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Čarodějnice v MŠ Foto: archiv redakce

Pouť v Dolní Jablonné 6. 5. 2018 Foto: Michael Omes

Den Země Foto: Anna Šauerová

Omluva
Omlouváme se touto cestou panu Karlu Březinovi. Snímky jím pořízené z divadelního představení Šťastné údolí, byly chybně označeny jako archivní.  redakce PO

 Biskup Josef Kajnek na pouti 
v Dolní Jablonné
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Čtenáři jej najdou na pultech 
obvyklých míst v Přibyslavi. Vě-
říme, že články z oblasti kultury, 
historie a přírody vás zaujmou. 
Redakce připravuje zveřejnění 
elektronické podoby všech 
vydaných čísel Přibyslavské-
ho čtvrtletníku na  webových 
stránkách města. Pro čtenáře, kteří si náš vlastivědný 
sborník archivují, chceme nabídnout balíčky minulých 
kompletních ročníků, které ještě zůstaly na  pultech 
někdy už jen v několika kusech výtisků.

Obsah nového čísla:
•  J. Cenek – Váhavé Jaro (báseň)
•  P. Bezděčka – O prohnaném slepýšovi (bajka)
•  R. Ročková – O rybím hodování (povídka)
•  L. Janáček, J. Kříž – Galerie obrazů v Přibyslavi …

Aleš Krejča 
•  I. Havlík – Nina Karen 
•  J. Čejka – Vlakové studentské společenství 
•  L. a J. Kameníkovi –  Bramborářství na Přibyslavsku 

XII 
•  M. Omes – Přibyslavští zahrádkáři slaví 60 let 

od vzniku své organizace 
•  Z. Pátek, J. Čejka, H. Pátková, S. Halada - Prameny 

a studánky v okolí Ronova 
•  P. Bezděčka – Netopýr brvitý 
•  K. Bezděčková – Gulliverem v říši hmyzu: Komuni-

ty, aliance, státy 

Za redakční radu Přibyslavského čtvrtletníku 
Michael Omes

Vychází nové číslo Přiby-
slavského čtvrtletníku 
1/2018

Na zasedání Zastupitelstva města Přibyslav 25. 4. 2018 došlo snad poprvé v jeho 
historii k bezprecedentnímu přerušení jednání z důvodů opakovaného porušování 
jednacího řádu panem zastupitelem Josefem Pelikánem.  Po desetiminutové pauze 
jednání pokračovalo a bylo v rámci možností úspěšně zakončeno. Pachuť z celé kultu-
ry jednání a z chování zastupitele našeho města ale zůstává. Zůstává o to více, protože 
jeho jednání dlouhodobě směřuje proti zájmům města i proti zájmům našich občanů.

Vzhledem k  tomu, že je do  současné doby vedeno z  popudu pana Pelikána 
23 trestních spisů, kde fi guruje město Přibyslav, popřípadě má osoba, k dispozici 
máme zhruba 130 dalších dopisů, podání či stížností od jeho osoby (s tím, že další 
desítky byly podány na nejrůznější úřady a k dispozici je nemáme) musím konstato-
vat, že intenzita a míra ataků tohoto zastupitele vygradovala tak, že již není možné 
zajistit další chod naší samosprávy bez reálných dopadů na občany města.

Podání pana Pelikána jsou dlouhodobě stavěna na obdobném schématu: pravda 
– polopravda – nepravda, kdy manipulativním způsobem pracuje s  informacemi, 
které se mu dostanou pod ruku. Nejhorší variantou jsou jeho podněty, které končí 
na  policii, kdy já, jako zástupce města, paradoxně nejsem oprávněn nahlédnout 
do  spisu (tedy alespoň dokud nebudu trestně stíhán, či městu nevznikne podle 
policie škoda), a musím vysvětlovat i dokladovat různé obskurní otázky a nařčení. 

V  posledních měsících došlo k  takovému vystupňování množství podání pana 
Pelikána, kdy mohu říci, že mají přímý negativní vliv na  práci městského úřadu. 
Z těchto důvodů jsem byl nucen 10. května na veřejných schůzích v Keřkově a Dobré 
požádat pana Pelikána o  to, aby jednání opustil, neboť před ním nemohu podat 
žádné bližší informace. V Keřkově tak učinil, v Dobré ne, a já musel veřejnou část 
jednání ukončit. Se souhlasem pana předsedy jsem těm, kteří setrvali, podal infor-
mace v části soukromé.

Přiznávám se, že mi obdobné způsoby jednání nepřinášejí žádnou radost. Bohu-
žel jsme dospěli do stavu, že čím dál tím méně řešíme problémy, které nás posunou 
dopředu, ale řešíme desítky stížností a podnětů, které jsou vytvářeny samoúčelně. 
Na  stávajícím stavu už v  jednotlivých sporech není důležité, co je pravda, polo-
pravda či nepravda, ale to, že existují, jako účelová forma vedení nátlaku, vytváření 

Červnové vzpomínky
Pro většinu z nás je červen měsícem těšení se na prázdniny a plánování příjem-

ného prožití volných dnů. Bohužel se s červnem pojí i bolestné události, které 
nám připomínají pomíjivost lidského života a vyvolávají v nás řadu vzpomínek.

Letos 30. června uplyne již deset let od úmrtí prvního starosty Přibyslavi vole-
ného podle zákona 368/1990 Sb., pana Mojmíra Novotného. Mojmír Novotný 
položil základy velkorysé koncepci rozvoje Přibyslavi tím, že se zasloužil o vybu-
dování skládky komunálního odpadu i čističky odpadních vod. Svou pracovitostí 
a důsledností ovlivnil nejen fungování městského úřadu, nýbrž se stal vzorem 
i pro skautský dorost a nastupující generaci komunálních politiků. Jako zakládají-
cí člen ODS zastával vždy politiku podporující samostatnost, aktivitu a svobodu 
občanů, pro město i organizaci Junáka pracoval neúnavně až do vysokého věku. 

