to školní zahrada. Přesně taková, 
jak si ji každý pamatuje z dětství – s vysokým plotem a brankou zamčenou na dva 
západy, s velkým klíčem, který visel ve sborovně hned vedle dveří …

Marie Zichová
správce přírodní školní zahrady Základní školy Přibyslav
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Vážení a milí,

rád bych vám, v několika následujících 
řádcích, sdělil pár prvotních informa-
cí o  letošním ročníku Přibyslavského 
Nocturna.

Již po osmnácté zaplní a rozezní nejen 
hudba prostory přibyslavské fary, Janá-
ček Galerii a výstavní síň KZM Přibyslav. 
Hlavní program se bude odehrávat 
od  sobotních čtrnácti hodin. Festivalový scénář je nabitý, proto jsem jako 
upoutávku pro tento článek vybral následující: Radůzu a  její večerní koncert 
s kapelou, Marka Orko Váchu - Krajina zrcadlo duše, který povede odpolední 
přednášku a následnou diskuzi, Jindřicha Štreita a Pavla Bezděčku - výstava 
fotografi í, dále také hudební workshop Standy Víta - rytmus je v každém z nás, 
divadlo pro děti, cestopis a mnoho dalšího. Vstupné na Přibyslavské Nocturno 
je dobrovolné a veškerý festivalový servis je zajištěn. 

Těšíme se na vaši návštěvu!
Organizační výbor Nocturna 
pod záštitou Farnosti Přibyslav,
ve spolupráci s KZM Přibyslav a Galerií Janáček 

Veškeré ostatní informace naleznete na:
www.farnostpribyslav.cz
www.facebook.com/PribyslavskeNocturno

Petr Málek

PribyslavskeNocturno

s kapelou

Psychohlína
Marek Orko Vácha
Jindřich Štreit & Pavel Bezděčka

Znouzecnost

nocturno
23. - 24. 9. 2017

Houpací pohádky

Standa Vít

Cestopis

K
M
Z
P

hudební workshop

výstava fotografií

divadlo pro děti i dospělé Gruzie a Arménie

přednáška

farnostpribyslav.cz nocturnopribyslav

Radůza

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sobota 23. 9. 

14:00 - Výstava fotografií - vernisáž 

Jindřich Štreit a Pavel Bezděčka 
      hudební vystoupení  

Hana Loubková - klavír, Jan Klusáček – tenorsaxofon 
 

15:00 - Krajina zrcadlo duše - přednáška  

Marek Orko Vácha 
 

16:30 - Hudební workshop  

Standa Vít 
  

17:30 - Houpací pohádky - divadlo nejen pro děti 

Dominik Linka a Diana Čičmanová 
 

18:30 – Arménie, Gruzie - cestopis 

Ondřej Lehrl, Pavel Málek, Dado Josef Halik 
 

 
20:15 - koncert  

 

 

21:30 – koncert - Znouzecnost 

22:30 - koncert - Psychohlína 
 

 

neděle 24. 9.  
8:00 a 9:30 - Doprovod nedělních bohoslužeb  

v chrámu Narození sv. Jana Křtitele - Fons 

Akce přibyslavské farnosti 
v měsíci září
 3. 9.   Pouť v Olešence 
  8:00  Ranní mše svatá na začátek školního 

roku s žehnáním školních pomůcek 
  10:00  Mše svatá s dětským kázáním
  15:00  Farní odpoledne - atrakce pro děti, nafukovadla, 

ping pong, občerstvení za dobrovolný příspěvek
 4. 9. 17:00  Setkání mladší mládeže na faře (9+ let)
 8. 9.  Setkání starší mládeže na faře (14+ let)
 10. 9. 9:30 Přibyslavské slavnosti – mše svatá na náměstí
 11. 9. 17:00 Ministrantské setkání na faře
 14. 9. 19:30 Biblická hodina na faře
 16. 9. 9:00 Mše svatá v DPS
  12:00 Farní zájezd Třebíč (pouze v případě zájmu) 
 17. 9.  Sbírka na církevní školství
 18. 9. 17:00 Setkání mladší mládeže na faře (9+ let)
 23. 9. 14:00 Přibyslavské Nocturno
 24. 9.  Pouť ve Stříbrných Horách
 28. 9.   Svátek sv. Václava - Společný program s mládeží 

(výlet, kultura, modlitba)

Srdečně vás všechny zveme na připravované zářijové akce. Rádi v našem středu při-
vítáme všechny farníky (i ty, kteří do kostela zavítají jenom občas). Aktuální informace 
o  všech akcích, podrobné rozpisy mší svatých nejen v  přibyslavském farním kostele, 
i dalších bohoslužeb naleznete na našich stránkách www.farnostpribyslav.cz, popřípadě 
ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechnete v ohláškách při nedělních boho-
službách. Požehnaný začátek nadcházejícího podzimu vám všem ze srdce přeje

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Přibyslavské Nocturno 23. a 24. září 2017
„Kde domov můj“
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 Tábor 2017, 2. turnus

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Na začátku srpna proběhl druhý turnus našeho příměstského 

tábora v termínu 31. 7. až 4. 8. Turnus byl určen pro veřejnost a děti 
ve věku od 6 do 10 let. Na tábor nastoupilo 30 natěšených dětí a my věříme, že se 
jejich očekávání splnila!

Celým táborem nás provázela celotáborová hra Malý cestovatel. Měli jsme tedy 
letos čtyři soutěžní týmy a také čtyři cestovatelské destinace, které děti v průběhu 
týdne navštívily. Děti si vždy balily zavazadla, vybíraly způsob dopravy, orientovaly se 
v mapách a zažívaly různá dobrodružství na místě i ošetřovaly úrazy. Děti získávaly 
razítka do svých cestovatelských pasů a při úkolech v týmech výtečně spolupraco-
valy. V dílničkách jsme si vyrobili cestovatelské potřeby, jako třeba kompas a kufr. 
Také jsme v průběhu tábora navštívili koupaliště, zasoutěžili si při olympiádě, vydali 
se na výlet do Ronova do Amylonu a zpět se svezli vlakem a samozřejmě si zahráli 
hry na základně, fotbal a podobně.

V pátek jsme se fotili ve fotokulisách k našim destinacím a děti sehrály v týmech 
na  závěr celotáborové hry představení z  výletu. Moc jsme se při tom pobavili. 
Na cestu domů dostal každý účastník pamětní list a dárečky od nás vedoucích. 

Na druhém turnusu se o děti starali tito vedoucí: Anna Šnýdl Doubková – hlavní 
vedoucí tábora, Marie Klementová – hlavní zdravotnice, Adéla Doubková – pro-
gramová vedoucí, instruktorky Kateřina Fikarová, Kateřina Vacková, Kristýna Po-
hanková, Jana Buňatová a  pomocný instruktor Richard Loužecký. Moc jim všem 
děkujeme za pomoc! 

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 Ro-

nov nad Sázavou a supermarket COOP v Přibyslavi. Za vynikající obědy děkujeme 
manželům Kytličkovým z Restaurace Veronika. Naší člence Veronice Vykoukalové 
děkujeme za nakreslení vtipných tematických kulis. Za podporu děkujeme také OS 
ČČK Havlíčkův Brod.

Na září připravujeme:
V  sobotu 9. září 2017 se na  vás budeme těšit na  Mlékárenském dnu. Na  při-

byslavském náměstí pod  červeným stánkem pro vás opět připravujeme aktivity 
pro děti i měření pro dospělé. U našeho stánku také oslavíme Světový den první 
pomoci, který letos připadá na 9. září.

První poprázdninovou schůzku malých Červenokřižáčků plánujeme na 16. září 
2017 od 9 do 11 hodin a rádi přivítáme nové malé i velké členy! Scházíme se vždy 
jednu sobotu v měsíci a věnujeme se tématu první pomoci, biologie člověka a cha-
ritativní a ekologické činnosti. Pokud vás tahle témata lákají a je vám alespoň 5 let, 
přijďte se podívat! Další informace o členství najdete na našem webu.

V pátek 29. září 2017 od 15 do 16 hodin proběhne také náš pravidelný monito-
ring v domě pečovatelské služby. Měříme opět glykemický index, krevní tlak a Body 
Mass Index. Přijďte se také otestovat, měření je pro všechny zdarma!