Loni v červnu nás náhle opustil další občan, který Přibyslav po dlouhá léta 
ovlivňoval. Pan učitel Pavel Linka, pracovitý a laskavý člověk, který nenápadně 
a jaksi vskrytu působil na mnoho z nás, na své žáky, kolegy a známé. Jeho zaujetí 
pro hudbu a  pedagogickou činnost, které však nikdy nestavěl na  odiv, jeho 
dobrota a smysl pro humor ponesou ještě po mnoho dalších let ovoce v srdcích 
nás všech, kdo jsme ho znali a měli rádi.  

Díky, Mojmíre, díky, Pavle, nezapomínáme…

Anna Šnýdlová, Martin Kamarád

strachu a chaosu. To, že existují  jako forma vhodná k likvidaci lidí, nebo nepříjem-
ných skutečností.  

Položme si každý otázku, kam bychom dospěli, kdyby každý z nás užíval těchto 
metod k dosažení svých zájmů. Lze totiž říct, že bourat je v tomto smyslu strašně 
jednoduché, stavět pak prakticky nemožné, ať už v  tom pravém, či přeneseném 
slova smyslu.

Martin Kamarád, starosta města

Tisková konference 
2. května 2018

Hostem tiskové konference byla paní Zuzana 
Siwková ze spol. ACO Industries k. s. Přibyslav, 
která informovala o významné události ACO PŘI-
BYSLAVSKÝ BĚH 2018 a rodinný den ACO. Sou-
částí bohatého programu bylo odhalení umělec-
kého díla – Lipového listu RES PUBLICA TABULA 
RASA od  sochaře Radomíra Dvořáka. Slavnostní 
odhalení bylo jednou z akcí konaných u příležitosti 
100. výročí vzniku republiky. 

O plánovaných rekonstrukcích silnice I/19 na le-
tošní rok v  Přibyslavi informoval starosta města 
Martin Kamarád. Akce budou částečně v režii ŘSD 
(ředitelství silnic a dálnic) a částečně v režii města. 
Průjezdnost městem bude obtížnější, avšak do-
pravní kolaps se neočekává. V návaznosti na před-
chozí téma pan starosta navázal aktualitami 
o investičních akcích. Kanalizace Dobrá - Keřkov, 
rozšíření a  rekultivace skládky, rozšíření budovy 
MŠ Přibyslav v Bezručově ulici.

Na tiskové konferenci zazněla také zpráva o inici-
ativě developerské společnosti vybudovat „super-
market“ naproti čerpací stanici poblíž vlakového 
nádraží. Pokud se investorům podaří zrealizovat 
všechny potřebné kroky, mohl by obchodní dům 
otvírat za  dva roky. Město takovouto možnost 
a rozšíření služeb pro občany velmi vítá.

Dalším bodem byly zprávy o  řešení požadav-
ků na  vybudování kruhového objezdu z  hlediska 
optimálního řešení dopravy a napojení důležitých 
prvků a částí města na silniční síť.  Projekční řešení 
jednoho, nebo dokonce dvou kruhových objezdů 
na komunikaci ve směru na Žďár nad Sázavou jsou 
ve fázi jednání s kompetentními orgány. 

Co také musí řešit starosta

Ohlédnutí za uplynulým měsícem
Cesty do obcí

Děkujeme osadním výborům, zejména jejich předse-
dům a  občanům integrovaných obcí, za  spolupráci při 
pořádání schůzek, kterých jsme se s  panem starostou 
účastnili v průběhu května. Naše místní části mají mnoho 
společného. Zároveň každá obec je jiná a také její potřeby 
a dané požadavky jsou rozdílné. V různosti je krása a míst-
ní části svojí krásou naše město nepochybně obohacují.  
Věřím, že každá, i drobnější investice nebo oprava, která 
se v minulosti podařila, má svůj význam. Poděkování patří 
místním za aktivitu při pořádání akcí pro místní i širokou 
veřejnost i za veškerou práci na zvelebování obcí a záro-
veň našeho města.

Nájezdníci s odpadem
Tak jako mnohdy máme obavy, aby nám „cizinci“ něco 

nezcizili a  neodvezli, tak musíme čelit i  opačnému tren-
du, že nám do  města někteří „chytráci“ přiváží odpad. 
Ke kontejnerům přiveze automobil pytle s plasty, „město, 
postarej se“.  Místní pak nemají možnost uložit tříděný 
odpad do  nádob, které jsou pro ně určené. Nepořádek 
na kontejnerových stáních raději ani nekomentovat. Jedi-
ná útěcha snad je, že tento „hromadný“ odpad neskončil 
v silničním příkopu, nebo dokonce v lese.

Nedávno jsem byl svědkem následujícího způsobu likvi-
dace odpadu. Ve večerních hodinách (nebyla ještě tma) 
paní přemísťovala obsah z velké igelitové tašky do jedno-
ho z odpadkových košů na náměstí. Proběhlo mně hlavou, 
jestli ta paní je cizí a vystoupila poblíž z auta,  nebo je místní 
a nerozumí systému likvidace odpadu, který je v Přibyslavi 
pro občany v  porovnání s  jinými obcemi a  městy velmi 
příznivý…

Děkuji všem, kdo respektují upravenost města a  jeho 
okolí a  nechovají se sobecky vůči druhým i  k  přírodě 
obecně.

Michael Omes, místostarosta města
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V červnu letošního roku bude zahájena oprava komunikace první třídy č. I/19. Tato 
stavební akce významným způsobem zasáhne do dopravní situace v našem městě, 
neboť si vyžádá mnohá dopravní opatření, objížďky a uzávěry místních komunikací. 
Aktuální informace k dopravní situaci v Přibyslavi najdete na www.pribyslav.cz. 

Minulý měsíc navštívili pracovníci MÚ, pečovatelské služby, místního hospodářství 
a skládky Městský úřad v Jemnici, aby zde navázali nové pracovní kontakty a inspiraci 
pro svou práci. Návštěva se vydařila a v příštím roce očekáváme návštěvu z MÚ 
Jemnice na přibyslavské radnici. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby a životního prostředí
Výzva k šetření vodou

Dlouhodobé sucho v celé České republice vede nejen ke snižování průtoku vod-
ních toků, ale i k výraznému poklesu hladin podzemních vod. Nedostatek vody do-
sahuje podle odborníků historických hodnot. Na absolutních minimech od začátků 
měření se pohybovaly dne 11. 5. 2018 průtoky řek Sázava, Lužnice, Labe, Morava 
a Svratka, v rybnících chybí oproti obvyklému stavu zhruba 40 % vody. Přibyslav-
sko zatím nepatří mezi nejkritičtější oblasti z hlediska sucha, ale i  tady především 
důsledkem klimatických změn dochází v posledních letech k postupnému poklesu 
hladin vody ve studních. Je třeba si uvědomit, že problematika sucha se týká nejen 
kvantity, ale i kvality vody, která se s úbytkem vody bude zhoršovat. Nejhůře jsou 
na tom občané, kteří nejsou napojeni na obecní vodovod a jsou odkázáni na vlastní 
zdroje. Přirozeně sledují počínání sousedů a začínají se objevovat i ofi ciální stížnosti 
a upozornění na občany, kteří nezadržují vodu dešťovou a s pitnou vodou nešetří 
a využívají ji např. na mytí aut a na napouštění bazénů.

Město zatím neuvažuje o  jakémkoliv omezení odběru vody, ale musíme se při-
pravit, že i u nás může brzy nastat kritická situace a bude vyhlášen zákaz zalévání 
zahrad a napouštění bazénů, podobně jako v minulém roce na nedalekém Třebíčsku 
a v mnoha jiných okresech. Je lépe takové situaci předcházet a naučit se dodržovat 
alespoň základní pravidla jak s vodou šetřit každý den:
* Při osobní hygieně nenechávejte bezúčelně téci vodu. Jak do kanálu, tak i kohout-

kem zbytečně proteče cca 20 litrů za minutu.
* Dávejte přednost sprše, oproti koupeli ve vaně ušetříte až polovinu vody.
* Mytím nádobí pod tekoucí vodou spotřebujete trojnásobek vody oproti mytí ná-

dobí v napuštěném dřezu. * Při koupi myčky nádobí se zajímejte o spotřebu vody.
* Pořiďte si úsporný systém splachování WC, u kterého máte na výběr, zda splách-

nete 3 nebo 6 litrů vody.
* I pračku vybírejte takovou, která spotřebuje méně vody.

Na závěr bych chtěl apelovat na občany – buďte vstřícní k vašim sousedům s vědo-
mím, že pravidelným plýtváním vody z vaší studny může dojít k výraznému poklesu 
hladiny spodní vody i u sousedů a ti pak třeba nebudou mít dostatek pitné vody ani 
na běžnou domácnost. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 27. veřejném zasedání dne 25. dubna 2018 
schválilo rozpočtové opatření č. 2 k  rozpočtu města na  rok 2018. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 88 363 553,26 Kč a výdaje 
124 856 679,69 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 2 došlo ke zvýšení příjmů o 10 924 222,26 Kč a to 
především z důvodu daně z příjmu právnických osob za obce ve výši 5 580 860 Kč, 
převodu z účtu hospodářské činnosti ve výši 3 523 627,18 Kč a dotace Kraje Vyso-
činy ve výši 1 028 000 Kč (příspěvek na vyrovnávací platbu pečovatelské služby). 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 2 jsou výdaje na nástavbu 
a přístavbu pavilonu Mateřské školy Bezručova ve výši 13 908 793 Kč a daně z pří-
jmu města ve výši 3 147 920 Kč. 

Kapitálová rezerva je po RO2 ve výši 760 428,84 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2018 je následující:
Daňové příjmy činí 27 330 958,93 Kč, tj. 40,84 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 1 281 724,87 Kč, kapitálové příjmy 2 714 260 Kč 
a  přijaté transfery 2  095  561 Kč. Příjmy celkem ve  výši 33  422  504,80 Kč tvoří 
37,82 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 15 795 047,28 Kč, což je 12,65 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 30. 4. 2018 činí 14 912 792,89 Kč, kapitálové výdaje 
pak 882 254,39 Kč. 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Mezi daňové příjmy patří daně (z  příjmu fyzických osob, právnických osob, 

za obce, z přidané hodnoty, z nemovitých věcí, z hazardních her) a poplatky (za ulo-
žení odpadů, za provoz systému odstraňování komunálních odpadů, ze psů, správní 
poplatky apod.).

Mezi nedaňové příjmy patří splátky půjčených prostředků od obyvatelstva, příjmy 
z poskytování služeb a výrobků, z prodeje zboží, z pronájmu pozemků a ostatních 
nemovitých věcí, odvody příspěvkových organizací apod.

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje pozemků a dlouhodobého majetku.
Transfery jsou investiční a neinvestiční prostředky (dotace, příspěvky, dary) přijaté 

ze státního rozpočtu a od krajů (veřejných rozpočtů).  
Běžné výdaje jsou provozní výdaje (platy a související výdaje, materiál, energie, 

opravy a udržování, služby, úroky a ostatní fi nanční výdaje, neinvestiční transfery 
apod.) 