Na pátek 29. září 2017 pro nás divadelní soubor FURIANT připravil divadelní 
představení pro dobrovolné dárce krve „Ve vší počestnosti“! Volnými lístky na toto 
přestavení chceme opět ocenit dárce krve za jejich nezištnou pomoc potřebným. 
Lístky si dárci mohou vyzvedávat od pondělí 4. do pátku 22. září na podatelně Měst-
ského úřadu Přibyslav, nebo rezervovat na emailu mscckpribyslav@centrum.cz. Více 
informací najdete na plakátku nebo našem webu.

Přejeme úspěšný vstup do nového školního roku!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

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

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

Co nás v září čeká?
pondělí dopoledne 4. 9. 2017

V knihovně si můžeme i hrát 
středa 13. 9. 2017 v 17.00 hodin 

„Čaj o páté s kosmetikou“
od pondělí 18. 9. – 25. 9. 2017

Burza podzimního, zimního oblečení a potřeb pro 
děti 
Setkání – Výrobky s  podzimní tématikou, písničky, 
říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Helena Mokrá

 
KVC Harmonie pořádá 

BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 

KDE:            Starý špitál v Přibyslavi 
PRODEJ:     Čtvrtek  21.9. 2017          od 15.00  - 18.00 hod 
                    Pátek     22.9. 2017          od   9.00  - 12.00 hod 
 
PŘÍJEM VĚCÍ:                 Pondělí 18.9. 2017   od  9.00 – 11.00 hod     15.00 – 18.00 hod 
VÝDEJ TRŽEB A VĚCÍ:    Pondělí 25.9. 2017   od  9.00 – 11.00 hod     15.00 – 17.00 hod 
 
Přijímáme:                                              Nepřijímáme:  
 - vyprané použitelné oblečení           - plyšové hračky 
 - vyčištěné boty             - ponožky a spodní prádlo 
 - povlečení, polštáře a peřinky                           - špinavé, poškozené oblečení  
 - hračky, knížky                                               - nefunkční věci               
 - postýlky, židličky, chůvičky                              - velmi obnošené oblečení 
 - sportovní vybavení                                         - věci označené papírovými nálepkami a                       
 - kočárky, autosedačky, odrážedla                        izolepou  
 - těhotenské oblečení….    
 
Chcete prodat dětské zboží?     
-  volejte na tel. číslo 773 113 339 nebo pište na e-mail  kvc.harmonie@seznam.cz pro 
přidělení značky a seznam formuláře 
-  formulář seznamu si můžete též vyzvednout  na podatelně MÚ v Přibyslavi       
- věci k prodeji musí být jednotlivě označeny nálepkami podle vzoru s přidělenou značkou, 
pořadovým číslem a cenou, každou nálepku vyhotovte 2x, jednu umístěte na viditelné místo a 
druhou, kontrolní, prosíme, nalepte na spodní část rubu oblečení !! 
- nálepku na oblečení důkladně přilepte – pouze zdravotní náplastí ! 
- komplety sešpendlit (např. pyžama, soupravy…) 
 

            …Správné označení může omezit ztrátu nebo krádež prodané věci… 
 

- s věcmi je nutné odevzdat formulář - seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů podle 
pořadových čísel s cenami A PODROBNÝM POPISEM DANÉ VĚCI (velikost, barva, obrázek….) 
- max. počet oblečení je 80 ks  
- vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné 
- za organizaci prodeje Vás požádáme o 15% z ceny prodaného zboží 
- neprodané věci můžete darovat do Charitního domova pro matky s dětmi v Havl. Brodě a  
Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska, kam budou KVC Harmonií předány 
 
 

    

 
 

Z kapacitních a provozních 
důvodu omezujeme počet 
prodávajících zákaznic.  
       

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

A je to tady. Léto pomalu končí, končí i naše koupání 
a kondiční plavání na přibyslavském koupališti. Bazén 
se pomalu vyprázdnil. Už jen ti nejotužilejší si ještě do-
jdou zaplavat. Pro nás, pro naše členy, to už však není.  
Voda pro nás začíná být chladná. Děkujeme všem 
pracovníkům městského koupaliště, obsluze ve stánku 
za příjemné prostředí a vstřícnost po celé dva měsíce. 
Moc jsme si to užili a těšíme se, že se ve zdraví za rok 
zase sejdeme. 

A co bude dál? Během měsíce září se sejde náš vý-
bor, abychom doladili všechny programy, které pro 
naše členy chystáme. Přejeme všem krásný podzim, 
hezké procházky, plné k ošíky hub a těšíme se na vás 
při našich akcích.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Konec léta a koupaliště 
osiřelo…
(invalidi informují)
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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 
všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Skauting je světově nej-
větší 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. 

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. 

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 

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

Setkávání přátel je moc pěkná věc, setkávání spolužáků je něco, na co se znovu 
těšíme, už když se rozcházíme. Ale setkání rodáků, to je něco úplně jiného. To se 
scházejí lidé různého věku a společné mají jen místo rodiště. Člověk se narodí v tom 
určitém místě. Většinou je tam pokřtěn, kolébán, voděn maminkou za ručičku. Je to 
kolem všechno veliké, protože on je malý. Je to bezpečné, protože se o něho starají ty 
nejspolehlivější ruce a nejlaskavější srdce. Človíček roste, chodí do školky, do školy, 
nabývá sebevědomí. Těch spolehlivých rukou se pouští, protože poznává kamarády. 
A ti jsou najednou skoro důležitější než tatínek a maminka. Je to doba, kdy se leze 
po stromech, hraje fotbal, chodí na různé dobrodružné výpravy a s každým rokem se 
ty zájmy mění. Najednou jsou tu první lásky, vodění za ruku, taneční zábavy. Zájmy 
se sice mění, ale nemění se místo narození. Jsou to prostě rodáci! Ale tak, jak každý 
rok přibývali (rodili se), tak také ubývali. Odcházeli na studie, do učení, za prací. 
Dokud byl tatínek a maminka, tak se vraceli často do svého rodného hnízda. Po čase 
však už není tolik důvodů k návštěvám. A přitom vzpomínky jsou tak krásné. Snad 
krásnější, než byla kdysi skutečnost. Jak to asi vypadá dneska? Ti, co ve své rodné 
obci zůstali, také vzpomínají a rádi by viděli bývalé druhy svého dětství. Až konečně 
„někdo“ (v  tomto případě p. Alena Gallová a spol.) dostane ten nápad, že by se 
rodáci mohli pozvat, aby se sešli.

V Keřkově bylo zrovna výročí založení SDH, tak se při té příležitosti může udělat 
sraz rodáků. Stalo se! Dne 8. 7. 2017 se setkání keřkovských rodáků uskutečnilo. 
O tom, jak bylo vše zorganizováno, postaráno o občerstvení, hudbu, zábavu dětí aj. 
psala a poděkovala v minulém Přibyslavském občasníku paní Alena Gall ová, která 
i rodáky uvítala.

Já bych k této akci ráda řekla něco jako občan Keřkova, ne rodák, ale tak trochu 
jako divák a posluchač. Přijela a přišla opravdu spousta lidí (přes 200). Nejprve se 
postávalo ve skupinkách, jak kdo přijel. Rozhlíželi se kolem, hledali podle podoby 
své kamarády, jak je měli v paměti. Je to on?, ona?, asi né, vždyť ta byla vždycky 
štíhlá, a ten měl kudrnatý vlasy a byl vysokej! Ach, kdeže loňské sněhy jsou… Přesto 
bylo úžasné, jak se někteří poznali přes dlouhá léta odloučení. Za chvíli se všichni 
promíchali a bylo slyšet – tamhle je Jarka, tohle je Věra, Lída. Jestlipak je tady Pepík, 
Franta, Jarda? A povídalo se, kam koho vítr zavál, co dělal nebo dělá, jak je zdráv. Při 
fotografi ích v almanachu se vzpomínalo na doběrky, jak se opékaly buřty, mazalo se 
popelem a bylo veselo. Vzpomínalo se na různé schůze i práci, která kdysi v Keřkově 
na ŠS byla. Vzpomínání, vzpomínání! Pamatujete, jak jsme sedávali na schodech 
„u dřevěňáku“, jak jsme chodili za děvčaty na internát, jak jsme kradli panu Matýsko-
vi uhlí? I divadlo se tu hrálo. Ti, co přijeli po mnoha letech, mají ve vzpomínkách 
Keřkov, jaký byl. Ale i obec je dnes jiná. Tam, kde kdysi byly ovocné školky, jsou dnes 
rodinné domky, v místech kravína a teletníků je bioplynka a krásná budova Sativy je 
na odpis. Zase je tady docela dobrá hospůdka, pěkné fotbalové i volejbalové hřiště. 
A výrobna lahůdek pana Pátka, je, bez nadsázky, ozdobou Keřkova. Čas hodně mění. 
Jak zpívá v jedné písničce Karel Gott – „tam kde je dnes asfalt, býval kdysi jíl, škoda, 
že jsem zaspal, hoch že už jsem byl…“

Povídání, vyptávání, zvědavost rodáků nemá konce. Těšení se na bývalého kama-
ráda a zklamání, že nepřijel. Bohužel, mnoho už z těch rodáků a kamarádů z fotogra-
fi í odešlo cestou, na které není zpátečka. Je to vůbec možné?, vždyť byl ještě mladý, 
když jsme se viděli naposled! Ale hochu, vždyť je to už třicet, čtyřicet i padesát let! 
Buďme tedy rádi, že jste se rodáci i přátelé Keřkova mohli sejít v takovém počtu, jak 
jen to šlo. Vždyť přes 200 lidí není málo. Myslím, že žádný kdo přijel, nelitoval. Ne-
budu připomínat bohaté pohoštění a milou atmosféru po všech stránkách. Myslím, 
že to i stmelilo seniory s mladými. Děti, které se zde nenarodily, přivezly své rodiče. 
Krásné bylo, např. když vnučka dovezla svoji babičku na invalidním vozíku. Myslím, 
že došlo leckde i k slzám z dojetí. Nejstarší z domácích rodáků zde byla paní Marie 
Novotná a z přijetých pan Blahoslav Koráb. Přijeli i rodáci docela z daleka – z Prahy, 
od České Lípy, od Liberce, Dvora Králové a nejdál asi ze Sušice – paní Jaroslava 
Abrahamová – rozená Flieglová. Všechny stoly byly obsazeny, povídalo se při kafíčku 
i pivu a pěkné hudbě pana Beránka. Den utekl jako voda. Vzdálení rodáci se pomalu 
rozjížděli, zůstávaly skupinky rodinných příslušníků a vytrvalí tanečníci. Ti, co odjíž-
děli, se ohlíželi jistě s otázkou – sejdeme se ještě někdy? Byl to dobrý nápad? Byl!

Josef Kamarád. „Ptáče“.
Z hnízda ptáče vyletělo, občas jen se vrátí, 
aby rodné hnízdo zřelo, mohlo se tam hřáti.
Hnízdo rodné, byť i chudé vábí jako světlo; 
dokud vzpomínati bude, proč by nepřilétlo?
I když hnízdo má své vlastní v rodné rádo vletí. 
A staří v něm? Jak jsou šťastni vítajíc své děti.

Voralová Marie

Pohled na setkání rodáků v Keřkově
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Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, jsme tu pro vás s dalším přehle-
dem kulturních akcí v našem městě. Všichni jsme si všimli, že prázdniny skončily, že 
se nám blíží podzim, nebudu to tedy příliš připomínat. Krásného počasí jsme si užili 
dosti, nemůžeme si stěžovat. Snad nás čeká ještě krásné babí léto.

Druhý srpnový týden v Přibyslavi proběhlo poprvé letní kino pouze v naší režii. 
Od pondělí do pátku jste měli možnost za kulturním domem zhlédnout čtyři české 
a jeden zahraniční fi lm. Moc děkujeme za hojnou účast a ukázněnost při sledování, 
udělali jste nám velkou radost, vše se krásně vydařilo, i  počasí nám přálo, tudíž 
se všechna promítání uskutečnila pod širým nebem. Byla to naše první zkušenost 
s  takovouto akcí, proto věříme, že nám odpustíte i  menší nedostatky, ke  kterým 
došlo především v rámci občerstvení, pro příště se je rozhodně pokusíme odstra-
nit. Největší poděkování za zdárný průběh akce patří panu Petru Štefáčkovi a také 
pracovníkům údržby města.

Jako každý rok se začátek září ponese v našem městě především ve znamení Při-
byslavských slavností. Začínají v neděli 3. září, končí o týden později. Neděle 3. 9. 
bude patřit skokovým závodům na kolbišti pod zámkem, ve středu 6. 9. bude tisková 
konference, v pátek 8. září od 19:30 budeme promítat v kulturním domě český fi lm 
Masaryk, v sobotu se můžete těšit na Mlékárenský den spojený s hudební projekcí 
na Bechyňově náměstí, s ochutnávkou mléčných výrobků a s vyhlášením divácké 
soutěže Přibyslavský krajáč. V  tento den budete také moci zdarma v  rámci Dnů 
evropského dědictví navštívit mnohé z památek v našem městě. V kulturním domě se 
od 18:00 hod. uskuteční slavnostní koncert s názvem NA-HLAS. Vystoupí Michaela 
a Ondřej Štefáčkovi, Hana Loubková, Šárka Baštová a dívčí pěvecký sbor Prímadon-
ky. Můžete se těšit např. na skladby Petra Ebena, Bohuslava Martinů či muzikálové 
a fi lmové melodie. Určitě si nenechte koncert ujít. Mlékárenský den bude v 21:00 
hod. ukončen na Bechyňově náměstí slavnostním ohňostrojem. V sobotu i v neděli 
budou na místním letišti probíhat rekreační lety.

S novým školním rokem se v knihovně opět vracíme k tradičním setkáváním, takže 
v pondělí 4. září dopoledne se tu uvidíme opět s maminkami a jejich drobotinou 
z KVC Harmonie, v pátek 15. září od 14:30 se budu těšit na malé milovníky čtení 
a knih ke společnému „Čtení s porozuměním“ a o týden později, v pátek 22. září, 
od 14:30 nás čeká „Tvořivá dílnička“ – vyrobíme si zajímavé brože, určitě přijďte, 
těšíme se. S  dětmi a  zájemci o  čtení a  tvoření se také můžeme s  novým školním 
rokem eventuálně domluvit na jiném termínu těchto našich aktivit – jak jim to bude 
vyhovovat v kombinaci se školními povinnostmi, kroužky apod.

V září vás zveme do kina! Jak je již zmíněno výše, v pátek 8. 9. od 19:30 budeme 
promítat český fi lm Masaryk, o týden později, v pátek 15. září, od 17:00 hod. se těšte 
na animovaný fi lm Šmoulové: Zapomenutá vesnice a v sobotu 16. září v 19:30 
uvedeme český fi lm Zloději zelených koní, který je natočen na  motivy románu 
českého spisovatele Jiřího Hájíčka – tento fi lm je tak trochu předzvěstí a pozvánkou 
na říjnový Týden knihoven, během něhož se budete moci s panem Hájíčkem setkat 
osobně v rámci autorského čtení. O tom detailněji ale až v příštím čísle občasníku.

V sobotu 16. září od 14:00 a od 15:30 si nenechte ujít loutkové divadýlko v kultur-
ním domě. Přibyslavská pimprlata vám zahrají pohádku „Princezna Vincka“.

V sobotu 23. a v neděli 24. září se uskuteční nejen hudební festival Přibyslavské 
Nocturno. V  areálu přibyslavské fary se můžete těšit na  dobrou a  kvalitní muzi-
ku a v několika výstavních prostorech také na fotografi e Jindřicha Štreita a Pavla 
Bezděčky. Vernisáž výstavy fotografi í se uskuteční v sobotu ve 14:00 hod. na faře, 
ve stejnou dobu bude výstava zpřístupněna také v Janáček galerie a ve výstavní síni 
Kurfürstova domu. POZOR, právě z tohoto důvodu bude probíhající výstava „Proti 
času aneb Z babiččiny krabičky“ ukončena již 10. září! Fotografi e Jindřicha Štreita 
u nás a stejně tak v Janáček galerii budete moci vidět do 11. listopadu.

Ač se to zdá neuvěřitelné, budeme už po 34. opět zahajovat Divadelní Přiby-
slav! V sobotu 30. září tato přehlídka amatérských divadelních souborů slavnostně 
započne v  19:00 hodin představením přibyslavského souboru Furiant s  názvem 
„Ve vší počestnosti“.

Permanentní vstupenky (400 Kč/250 Kč) na celou Divadelní Přibyslav si budete 
moci zakoupit od pondělí 18. září v informačním centru v Kurfürstově domě.