Kapitálové výdaje jsou výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a jeho technické 
zhodnocení, investiční transfery, apod.

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

19 928 131 Kč a náklady ve výši 13 828 600 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k   30. 4. 2018 Kč 5  166  141,23, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 418  031,61 Kč, Kč, skládka 
2 495 378,63 Kč, správa majetku 364 030,09 Kč, kabelová televize 535 480,23 Kč, 
všeobecná správa -7 809,01 Kč a pronájmy 1 361 029,68 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Byly zahájeny práce na  investiční akci „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá 

– Keřkov“, předání staveniště proběhlo dne 23. 4. 2018. Technický dozor inves-
tora pro tuto investici dle smluvního ujednání vykonává pan Ing.  Radek Švengr 
a koordinátora bezpečnosti práce paní Jitka Krupičková. Zároveň s touto investicí 
probíhá řešení prodloužení kanalizačních a vodovodních řadů v Dobré a zpracování 
dokumentace na kanalizační přípojky dle žádostí jednotlivých žadatelů, vše v řešení 
projekční kanceláře pana Ing.  Leoše Pohanky, Nové Veselí. Společnost VAK HB 
dokončila stavební práce v ulici Kostelní, kde v jejich režii proběhla oprava vodovod-
ního a kanalizačního řadu, převzetí staveniště zatím neproběhlo. Práce obdobného 
charakteru probíhaly souběžně i v ulici Komenského, předání staveniště proběhlo 
dne 21. 5. 2018 společnosti M – SILNICE, Havlíčkův Brod, která dle výběrového 
řízení bude pokračovat v rekonstrukci této ulice. Práce budou zahrnovat kompletní 
rekonstrukci komunikace, včetně nových ul. vpustí, chodníky včetně vjezdů a výmě-
nu veřejného osvětlení. Termín ukončení a předání díla je nejpozději do 31. 8. 2018. 
Tato společnost zároveň bude realizovat opravu místní komunikace v ulici Vyšehrad 
u č. p. 268 a 269 a v Dobré před č. p. 16, práce budou zahájeny v měsíci červnu, 
dokončení díla je smluvně ujednáno do 31. 10. 2018. 

Byla dokončena stavba hasičské zbrojnice v Keřkově, odevzdání a převzetí stavby 
proběhlo dne 15. 5. 2018. Na  základě zpracované projektové dokumentace pro 
investici „Propojovací chodník ul. Hesovská, Přibyslav“ bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na zhotovitele této investice. Výsledek zatím není znám. Na základě vyhlášené 
výzvy Kraje Vysočina k předložení projektů pod názvem programu „Rozvoj vesnice 
2018“ jsme podali žádost na poskytnutí fi nančních prostředků pro záměr opravy 
komunikace v místní části Česká Jablonná. Vyhodnocení grantového programu bude 
známo nejpozději do 12. 9. 2018. 

Během tohoto měsíce se naplno rozeběhla údržba veřejné zeleně jak ve městě 
Přibyslav, tak v přilehlých obcích. Tyto práce na základě smluvního ujednání zajišťuje 
pan Roman Kasal z Dobré a pan Jiří Němec z Ostrova nad Oslavou. Zahradnická 
fi rma zároveň provedla osázení betonových květináčů květinami v  centru města. 
V loňském roce často docházelo k odcizení a k ničení těchto květin. Touto cestou 
bych chtěla upozornit, že prostory jsou monitorovány. Zeleň rovněž udržují i naši 
pracovníci technického odboru. V obcích údržbu zeleně zajišťují sbory dobrovol-
ných hasičů. Pro údržbu města a obcí využíváme pracovníků veřejně prospěšných 
prací od Úřadu práce Havlíčkův Brod. 

Na odbor nám byla nahlášena závada na pumpě v ulici Krátká, závadu odstranili 
pracovníci technického odboru. S  jejich silami v  součinnosti se společností VAK 
Havlíčkův Brod proběhlo důkladné vyčištění kašny v centru náměstí. 

V oblasti bytového hospodářství – v tomto měsíci byl přidělen byt v domě č. p. 241, 
ulice Tržiště. Pokračují další činnosti v souvislosti s prodejem 25 bytových jednotek 
v ulici Příkopy č. p. 485 a 486. Byly nám předány znalecké posudky a Zastupitelstvu 
města Přibyslav budou předloženy ke schválení ceny jednotlivých bytů.

Jako každý měsíc jsou řešeny drobné opravy v bytech i v nebytových prostorech 
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a požadavky nájemníků na výměnu zařizovacích předmětů (z důvodu nefunkčnosti), 
které jsou řešeny buď dodavatelsky, nebo v součinnosti s technickým odborem. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Pečovatelská služba Přibyslav
Po celý měsíc květen probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážnějších 

komplikací, které by ohrozily její chod. V několika případech byl běžný pravidelný 
režim narušen mimořádnými situacemi, které musely být okamžitě řešeny ve spo-
lupráci s RZP. 

V měsíci květnu posílila kolektiv pečovatelské služby Anna Křesťanová, studentka 
Vyšší odborné školy zdravotnické ve Žďáře nad Sázavou, která zde vykonávala od-
bornou praxi. Náplní její práce byla zejména výpomoc pečovatelkám s vyřizováním 
jednoduchých nákupů a pochůzek ve městě, s donáškou nákupů do domácnosti 
klientů, s rozvozem či donáškou oběda, s běžným úklidem a údržbou domácností 
klientů, s mytím a kompletováním termo jídlonosičů, s úklidem ve středisku pečo-
vatelské služby a  se spisovou dokumentací. Chtěla bych jí za  sebe i  celý kolektiv 
pečovatelek poděkovat za zodpovědný přístup k plnění povinností a za její ochotu, 
trpělivost a vstřícnost při řešení problémů.

V sobotu 19. 5. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spoluprá-
ci s místní římskokatolickou farností mše svatá. O termínu další mše svaté se dozvíte 
na stránkách měsíčníku Římsa vydávaném přibyslavskou farností (v době uzávěrky 
nám nebyl ještě znám). Těšíme se na vás. 

V  pondělí 28. května jsem se zúčastnila jako zástupce města Přibyslav dalšího 
setkání pracovních skupin v rámci projektu „Střednědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb v ORP Havlíčkův Brod“. Toto setkání se tentokrát konalo v prostorách 
Domova pro seniory v Havlíčkově Brodě a bylo pro všechny zúčastněné přínosné 
a zajímavé.

Ráda bych také upozornila všechny občany na zákaz parkování za Domem s pečo-
vatelskou službou čp. 239. Tím, že zde parkuje vaše vozidlo, znemožňujete v případě 
potřeby průjezd vozidel hasičů a RZP. Na tento množící se „nešvar“ byla upozorněna 
Policie ČR, která přislíbila častější kontroly v této lokalitě. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Odbor technických služeb
Kašna na náměstí už 

je vyčištěná. Přesněji 
řečeno po  několika-
denním úsilí pracov-
níků technické čety 
města byla počátkem 
května chvíli čistá. Nej-
prve jsme z ní vypustili 
vodu tak, abychom 
mohli vylovit desítky 
okrasných karasů a dal-
ších druhů barevných rybek. Hejno putovalo do přistavené kádě a potom do je-
zírka, kde se mu dobře daří. Rybník, ve kterém by se rybky mohly stát snadnou 
kořistí štiky a dalších dravců, jsme zavrhli. A proč jsem v úvodu napsala, že byla 
kašna chvíli čistá? Protože hned, jak jsme začali kašnu opět napouštět, v ní znovu 
plavaly lahve, plechovky, papíry… 

V květnových dnech pokračujeme v přípravách na koupací sezonu. Trošku jsme 
upravili provozní dobu. Každý pátek bude otevřeno o hodinu déle, do 20 hodin. 
V  letních vedrech tuto možnost umožníme také v  dalších dnech. O  prodloužení 
koupací doby budeme návštěvníky koupaliště informovat rozhlasem umístěným 
na koupališti. Zájemci budou moci zůstat bez doplácení dalšího vstupného. Ceny 
vstupenek se pro letošek nemění, zůstávají i permanentky. Stejně tak možnost po-
sezení u stánku s občerstvením do 22.00 hodin. Už si tam k naší radosti zvykli pravi-
delně chodit na pivko a bramborák sportovci po tréninku i místní senioři. 

Pracovníci skládky znovu důrazně upozorňují, že do kontejnerů na bioodpad patří 
pouze biologicky rozložitelný odpad (listí, větve, tráva, hrabanka…).  Znovu pod 
větvemi nacházejí schované plasty, barely atd. Nepochopitelné. Na kompostárnu 
v Ronově nad Sázavou si mohou zájemci přijet pro kompost, v současné době je 
ho dostatek. A pokud se někdo chystá k většímu ořezu klestu, je optimální ho přímo 
dovézt do Ronova, kde si větve pracovníci uloží a zpracují zvlášť. Je to lepší, než 
velkým množstvím větví během pár minut zaplnit celý přistavený kontejner určený 
i pro další zahrádkáře. 

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 28. 5. 11. 6. 25. 6.
2 Bezručova Út 29. 5. 12. 6. 26. 6.
3 Hesovská St 30. 5. 13. 6. 27. 6.
4 Pecháčkova I Čt 31. 5. 14. 6. 28. 6.
5 Zahrádky u ACA Pá 1. 6. 15. 6. 29. 6.
6 Cihlářská Po 4. 6. 18. 6.
7 Jiráskova Út 5. 6. 19. 6.
8 Vyšehrad St 6. 6. 20. 6.
9 Prokopova Čt 7. 6. 21. 6.

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

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 1. 6. - 3. 6. 11. 6. - 14. 6. 22. 6. - 24. 6. 
Keřkov 4. 6. - 7. 6. 15. 6. - 17. 6. 25. 6. - 28. 6. 
Dobrá 8. 6. - 10. 6. 18. 6. - 21. 6. 29. 6. - 1. 7. 
Česká Jablonná 1. 6. - 3. 6. 11. 6. - 14. 6. 22. 6. - 24. 6. 
Dolní Jablonná 4. 6. - 7. 6. 15. 6. - 17. 6. 25. 6. - 28. 6. 
Poříčí 8. 6. - 10. 6. 18. 6. - 21. 6. 29. 6. - 1. 7. 
Dvorek 1. 6. - 3. 6. 11. 6. - 14. 6. 22. 6. - 24. 6. 
Uhry 4. 6. - 7. 6. 15. 6. - 17. 6. 25. 6. - 28. 6. 
Utín 8. 6. - 10. 6. 18. 6. - 21. 6. 29. 6. - 1. 7. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červnu 2018

V souvislosti s konáním tradiční přibyslavské pouti ve dnech 23. 6. - 24. 6. 2018  
dojde v centru našeho města k omezení dopravního provozu.

Od středy 20. 6. od 12:00 hod. do pondělí 25. 6. do 10:00 hod. bude uzavřen 
prostor Bechyňova náměstí před radnicí, část ulice Havlíčkova po křižovatku Havlíč-
kova - Příkopy a prostor autobusového nádraží, jehož stanoviště budou přesunuta 
do prostoru před bývalou restaurací „Na Růžku“.