Jak vidíte sami, opět se to vše rozjíždí naplno a máte se rozhodně na co těšit!
Děkujeme za vaši přízeň, krásné babí léto vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Po prázdninách
V minulém roce jsme poprvé uspořádali letní kino ve spolupráci s Kinematogra-

fem bratří Čadíků na  hasičském cvičišti. Po  promítání jsme začali přemýšlet, zda 
bychom příští letní kino zvládli vlastními silami u kulturního domu, ve kterém máme 
vše potřebné k dispozici a v případě špatného počasí můžeme promítat v sále. Náš 
plán jsme předložili vedení města, které nám vyšlo velmi ochotně vstříc. Na jaře 2017 
jsme si naplánovali jednotlivé fáze příprav společně s paní Mikulincovou a panem 
Peřinou z odboru technických služeb města. Podle nákresu Petra Štefáčka, na jehož 
bedrech ležel největší podíl práce, byly vyrobeny sloupy ze starého osvětlení, které 
byly pevně usazeny do  země s  dobrým kotvením na  několika místech. Petr také 
koupil plátno, které nám profesionálně a s velkou pečlivostí ušila Petra Březinová. 
Požádali jsme naše dobrovolné hasiče o zapůjčení lavic a stolů. Společně jsme vy-
brali fi lmy, které se dosud v Přibyslavi nepromítaly, a začali bedlivě sledovat počasí. 

Počasí nám přálo a  přáli nám také diváci. Na  pět představení přišlo 1500 vel-
mi ukázněných diváků, kteří soustředěně sledovali každý fi lm. Vždyť na středeční 
představení přišlo neuvěřitelných 624 diváků! S takovou návštěvností jsme opravdu 
nepočítali. Všem moc děkujeme.

Na závěr bych chtěla moc a moc poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu 
letního kina jakkoliv podíleli, bez jejich vstřícné pomoci bychom se neobešli. Příští 
rok vychytáme drobné chybičky a už se těšíme na další ročník. Doufáme, že nám 
budete nakloněni stejně jako letos.

Za KZM Přibyslav 
Zdeňka Valnerová

LETNÍ KINO

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, srpnový kvíz (úspěšně vyluštěný) k nám do knihovny 
zatím připutoval od Anetky Štefanové a Barunky Augustinové. Za správně 

vyluštěný červencový kvíz čeká na Aničku Řezníkovou, Báru a Anetku v knihov-
ně odměna.

Kvíz na měsíc září se bude týkat nejen jednoho důležitého svátku.

Správné odpovědi můžete opět donést na papírku do knihovny se jménem, tří-
dou 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 poradit do knihovny – 
s knihou, časopisem, počítačem a samozřejmě i s paní knihovnicí.

Těším se na odpovědi! :) 

Markéta Gögeová
knihovnice

1.  Kdo je hlavním patronem Čech a Moravy, symbolem české státnosti?

2.  Tohoto světce si připomínáme především 28. září 
– co se stalo v tento den roku 935 (nebo 929)?

3.  Jeho babičkou, která ho vychovávala, byla:
  a) Kunhuta Brněnská
  b) Eliška Přemyslovna
  c) Svatá Ludmila

4.  Jak se nazývají slavnosti sklizně vinné révy, které nejčastěji probíhají právě v září?

5.  Jaké znáš pokrmy z brambor? Napiš alespoň tři.

Uzávěrka příštího čísla 20. 9. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 10. 2017)
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V rámci Mlékárenského dne se v sobotu 9. září 2017 v 18 h v Kulturním domě Při-
byslav uskuteční koncert NA-HLAS. 

Zazpívá dívčí pěvecký sbor Prímadonky pod vedením sbormistra Ondřeje Štefáč-
ka. Sbor vznikl v roce 2013 a v Přibyslavi se bude jednat o jeho jubilejní padesátý 
koncert. 

Ondřej Štefáček také zazpívá, sám i společně se svou manželkou Michaelou. Oba 
vystudovali Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze.

Na klavír celý koncert doprovodí Hana Loubková a Šárka Baštová. Hana Loubko-
vá vystudovala konzervatoř v Brně, Šárka Baštová dokončila Konzervatoř Pardubice 
a nyní studuje Ostravskou univerzitu, Fakultu umění - obor klavír. 

Všichni jmenovaní umělci působí pedagogicky na místní Základní umělecké škole. 

Na koncertě zazní známé vokální hity klasické, lidové a populární hudby a známé 
melodie v úpravě pro čtyřruční klavír.

Těšíme se na Vaši účast!
Hana Loubková

Koncert NA-HLAS Máničky už nefrčí

Časy se mění, tzv. máničky a  dlouhé vlasy kluků už nejsou v  módě. Kadeřnice 
Lenka Králová ve svém salonu naproti radnici pociťuje růst zájmu o ostříhané hlavy. 
Na konci prázdnin měla víc mladých zákazníků než jindy.

Foto a text: 
Ivo Havlík

 Kadeřnice Lenka Králová

26. ROČNÍK 
MLÉKÁRENSKÉHO DNE, 

potravinářského svátku, který se tradičně koná v Při-
byslavi, se kvapem blíží. Vyzdobený radniční balkón 
již několik týdnů oznamuje, že „bílá“ slavnost letos 
proběhne v sobotu 9. září.

Foto a text: 
Ivo Havlík

Na 260 místech se letos v Česku promítalo pod širým nebem. Výjimkou nebylo 
naše město. Od 7. do 11. srpna mohli diváci po setmění shlédnout pět fi lmů. 

Petr Štefáček promítal ze stísněných prostor malého kamrlíku kulturního domu 
na speciálně ušité plátno z bílé pogumované látky, které se muselo v podvečer prac-
ně napnout mezi dva stožáry a na noc opět stáhnout a uklidit.

Největší zájem byl o  novou českou komedii Špunti na  vodě (neofi ciální název 
- Špunti na háčku), který zhlédli 624 platící diváci. Mnozí se museli spokojit s pose-
zením v trávě, někteří na to byli připraveni a přinesli si campingové stoličky, rybářské 
trojnožky nebo karimatky. Místa na lavicích zapůjčených od přibyslavských hasičů 

a na všech židlích snesených z útrob kulturního domu se totiž nedostávalo. 
Málokomu toto nepohodlí vadilo. Diváci také trpělivě stáli v dlouhých frontách 

na čepované pivo a jiné občerstvení. 
Všichni si užili krásný letní večer a nevídanou pospolitost. Vždyť - kdy naposledy 

se ve městě v dobré pohodě shromáždil na malém prostoru tak velký počet lidí!
Po dobré zkušenosti Kulturní zařízení města Přibyslav hodlá v letním promítání 

pokračovat i v příštím roce.
Text a foto:

Ivo Havlík

O letní kino byl velký zájem
Na filmovou komedii přišlo přes 600 diváků!



Kultura / Ostatní ZÁŘÍ 2017Str. 18

V pondělí 7. srpna začala rekonstrukce mostu na silnici č. III/01840 mezi Ronovem 
nad Sázavou a Hřištěm. 

Po novém mostě přes Losenický potok by motoristé měli znovu poprvé projet 
v  pondělí 6. listopadu 2017. Výstavba byla svěřena společnosti SKANSKA, která 
se do Ronova přesunula po dokončené přestavbě nového mostu v Hamrech nad 
Sázavou. Podle slov stavebního dělníka je možné, že dílo bude dokončeno dříve.

Snímek zachytil stavbu provizorní dřevěné lávky, po níž mohou dočasně přecházet 
pouze chodci.

Text a foto: 
Ivo Havlík

Přes Losenický potok auta neprojedou, 
chodci projdou po provizorní lávce

Na přibyslavské městské věži se v  létě vystřídalo několik brigádníků. Byla mezi 
nimi také Ivana Homolková. 

Nedávná absolventka Základní školy v Přibyslavi nyní studuje v Praze na jazyko-
vém gymnáziu a závodně hraje královskou hru za Šachový klub Světlá nad Sázavou. 
Ve službě na věži při čekání na návštěvníky nelenila a pronikala do tajemství 64 polí. 

Snímek mladou sportovkyni zastihl s knihou vynikajícího šachového hráče a te-
oretika chorvatského původu Dražena Maroviće (narozen ve Splitu v roce 1938). 

Jak vidět, Ivana ceněnou publikaci Secrets of Positional Chess studuje v anglickém 
originále. Ve Světlé nad Sázavou hraje proto, že v Přibyslavi šachový oddíl není. 

Text a foto:
Ivo Havlík

 Ivana Homolková

Šachistka z Přibyslavi bude hrát 
na mistrovství republiky

Dvě výročí se letos vztahují k přibyslavské gotické věži. Je tomu 520 let co se začala 
stavět (v roce 1497) a uplynulo rovných 250 let od jejího požáru (1767). 