Od pátku 22. 6. od 12:00 hod. do pondělí 25. 6. do 10:00 hod. bude uzavřena 
silnice I/19 Žďár nad Sázavou - Havl. Brod v úseku od zámku po křižovatku Tyršova 
x Hesovská. Objížďky budou po dobu uzavírek vedeny ulicemi Česká, Příkopy, Pe-
cháčkova, Tržiště a Gen. Luži a budou označeny dopravními značkami.

Pouťové atrakce budou umísťovány v  prostoru Bechyňova náměstí od  pondělí 
18. 6. 2017 od  18:00 hod. tak, aby až do  provedení uzavírky nebránily provozu 
na komunikaci II/350. Doufáme, že výše navržená opatření přijmete s pochopením 
a v hojném počtu navštívíte letošní přibyslavskou pouť. 

Redakční rada PO
Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

POUŤ BUDE!

Foto: Ivo Havlík
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 96/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 1 v byto-
vém domě Tržiště čp. 241 v Přibyslavi uzavřené dne 29. 1. 2018 s paní (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) dohodou ke dni 30. 4. 2018.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

97/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 8/2018-
754 uzavřené mezi společností STAVAK spol. s  r.o., Žižkova 832, 580  01 
Havlíčkův Brod, IČO 15058786 a  městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097. 
Termín: 01. 05. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 16/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 
25. 4. 2018.
Termín: 25. 04. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

17/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členkou Finančního výboru Zastupitelstva 
města Přibyslav Ing. Lucii Orgoníkovou.
Termín: 25. 04. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasovalo: pro 12, proti 1, zdrželo se 0

18/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon), za použití § 44 stavebního zákona schvaluje pořízení Změny č. 3 ÚP 
Přibyslav. Město Přibyslav žádá MÚ Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města 
o pořízení Změny č. 3 ÚP Přibyslav dle stavebního zákona.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

19/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav, spočívající ve  změně 
způsobu využití části plochy pro komerční vybavenost na návrhovou plochu 
průmyslová výroba a skladování na pozemku, popř. na části pozemku parc. 
č. 1060/2, 1070/2, 1719/2, 1963, 1050/1, 1055/1, 1055/3 a na stavebním po-
zemku p. č. 1134, 296/2, 297/3, 297/1, 296/1, 296/3 a 1136 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 12, proti 1, zdrželo se 0

20/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav, spočívající ve  změně 
způsobu využití části zemědělské plochy na návrhovou plochu bydlení v ro-
dinných domech na části pozemku parc. č. 803 v k. ú. Hřiště o výměře 1525 m2. 
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

21/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav, spočívající ve  změně 
způsobu využití části zemědělské plochy na návrhovou plochu bydlení v ro-
dinných domech na části pozemku parc. č. 335/39 v k. ú. Dobrá o výměře 
cca 12000 m2.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

22/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav, spočívající ve  změně 
způsobu využití části plochy pro dopravní koridor na  návrhovou plochu 
průmyslová výroba na části pozemku parc. č. 694/7, 694/14 a 701/2 v k. ú. 
Přibyslav o výměře 4500 m2.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 12, proti 1, zdrželo se 0

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 25.  04. 2018

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 25.  04. 2018

23/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav, spočívající ve  změně 
způsobu využití části plochy veřejné občanské vybavenosti na návrhovou plo-
chu bydlení v rodinných domech na pozemku parc. č. 12/5 v k. ú. Přibyslav 
o výměře 1555 m2.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

24/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav, spočívající ve  změně 
způsobu využití části zemědělské plochy na návrhovou plochu bydlení v ro-
dinných domech na pozemku parc. č. 434/5 v k. ú. Dobrá.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

25/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav, spočívající ve změně způ-
sobu využití zemědělské plochy na návrhovou plochu smíšenou venkovskou 
na pozemku parc. č. 61/6 v k. ú. Česká Jablonná o výměře 2383 m2.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

26/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav, spočívající ve  změ-
ně způsobu využití části zemědělské plochy na  návrhovou plochu bydlení 
v rodinných domech na části pozemku parc. č. 249/7 v k. ú. Česká Jablonná 
o výměře cca 1000 m2.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

27/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 351/4 
o výměře 1 337 m2, odděleného geometrickým plánem č. 307-20/2018 z po-
zemků parc. č. 351/2 a 351/4  v k. ú. Radostín u Vojnova Městce v podílovém 
spoluvlastnictví města Přibyslav, a to ideálních 88/710 celku za podílové spo-
luvlastnictví, a to 88/710 celku pozemků parc. č. 310/7 o výměře 42 m2, parc. 
č. 310/8 o výměře 97 m2, parc. č. 310/14 o výměře 82 m2 a parc. č. 310/15 
o výměře 1 120 m2 v k. ú. Račín u Polničky a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

28/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje vyhlášení veřejné soutěže o nejvhod-
nější nabídku na prodej pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 951/30 
v k. ú. Přibyslav za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě Pod Osivou. 
Minimální nabídková cena za pozemek parc. č. 951/30 je 600.000 Kč včetně 
DPH s termínem podání přihlášek do 14:00 hodin dne 21. 5. 2018.
Termín: 30. 05. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

29/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabíd-
ku veřejné zakázky „MŠ Přibyslav - nástavba a přístavba pavilonu“ nabídku 
společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 941, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 60932171, cena díla je 11.494.870 Kč bez DPH z dů-
vodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí vyhodnocena jako 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a vybraným uchazečem.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

30/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, záměr prodeje 13 bytových jednotek, a to č. 485/1, 485/2, 
485/3, 485/4, 485/5, 485/6, 485/7, 485/8, 485/9, 485/10, 485/11, 485/12 
a  485/13 vymezených v  budově čp.  485, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 529/1 v katastrálním území Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů. 
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 11, proti 1, zdrželo se 0

31/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, záměr prodeje 12 bytových jednotek č.  486/1, 486/2, 
486/3, 486/4, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8, 486/9, 486/10, 486/11 a 486/12 
vymezených v  budově čp.  486, která je součástí pozemku parc. č.  st. 528 
v katastrálním území Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 11, proti 1, zdrželo se 0
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32/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace Tělocvičné jed-
notě Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 ve výši 
400.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 9, proti 0, zdrželo se 3

33/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu města 
Přibyslav na  akci obnovy kulturní památky, která je zařazena do  Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
v roce 2018. Spoluúčast města na stavební úpravy kostela sv. Jana Křtitele s věží 
v Přibyslavi, rejstříkové číslo kulturní památky 28889/6-311, je 215.865 Kč.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

34/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje závěrečný účet města Přibyslav za rok 
2017 s výhradou, a přijímá opatření k postupu dle zákona č.134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 10, proti 0, zdrželo se 2

35/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje účetní závěrku města Přibyslav za rok 
2017 v rozsahu povinných podkladů dle přílohy k jednání.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 11, proti 0, zdrželo se 1

36/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření 
č. 2/2018 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

37/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje „Pravidla pro poskytování příspěvku 
na  vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z  rozpočtu města 
Přibyslav“.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Vaverková Lenka, Dis.
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

38/2018 Zastupitelstvo města pověřuje zastupováním města Přibyslav v  dozorčí 
radě společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Havlíčkův Brod pana Martina 
Kamaráda.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

39/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje Cenu města Přibyslav za rok 2017 paní 
Marii Henzlové, paní Jitce Němcové, paní Anně Šauerové, paní Evě Šmídové, 
panu Pavlu Loužeckému, panu Ladislavu Kočovi a panu Františku Němcovi 
in memoriam.
Termín: 25. 04. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 98/2018 Rada města Přibyslav uděluje Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582 22 Při-
byslav, IČO 70944938 výjimku z Pravidel Rady města Přibyslav pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách města Přibyslav, příspěvkových organizací 
a jiných právnických osob zřizovaných městem Přibyslav ze dne 13. 5. 2015 
za účelem pořízení vybavení fi nancovaného z projektu „Moderní formy výuky 
ZŠ Přibyslav“ s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001115 nad 100.000 Kč 
bez veřejné zakázky. O  výběru dodavatele na  základě poptávky rozhodne 
Rada města Přibyslav.
Termín: 31. 07. 2018
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

99/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přibyslav, 
Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 v době hlavních prázdnin 
od 2. 7. 2018 do 17. 8. 2018 a  uzavřením Mateřské školy Přibyslav o hlavních 
prázdninách v době od 20. 8. 2018 do 31. 8. 2018.
Termín: 01. 07. 2018
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

100/2018 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o  nájmu nebytových prostor 
č. 4/2018 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem Jakubem Jarošem, Zahradní 689, 582 22 Přibyslav, 
IČO 05118573, jejímž předmětem je pronájem objektu (občerstvení) na po-
zemku parc. č.  st. 2  362 v  k.ú. Přibyslav o  výměře 37 m2 a  pronájem části 
zadlážděného prostoru parc.č. 53/1 v k. ú. Přibyslav o výměře 80 m2. Výše 
nájmu je 5.000 Kč/rok 2018 + úhrada spotřeby elektrické energie. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou - provozní doba koupaliště v roce 2018.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 09.  05. 2018

101/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít příkazní smlouvu mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Ing. Mar-
tinem Liškou, Nad Žlábkem 3757, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72801654. 
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

102/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít příkazní smlouvu mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Ing. Jiřím 
Růžičkou, Máchova 3090, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 13208624.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

103/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č. 2/2018 mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 580 01 Přibyslav, IČO 00268097 a pa-
nem Ing.  Václavem Bártlem, Nad Rybníkem 2930, 580  01 Havlíčkův Brod, 
IČO 14535831.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

104/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene  
služebnosti č.  IV-12-2014446/VB/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži po-
zemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 951/25, 951/30 a 955/17 v k. ú. 
Přibyslav spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1654-390/2017. Jednorázová náhrada za zřízení 
služebnosti je ve výši 54.320 Kč + DPH.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

105/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1797/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Přibyslav paní Václavě Kytličkové, Malinského 
291, 582 22 Přibyslav, IČO 60130407. Cena pronájmu je 1.000 Kč/rok. Nájem-
ní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2018. 
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

106/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s  udělením plné moci k  zastupování města 
Přibyslav v  soudním řízení ve  věci žaloby na  určení vlastnictví  k  pozemku 
parc. č. 355 v k. ú. Utín Mgr. Slavomíru Teclovi, Kalinovo nábřeží 605, 580 01 
Havlíčkův Brod.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

107/2018 Rada města Přibyslav schvaluje seznam místních a pomístních názvů v k. ú. 
Poříčí u Přibyslavi.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

108/2018 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 5 v domě Přibyslav, Ronov 
nad Sázavou čp. 15 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstra-
něny), bytem Ronov nad Sázavou čp. 15, nájemní smlouva bude uzavřena 
od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou s možností navýšení ceny nájmu o míru infl a-
ce vyhlášené ČSÚ, a současně souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt 
č. 6 v domě Přibyslav, Ronov nad Sázavou čp. 15, uzavřené dne 1. -7. 1997 
s  paní (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), dohodou 
ke dni 30. 6. 2018.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