Webové stránky Kulturního zařízení města Přibyslav (www.kzmpribyslav.cz) 
uvádějí, že přesným měřením byla zjištěna současná výška věže - od paty až po vr-
cholový kříž je 50,3 m. 

V uplynulých dvou prázdninových měsících byla věž od středy do neděle otevřena 
a lákala turisty. Návštěvníci se mohli přesvědčit, že schodiště je postaveno na pravou 
ruku shora, což před útočníky zvýhodňovalo šermující obránce.

Foto a text
Ivo Havlík

Věž byla o prázdninách pět dnů v týdnu 
otevřena

Začátkem září se na  pultech objeví dvojčíslo místního vlastivědného sborníku, 
které přináší desítku zajímavých článků se zaměřením na kulturu, historii a přírodu 
zdejšího regionu. 

Obsah:
 • J. Cenek – Čtyři cesty… (báseň)
 • P. Bezděčka – Bajka o mladém okounovi 
 • R. Ročková – Jatýrka 
 • J. Svoboda – Autoři Galerie obrazů v Přibyslavi 
 • J. Čejka – Dorostenci TJ Sokol Přibyslav na XI. všesokolském sletu 
 • F. Janáček – Vznik LD a polom 
 • Manželé Kamení kovi – Bramborářství na Přibyslavsku X 
 • M. Omes – Jezdecká socha Jana Žižky již 60 let v Přibyslavi 
 • P. Bezděčka – Povídání o čejkách 
 • K. Bezděčková – Gulliverem v říši hmyzu: Miniaturní milovníci

Michael Omes 
za redakční radu Přibyslavského čtvrtletníku

Vychází nové dvojčíslo Přibyslavského 
čtvrtletníku
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Dobrý den, paní Šauerová, chtěla bych Vám, a především panu Šnekovi,  velmi 
poděkovat za  zprostředkování báječného povídání o  unikátní sbírce zapalovačů. 
Pan Šnek byl naprosto skvělý, dal nám osahat spoustu kuriózních kousků, povídal 
spoustu příběhů, které se zapalovači souvisely. Velký dík za jeho ochotu a vstřícnost. 
Bylo to moc fajn. Moc děkuji.

S úctou
Blanka Stará

Mathilda
Krakovská 22

110 00 Praha 1
www.mathilda.cz

stara@mathilda.cz
Mobil: 737 910 369

Poděkování

Výzva!!! 
Koncert k poctě paní učitelky Evy Bechyňové 

V sobotu 4. listopadu 2017 v 15 hodin se v Kulturním domě v Přibyslavi usku-
teční koncert k poctě nedávno zesnulé p. uč. Evy Bechyňové. Na tomto koncertě 
sólově vystoupí téměř všichni žáci, kterým se stal zpěv životním povoláním. 

Tato výzva je určena všem jejím žákům, příznivcům a obdivovatelům, kteří 
by si také rádi na tomto koncertě zazpívali, ale nemají odvahu vystoupit sólově. 
Z Vás a sólistů bude sestaven mimořádný pěvecký sbor, který svým vystoupením 
celý koncert završí. 

Máte-li o účinkování na této mimořádné akci zájem, potvrďte mi svou účast 
na emailovou adresu: stefacek@email.cz 

Těšíme se na Vás a Vy se těšte na mimořádný zážitek 

 za organizátory MgA. Ondřej Štefáček

V období letních měsíců policisté každoročně velmi často řeší případy, které mají 
souvislost s houbařením. Češi jsou od nepaměti vášnivými houbaři, a proto by také 
měli mít na paměti, že s pobytem v lese jsou spojena nejrůznější úskalí. Z tohoto 
důvodu by měli dodržovat několik základních pravidel, kterými by se měli řídit. 

Řidiči si v první řadě musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je zakázáno 
lesním zákonem. Mnozí se totiž rozhodnou použít na cestu do lesa motorové vozidlo 
a zaparkují je přímo před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty 
nebo z místa ležícího mimo komunikaci. Tímto se pak dopouští přestupkového jed-
nání na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, které 
je v kompetenci Policie České republiky a lze za něj na místě v příkazním řízení uložit 
pokutu až do výše dvou tisíc korun. Ti řidiči, kteří se pak snaží ušetřit každý krok 
a poruší zákaz vjezdu do lesa, se vystavují možnosti postihu od správního orgánu, 
který přestupci může ve správním řízení uložit pokutu až do výše pět tisíc korun. 
Když už si ale dáme tu práci a najdeme vhodné místo k zaparkování, tak je důležité, 
abychom automobil řádně zabezpečili, a  to jak proti krádeži, tak i proti pohybu. 
Zejména je zapotřebí zkontrolovat dovřená okénka, zajistit vozidlo mechanickými 
bezpečnostními prvky, pokud je jimi vybaveno a zkontrolovat obsah cenností, které 
v žádném případě neponecháváme ve vozidle, neboť vozidla, která jsou takto od-
stavená a zdánlivě opuštěná, bývají terčem nenechavých zlodějů. 

Policisté také často pátrají po houbařích, kteří se v lese ztratí nebo zabloudí.

Těmto případům lze ale předcházet dodržením několika zásad:

1.  Houby sbírejte pouze na místech, která dobře znáte. Pokud 
jste v neznámém lese, snažte si zapamatovat orientační body, 
podle kterých najdete cestu zpět.

2.  Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. 
Pokud se ztratíte nebo zraníte, můžete jím přivolat pomoc.

3.  Informujte rodinu, své kamarády nebo známé o tom, 
že jdete na houby a kde je přibližně budete sbírat.

4.  Pokud trpíte nějakou nemocí nebo alergií, 
mějte u sebe potřebné léky.

V mnoha případech také nesmíme zapomenout na ochranné prostředky, které 
nám mohou zachránit život. Jedná se zejména o  spreje pro astmatiky, repelenty 
na ochranu proti bodavému hmyzu jako prevence proti pobodání a následnému 
anafylaktickému šoku, popřípadě proti útoku klíšťat, jejichž kousnutí nám může 
způsobit trvalé následky.

Při každé cestě do lesa je proto nutné mít na paměti, že při dodržování několika 
jednoduchých pravidel budete mít jistotu, že v případě jakékoliv nepříjemné udá-
losti, která vás při houbaření nebo pobytu v lese může potkat, se vám včas dostane 
potřebné pomoci.

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

Rady houbařům
Při procházkách v lese 
dodržujte několik 
jednoduchých zásad
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Když je člověk dlouho v důchodu, často vzpomíná na vše, co v životě prožil, co 
ho těšilo, co se povedlo a co nepovedlo. Moje vzpomínání vzniklo proto, že prvním 
dětem, které začaly v  roce 1973 navštěvovat II. mateřskou školu, je letos 50 let. 
A tato školka stála v České ulici. Bylo to v místech, kde dnes stojí ohromná stavba 
– sportovní hala. 

Vzpomínáte? Tenkrát na tom místě stál malý domeček se zahradou a to byla ta 
II. mateřská škola. V té době bylo hodně narozených dětí a mateřská škola v Tyršově 
ulici nemohla všechny umístit. Tehdejší městský úřad v Přibyslavi rozhodl, že tento 
dům zrekonstruuje pro jednu třídu pro předškolní děti. Otevřena byla 1. 2. 1973. 
Než se tak stalo, bylo třeba upravit a opravit prostory, které byly dost nevyhovující. 

Zahrada vznikala na místě, kde se muselo nejdříve bourat. Pomohl, kdo mohl, 
i rodiče pracovali s elánem. A stálo to za to.

Celých 20 let tato mateřská škola existovala, než byla postavena mateřská škola 
v Bezručově ulici. Z počátku chodilo do MŠ i 35 dětí a přitom třída měla 38 m2. 

Když se měly děti obléknout, věděly, že do sebe nemají strkat a slovo „s dovole-
ním“ nebo „promiň“, bylo časté. Někdy ovšem ten, kdo měl „větší lokty“, byl první. 
Až teď se divím, jak vše mohlo probíhat v klidu. 

Začátky byly skromné, hraček a pomůcek bylo málo. Společně s dětmi i s rodi-
či jsme si na některé i  vydělávali. V  té době se sbíral starý papír a pomerančová 
kůra. Tu děti nosily a sušily. Trvalo chvíli, než jsme si za tyto peníze mohli jít koupit 
kočárek a auto. Byla to velká společná radost. Rodiče nezůstávali pozadu. Každý 
rok jsme pořádali masopustní úterky v hospodě v Dobré. A když byl otevřen par-
ket v Dobré, byly to tradiční taneční zábavy. Vzpomínám, jak se maminky střídaly 
u smažení bramboráků, než zpracovaly 30 až 40 litrů těsta. K desetiletému výročí 
otevření mateřské školy byl rodiči uspořádán ples v sokolovně v Přibyslavi. Výtěžek 
z těchto akcí opět sloužil na zakoupení hraček pro děti. Také vzpomínám velice ráda 
na společné výlety dětí a rodičů do přírody, při kterých se pořádaly často až komické 
závody rodičů, a hlavně na radostí rozzářené oči dětí. Nebo na autobusové výlety 
do Prahy, opět s rodiči. Cestou jsme zpívali, hráli na prstýnky, na šeptanou. Není to 
nic výjimečného, ale bylo to krásné.

A  co teprve vánoční nadílka! To bylo těšení. Ale dárky musely být zasloužené. 
Na každém balíčku bylo napsáno: Pro děti, které umí zdravit, pro děti, které umí 
poděkovat, které si neubližují, které poslouchají, které si uklízejí hračky. A  tak se 
stalo, že dáreček nemohl být rozbalen, protože něco z toho nebylo v pořádku. Jak 
se děti přitom snažily, aby se polepšily. 

Co nebylo oblíbené, byl odpolední odpočinek. Myslím, že to je u některých dětí 
i teď. Usínání jsme zpestřovali pohádkami, písněmi, vyprávěním, ale přece jenom 
byly děti nejraději, když mohly jít po obědě domů.

Co se týče stravování, to nemělo chybu. Zajišťovala nám ho školní jídelna při 
základní škole. Nejdříve s  paní vedoucí Františkou Matouškovou, později s  paní 
Evou Křesťanovou. Paní kuchařky musely jídlo přinášet z jídelny v hrncích, ve velkém 
prádelním koši. Ta dobrá duše, která se o to starala, byla paní Zdena Dvořáková. 
Dělala všechno, jídlo přinášela, rozdávala, obsluhovala i umývala nádobí. Jak dětem 
chutnalo, vyjádří nejlépe výrok malého strávníka: „Ty kuchašky nás ale musí mít rádi, 
dyž nám takle dobže važí“.

 Rekonstrukce pokračuje

 Přestavba začíná

 Z činnosti MŠ  Po opravě, před zbouráním

I kolektiv pracovnic byl v tu dobu početný. Ředitelkou byla paní Marie Henzlová, 
učitelky paní Libuše Fajmonová, paní Marta Palánová (nekvalifi kovaná učitelka), 
Václava Petříková, Lidmila Jarošová, Jaroslava Krčálová a Petra Kašíková.

O pořádek se staraly tyto paní: Šeredová Božena, Petrlíková Marie, Freudlová Ma-
rie, Knobová Marie, Smejkalová Hana a Fajmonová Hana. Protože to byly většinou 
důchodkyně, ze zdravotních důvodů bylo jejich střídání častější.

Mnohé z dětí, které ve školce začínaly v roce 1973, jsou maminkami a tatínky, ba 
i babičkami a dědečky . Ale společné hezké vzpomínky na roky v naší školce zůstanou.

Marie Henzlová

Vzpomínání…
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Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2017

NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník cca 10 m BODY

1. Loužecká Rozálie 2012 0:21,53 100
2. Šrámková Denisa 2013 0:40,52 95
2. Šrámková Tereza 2013 0:40,52 95

Čas [v min]

DÍVKY MLADŠÍ 2006 - 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 25 m BODY

1. Šrámková Lucie 2006 0:26,81 100
2. Loužecká Amálie 2008 0:28,18 95
3. Sedmíková Kateřina 2006 0:29,15 90

Čas [v min]

DÍVKY STARŠÍ 2002 - 2005
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 50 m BODY

1. Burdová Lucie 2004 1:03,00 100
2. Havlíčková Tereza 2003 1:15,00 95

Čas [v min]

CHLAPCI MLADŠÍ 2006 - 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 25 m BODY

1. Losenický Petr 2006 0:29,48 100
2. Flekal Jakub 2006 0:39,51 95
3. Šrámek Matěj 2009 0:43,12 90

Čas [v min]

CHLAPCI STARŠÍ 2002 - 2005
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 50 m BODY

1. Havlíček Marek 2004 0:37,00 100
2. Loužecký Filip 2003 1:10,00 95

Čas [v min]

7. disciplína – PLAVÁNÍ 6. 8. 2017
Původně jsme plánovali plavání na 30. července, ale rozhodli jsme se ho s ohle-

dem na počasí, posunout o týden. Na koupaliště dorazilo 20 dětí, nejmladší děti 
uplavaly dráhu cca 10 m, mladší kategorie 25 m a starší děti 50 m. Všechny děti si 
za své výkony zaslouží pochvalu ☺

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

8. disciplína – DUATLON 27. 8. 2017
Proběhla po uzávěrce o bčasníku, 
výsledky uveřejníme v dalším čísle PO.

Omluva
Omlouváme se pořadatelům i  divákům, že při uveřejnění upoutávky 

na 21. ročník mezinárodního cyklistického závodu Vysočina 2017 jsme nedo-
patřením neuveřejnili hodinu začátku závodu.

 Anna Šauerová
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Ve čtvrtek 3. srpna byl v Přibyslavi odstartován 21. ročník mezinárodního cyklistic-
kého etapového závodu mužů VYSOČINA 2017. Bechyňovo náměstí bylo startem 
i cílem 1. etapy, která měřila 129 km. 

Cyklisté absolvovali jeden krátký okruh přes Hřiště do Přibyslavi a dále přes Malou 
Losenici do Velké Losenice, kde absolvovali 9 okruhů přes Vepřovou, Malou Losenici 
a Velkou Losenici. Po absolvování těchto náročných okruhů se vrátil peloton přes 
Nové Dvory a Ronov n. Sáz. zpět do Přibyslavi, kde zvítězil za 3:09,12 hod. Jiří Pol-
nický z hradeckého týmu Elkov Author. Druhé místo ve stejném čase obsadil Arno 
Kleinjan z holandského Rabobanku. Se 12 sekundovou ztrátou přijel třetí Němec 
Lukas Carstensen z týmu Harburger, čtvrtý na cílové pásce byl Michael Kukrle - Elkov 
Author (celkový vítěz celého závodu Vysočina 2017) a pátý Martin Boubal z CK Pří-
bram. Cyklisté za etapu nastoupali 2 029 výškový metrů a vítěz celou trať absolvoval 
průměrnou rychlostí 41 km/hodinu.

Milan Plocek

V Přibyslavi zvítězil Polnický

Tradice byla dodržena. Již 21. ročník mezinárodního cyklistického závodu Vysoči-
na 2017 měl 3. srpna start a cíl na Bechyňově náměstí v Přibyslavi. 

Úvodní etapu, která kroužila v  kopcích mezi Velkou Losenicí a  Vepřovou 
a po 129 km se vrátila do našeho města, závěrečným spurtem vyhrál Jiří Polnický 
před německým závodníkem Arno Kleinjanem.

Žlutý trikot, do něhož jej na autobusovém stanovišti oblékl tajemník městského 
úřadu Josef Moštěk, borec však do cíle čtyřdenního zápolení nedovezl. V celkovém 
pořadí skončil čtvrtý za svými spolujezdci ze stejné „stáje“ Elkov Author. 

Celkovým vítězem se stal Michael Kukrle, před Martinem Hunalem a Tomášem 
Bucháčkem. 

Startovala stovka cyklistů z osmnácti družstev. Kdo závod dokončil, ve značném 
vedru ujel 466,7 km. Vítěz tuto trať absolvoval s průměrnou rychlostí 39 km v hodině.

Závod pořádaný TJ Slovan a fi rmou Plocek Žďár nad Sázavou oživuje letní dění 
na Vysočině. Partnery jsou tři města - Přibyslav, Polička a Bystřice nad Pernštejnem.

Text a foto: Ivo Havlík

Cyklistický závod Vysočina opět 
startoval z Přibyslavi
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23. 9. 2017 – 2. LIGA DOROSTENCŮ 
SH PŘIBYSLAV 

09:00 SNIPERS TŘEBÍČ : SK JUVENIS PŘIBYSLAV 

10:30 FBŠ JIHLAVA : SPARTAK PELHŘIMOV 

12:00 TJ CENTROPEN DAČICE : SNIPERS TŘEBÍČ 

13:30 SK JUVENIS PŘIBYSLAV : FBŠ JIHLAVA 

15:00 SPARTAK PELHŘIMOV : TJ CENTROPEN DAČICE 

PARTNEŘI AKCE: 

                

VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT !!! 

 Lukáš Adamec střílí nůžkami první gól SK Přibyslav 
v novém ročníku krajského přeboru v kopané. Foto: Ivo Havlík

Fotbalový podzim v Přibyslavi začal v neděli 6. srpna vítězným utkáním našeho 
mužstva s týmem Pelhřimova. 

Soupeř to byl nadmíru zdatný, řadu let startoval v divizi a do krajského přeboru 
Vysočiny sestoupil teprve letos v červnu.

Přibyslavské mužstvo nastoupilo pod novým hrajícím trenérem Milošem Krčálem 
a dokázalo otočit nepříznivý vývoj zápasu, když první branka padla do domácí sítě. 
Málo vídanými nůžkami vyrovnal Lukáš Adamec, který k  zápasům a  na  tréninky 
dojíždí až z Velkého Meziříčí. Vítězný gól potom vsítil z penalty Pavel Škacha. Oba 
soupeři měli v posledních minutách další tutové šance, ale neproměnili je. 

Radost z výhry si pokazil Jakub Pospíchal. Neudržel jazyk mezi zuby a za urážku 
pomezního rozhodčího, který našemu mužstvu nepřisoudil rohový kop, viděl čer-
venou kartu.

Do uzávěrky srpnového vydání občasníku Přibyslav ještě hrála ve Velkém Meziříčí, 
domácí nás porazili 4:1.

V  okresním přeboru přibyslavská rezerva v  sousedském derby doma porazila 
Dlouhou Ves 4:1. Ve stejné soutěži je Sativa Keřkov zatím bez bodu, doma prohrála 
s Hněvkovicemi a venku s Dolním Městem. 

V  září se v  Přibyslavi a  Keřkově hrají tyto zápasy: Přibyslav - Speřice (3. září), 
Keřkov - Světlá B (9. září), Přibyslav - Sapeli Polná (10. září), Přibyslav B - Věžnice 
(17. září), Přibyslav - Nová Ves (24. září), Keřkov - Havlíčkův Brod C (24. září).

Ivo Havlík

FOTBALOVÝ PODZIM:
první gól dal Adamec, 
první červenou kartu viděl Pospíchal
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V roce 2018 ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ 
pořádá   

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET  

 

Tělocvičná jednota Přibyslav  

   
SRDEČNĚ VŠECHNY ZVE 

 
děti a jejich rodiče, ženy, muže, mladé i dříve narozené,  

v úterý 5. 9. 2017 v 18.00 hodin 
do kulturního domu  

na přehlídku skladeb, které naše jednota bude nacvičovat.  
Jednotlivé skladby 

budou promítnuté na plátno a budou k nim podány veškeré informace. 
 

Zdenka Bártová 
 

16.00 - 17.00 17.30 - 19.00 19.00 - 20.00

PONDĚLÍ
starší žákyně 
dorostenky

všestrannost 
muži

16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00

ÚTERÝ slet - ženy
kondiční cvičení

ženy

16.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 20.00 20.00 - 21.00

STŘEDA
předškolní 

žactvo
mladší žákyně nohejbal

kondiční cvičení
muži

16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00

ČTVRTEK rodiče a děti
věrná garda

slet
kondiční cvičení

ženy

16.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 19.30 20.00 - 21.00

PÁTEK starší žákyně žáci ženy - obruče nohejbal

ROZVRH CVIČENÍ

Sokol Přibyslav začíná pravidelné cvičení od 11. září 2017!
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AUTOCENTRUM FAJMON 

                                                                                       Dobrá 117 
                                                                                                             Tel.: 732 802 218 

                RUČNÍ MYTÍ VOZŮ 

Objednávky  tel.: 739 813 613 
 
Dále nabízíme:  geometrie náprav 
                             opravy motorů a převodovek 
                             výměny olejů a kapalin 
                             výměna autoskel 
                             autoelektrika a diagnostika vozidel 
                             přezouvání a vyvažování pneumatik 
                             prodej nových pneumatik 
                             odtah vozidel 

 
 

Finance můžete pohodlně spravovat i na poště
Starost o finance nekončí zajištěním příjmů a naplánováním výdajů. Důležité je i to, jaké bance své peníze
svěříme. Na trhu je jich celá řada.

Jak vybrat správnou banku

Často je vůbec nejdůležitější dostup-
nost služeb a přístup k penězům. Nejšir-
ší síť bankovních poboček v ČR má ČSOB,
která svým klientům nabízí množství
produktů a služeb. ČSOB vlastní i značku
Poštovní spořitelna, což jí umožňuje své služ-
by poskytovat nejen ve svých pobočkách,
ale i ve Finančních centrech a na přepáž-
kách České pošty. Tedy i v menších městech
a na vesnicích. 

Klienti s účtem u Poštovní spořitelny mo-
hou na poště vybírat a vkládat hotovost,
provádět příkazy k úhradě a platit za veške-
ré služby České pošty (dobírka, poštovné,
SIPO, inkaso atd.). Mimo jiné vítají i službu
donášky hotovosti až do domu, pro se-
niory je jednou měsíčně zcela zdarma.
Poštovní spořitelna myslí ale i na živnostníky
a podnikatele, ti na poště bezpečně
odvedou tržby i provedou nejběžnější finanční
operace. Šetří tak svůj čas i náklady.

Jednoduchý účet pro každého

Díky dostupnosti pošty si účet u Poštovní
spořitelny může založit každý. Pro mladé, 

rodiny, seniory nebo zdravotně postižené
je navíc dostupný za zvýhodněných podmínek.
Živnostníci a podnikatelé pak mohou využívat
účet speciálně přizpůsobený jejich potřebám.
K účtům je možné si zřídit i další doplňkové
služby.

Zajímavý je také věrnostní program Svět
odměn. V něm Poštovní spořitelna odměňu-
je klienty za to, co běžně dělají. Ti pak mů-
žou čerpat slevy u vybraných obchodníků
či si vybírat z mnoha dárků a výhod. 

Převedení účtu snadno a rychle

V dnešní době je již převedení účtu z jiné
banky formalita, jde to naprosto jedno-
duše. Do původní banky vůbec nemusíte, 
a to ani kvůli zrušení účtu. Pracovníci 
Poštovní spořitelny na poště zcela zdarma
zajistí nejen jeho převod, ale postarají se
i o přesun všech trvalých příkazů, svolení
k inkasu a SIPO.

Všechny uvedené služby vám nabíz

 vždy  
8 00–1 0 a 13 00–16 0
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Úvěry na bydlení od A do Z 
 

Výběr banky, stavební spořitelny, 
žádost, podklady, podpis smluv, 

pomoc při vyřízení zástav na 
katastru  nem. a dalších podkladů 

k čerpání, následný servis. 
 

Neúčelové úvěry – konsolidace 
Zajištění a další finanční služby 
Praxe v oboru 22 let - 7 v bance 

 
Mobil:  603 527 777 

e-mail: liba.markova@corcap.cz 
liba.machova@seznam.cz 

 

 

 
Otevírací doba:   

 
Po – pá: 7,00 – 15,00 
So:         8,00 – 11,00 

 
V období: 

 duben – květen a říjen - listopad 
je pracovní doba prodloužená 

Po – pá:  7,00 – 16,30 
So:          8,00 – 11,00 

 
Ivo Šimanovský – PRAKTIK         tel.:  602 817 595 
Hesovská 161                                  e-mail: info@pneupraktik.cz 
582 22 Přibyslav 
 
 

Pozor - změna telefonního čísla 
 

      602 817 595 

OOriginální dárek 

Vytvořím Vám rodokmen 

s knihou života vašich předků. 
https://www.rodokmenypredci.cz/ 

telefon: 607 67 63 71 

 

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku 
v oboru strojírenství 
a metalurgie?

►ŽĎAS je Vaše volba!

►Obsluha obráběcího

centra

►Obsluha 3D měření

►Nástrojář

►Konstruktér

►Soustružník

►Horizontkář

►Frézař

►Zámečník

►Svářeč

►Kalič

►Jeřábník

►Kovář

►Tavič

►Formíř

►Mistr – vrchní mistr

HLEDÁME odborníky do firmy:

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 643 777 • e-mail: personalni@zdas.cz

www.ZDAS.cz 
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ZEMPO STOBER – PRODEJNA KLAS
Pravá ruka pro všechny kutily, zahrádkáře, řemeslníky, vinaře, 

zemědělce a chovatele zvířat v Havlíčkově Brodě. 

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

PO–PÁ: 7.00 – 17.00, SO: 7.30 – 11.30 

Rýče, motyky 
Textilie
Podzimní hnojiva
Travní směsi 
Kuchyňské potřeby
Pracovní oblečení

Strukturní směska (hořčice+svazenka) 
Luskoobilní směska (peluška+oves+vikev)
Všestranná směska (peluška+pohanka+ředkev)

PO–PÁ: 7.00 – 17.00 
SO: 7.30 – 11.30 

Zeláky 
od 550 Kč

Lahve  
od 8 Kč

Demižony  
od 135 Kč

Popelnice  
od 980 Kč

Pytle na brambory  
od 6 Kč

Přepravky a bedny 
od 105 Kč

Co dalšího by se vám mohlo hodit?

Zelené hnojení 
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Firma Němec 

Vodoinstalace -Topení 
Provádí tyto instalatérské práce:                                

-        Rozvod vodoinstalace v plastu, kovu 

-        Montáž odpadního potrubí z HT a KG 

-        Instalaci ohřívačů, zařizovacích předmětů atd. 
-        Montáž topení z mědi a plastu  
-        Montáž vodoměrů / repasování zajistíme/ 

-        Jsme plátci DPH, 30 let praxe v oboru 

-        Tel. 732514783 e-mail : joehit@seznam.cz 

-        Krátké dodací lhůty  
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Foto: Ladislav Hladík
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Další představení 
Horáckého divadla v Jihlavě 

 

 

Zapomenuté světlo 
 

sobota 16. září 2017 
 

odjezd v 17.45 hod. od budovy obchodního střediska 
 

Úhrada předplatného v termínu od 21. 8. 2017 

 

 

Michaela a Ondřej 
Štefáčkovi 

Hana Loubková 
Šárka Baštová 

dívčí pěvecký sbor 
Prímadonky 

 
zazní skladby Petra Ebena, 

Bohuslava Martinů,  
muzikálové a filmové melodie 
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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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PRO DOBROVOLNÉ DÁRCE KRVE

nebo si lístky zarezervovat na emailu 

www.cckpribyslav.cz
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. září 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2017 Lovci perel 2017/pokračování čtenářské soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2017 Rozmístění kontejnerů na bioodpad/viz rozpis Město Přibyslav a okolí Mě Ú Přibyslav
– od 1. září 2017 Halo, halo, tady rozhlas/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2017 Proti času aneb Z babiččiny krabičky/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2017 Výstava barevných obrazů N. Jonášové Janáček Galerie Janáček galerie
– od 1. září 2017 Zahájení pravidelného sobotního provozu knihovny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2017 Zahájení pravidelného provozu MŠ MŠ Přibyslav MŠ Přibyslav
– od 3. září 2017 Přibyslavské slavnosti/viz plakát Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav, další
– 3. září 2017 Pouť v Olešence Obec Olešenka Obec Olešenka
– 3. září 2017 v 9.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 3. září 2017 v 15.00 h. Farní odpoledne (pro každého) Zahrada u ŘK fary ŘK farnost
– 3. září 2017 od 16.00 Koncert Františka Nedvěda Fotbalové hřiště Modlíkov ZS Modlíkov
– 3. září 2017 v 16.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 4. září 2017 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 4. září 2017 od 14.00 Stop smutku a start smíchu – Letní škola seniorů Sál DPS PS Přibyslav
– 5. září 2017 v 18.00 h. Přehlídka skladeb XVI. Všesokolského sletu Kulturní dům TJ Sokol, KZM Přibyslav
– 8. září 2017 v 19.30 h. Masaryk/ fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 9. září 2017 od 8.00 h. Mlékárenský den/ viz plakát Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav, další
– 9. září 2017 od 9.00 h. Štola pod farou/ prohlídky odd. Aldebaran Štola pod farou Stř. Goliath Přibyslav
– 9. Září 2017 od 9.00 h. Přibyslavští duchovní/výstava ŘK kaple KZM, ŘKF Přibyslav
– 9. Září 2017 od 9.00 h. Vyhlídka na město z věže Přibyslavská věž KZM Přibyslav
– 9. září 2017 od 9.00 h. Městské muzeum/ viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 9. září 2017 od 10.00 h. Festival motorového paraglidingu Letiště Přibyslav Paraelement, AK Přibyslav
– 9. září 2017 od 10.00 h. Musím být trpělivá/výstava Divadelní sál ZŠ ZŠ Přibyslav
– 9.září 2017 od 12.30 h. Modlíkovská traktoriáda – 9. ročník Obec Modlíkov Organizace obce Modlíkov
– 9. září 2017 ve 13.00 h. Vodní skauti – nábor Ostrůvek v Poříčí Stř. Goliath Přibyslav
– 9. září 2017 od 15.00 h. Mistrovství Přibyslavi v sudoku Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 9. září 2017 v 16.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 9. září 2017 v 18.00 h. Na-Hlas/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 10. září 2017 Ukončení výstav/viz plakáty Kaple, Kurfürstův dům ŘKF, KZM Přibyslav
– 10. září 2017 v 9.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 10. září 2017 v 9.30 h. Mše svatá na náměstí za město Přibyslav Bechyňovo náměstí ŘKF, Mě Ú Přibyslav
– 10. září 2017 v 16.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 11. září 2017 Ukončení výstavy obrazů N. Jonášové Janáček Galerie Janáček galerie
– od 11. září 2017 Zahájení pravidelného cvičení/viz rozpis Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– 13. září 2017 v 17.00 h. Čaj o páté s kosmetikou Domeček u MŠ Tyršova KVC Harmonie Přibyslav
– 15. září 2017 ve 14.30 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 15. září 2017 v 17.0 0 h. Šmoulové – zapomenutá vesnice/ fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 16. září 2017 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF, PS Přibyslav 
– 16. září 2017 ve 14.00; 15.30 h. Princezna Vincka/ loutková pohádka Kulturní dům Přib.pimprlata, KZM Přibyslav
– 16. září 2017 v 19.30 h. Zloději zelených koní/ fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 16. září 2017 Divadelní představení Horáckého divadla/zájezd Horácké divadlo Jihlava Horácké divadlo Jihlava
– 17. září 2017 od 13.30 h. Dvanáctiboj junior – 9. discilína Hřiště Nerudova ul. MS ČČK Přibyslav
– 17. září 2017 v 15.30 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– od 18. září 2017 Divadelní Přibyslav – předprodej permanentek Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 18. září 2017 Burza dětského ošacení/viz plakát Starý špitál KCV Harmonie Přibyslav
– 18. září 2017 Ukončení analogového vysílání kab. televize Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 21. září 2017 od 13.00 h. Bezplatná alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 22. září 2017 ve 14.30 h. Dílničky pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 23. září 2017 od 9.00 h. Florbal- 2. liga dorostenců Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 23. září 2017 od 14.00 h. Přibyslavské nocturno/ viz plakát Zahrada u ŘK fary ŘKF Přibyslav, další
– 23. září 2017 od 14.00 h. Výstava fotografi í- 3 výstavy  -  J. Štreit & P. Bezděčka Město Přibyslav ŘKF, Janáček galerie, KZMP
– 23. září 2017 v 15.30 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 24. září 2017 Pouť ve Stříbrných Horách Obec Stř. Hory Obec Stříbrné Hory
– 24. září 2017 v 9.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 24. září 2017 v 15.30 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 29. září 2017 od 15.00 h. Pravidelný monitoring Budova DPS MS ČČK Přibyslav
– 27. září 2017 v 17.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 28. září 2017 v 9.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 29. září 2017 v 19.00 h. Divadelní představení pro dárce krve/DS Furiant Sál kulturního domu MS ČČK, KZM Přibyslav
– 30. září 2017 v 19.00 h. Divadelní Přibyslav-zahájení/ DS Furiant – viz plakát Kulturní dům KZM Přibyslav
– 1. října 2017 v 15.00 h. Fotbalový zápas Fotbalové hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– od 2. října 2017 Pravidelné cvičení jógy a taiči/viz rozpis Budova MŠ Tyršova a ZŠ TJ Jóga Přibyslav