109/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s úhradou částky za spotřebu vody v budově 
Dolní Jablonná č. p. 23 za období 16. 12. 2016 až 12. 12. 2017, kterou má 
hradit SDH Dolní Jablonná, a to ve výši 50 %, což je 11.841 Kč.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

110/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené mezi 
městem Přibyslav a (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 
na byt č. 6 v domě na adrese Tržiště 241, Přibyslav, kterým se upravuje výše 
měsíčního nájemného a doba trvání nájemní smlouvy od 1. 9. 2018 do 31. 8. 
2019. Výše měsíčního nájemného bude stanovena na 42 Kč za 1 m2. 
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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Tak jako každý rok, i letos jsme se vydali s Komisí sociální a zdravotní RM Přibyslav 
na exkurzi do zařízení sociálních služeb. Tentokrát jsme zavítali do Domova pro seni-
ory Havlíčkův Brod. Ředitelka zařízení nás přijala v Domově v ul. Husova, seznámila 
nás s provozem všech tří zařízení, která Domov tvoří (Husova, U Panských a Břevni-
ce) a jsou zřizována Krajem Vysočina. Po prohlídce zařízení jsme se přesunuli do dal-
ší budovy U Panských. Obě zařízení jsou přizpůsobena potřebám seniorů tak, aby 
byla zachována jejich důstojnost a mohli zde žít kvalitním životem. O klienty se stará 
nejen personál zdravotnický, ale i řada terapeutů. Volný čas tak mohou trávit různými 
aktivitami nebo jen odpočinkem, dle svých možností. I posezení v přírodě - parku, 
který před hlavní budou je, U Panských pak vlastní zahrada s altánem, je pro klienty 
nabíjející. Na chodbách několik příjemných společenských zákoutí, pokoje taktéž pů-
sobí příjemně, jen těch jednolůžkových se nedostává. I tak zde senioři dostávají veš-
kerou potřebnou péči, jejímž základem je vřelé slovo. Nutno podotknout, že stále je 
velký převis žádostí o přijetí do těchto Domovů. Čekací lhůta pak může být počítána 
i v letech. Vždy je lepší, pokud víte, že domácí péči seniorovi již nedokážete zajistit ani 
za pomoci pečovatelské služby či charity, podávat žádosti do Domovů s předstihem. 
Domovů není tolik, aby mohly svou kapacitou pružně reagovat na aktuální potřeby 
seniorů. Do budoucna je v kraji plánováno pár dalších výstaveb. Jedna nová budova 
se mimo jiné dostavuje u nemocnice v Husově ul. a bude náležet právě k Domovu pro 
seniory HB. Toto zařízení pokryje i potřeby lidí s Alzheimerovou chorobou, kterých 
bohužel přibývá. Není problém, pokud již uvažujete o pobytovém zařízení sociálních 
služeb, domluvit si osobní schůzku a prostředí si prohlédnout. 

Dále bych chtěla poprosit o spolupráci všechny, kteří se pohybujete po odleh-
lých místech Přibyslavi. Během dubna a  května jsme zaznamenali nález několik 
injekčních stříkaček. Pokud takový nález učiníte,  oznamte, prosím, tuto skutečnost 
na MÚ sociální pracovnici nebo terénním pracovníkům Spektra 606 064 881 nebo 
608 816 721 či na Policii 158. Navázali jsme spolupráci s kontaktním a poradenským 
centrem Spektrum ze Žďáru nad Sázavou, které se drogovou problematikou zabývá 
a na sběr tohoto nebezpečného předmětu je vybavené. Stejně tak, pokud vy sami 
či někdo z  vašeho okolí pomoc odborníků potřebuje, obracejte se na  Spektrum 
tel. 566 620 098, www.spektrum.kolping.cz. Organizace pomáhá řešit i jiné závis-
losti, jako je kouření, potíže s alkoholem nebo léky.  

Dle plánu proběhla na radnici první Občanská poradna, která bude k dispozici 
každé třetí úterý v měsíci od 12.15 hod. do 16 hod. ve velké zasedací místnosti. 
Poskytuje poradenství dluhové, spotřebitelské, občanskoprávní, pracovněprávní 
a další nad rámec sociálního poradenství. Služba je bezplatná a anonymní. 

Od 1. 6. 2018 se zavádí nová dávka nemocenského pojištění – dlouhodobé ošet-
řovné. S dotazy se obracejte na kompetentní pracoviště OSSZ Pražská 2893, 580 03 
Havlíčkův Brod, tel. ústředna 569 465 300, žádejte oddělení nemocenského pojištění.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Sociální práce

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. 6. 2018 od 13 do 16 hod.

Na konzultaci je nutné se předem objednat 
na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018,

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz.

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

Bezplatná Občanská poradna
proběhne v budově městského úřadu 

v úterý 19. 6. 2018 od 12.15 do 16 hod.

Na konzultaci je možné se objednat na tel. 569 425 630 
nebo 731 604 742, e-mail: poradna@charitahb.cz.

Objednaní klienti  mají přednost.

Více informací naleznete na htt p://hb.charita.cz/

Dne 14. května se sešla komise RM pro spolupráci se zahraničím. Letos máme 
na programu opět několik akcí, na kterých přivítáme naše holandské přátele. V čer-
venci se uskuteční skautský tábor organizace Don Bosco z  Mooku na  tábořišti 
v Železných Horkách. Pobytu se zúčastní asi 30 holandských skautů. Podrobnosti 
projednali zástupci naší organizace Junáka, Helena Malá a Karel Řezníček, a před-
stavitelé holandských skautů při návštěvě Tona Heringse a dalších ve dnech 18. -21. 
5. v Přibyslavi. Výměnné skautské tábory mají již mnohaletou tradici a jsme rádi, že 
tato tradice se dále rozvíjí. Dalším bodem, který byl na programu schůzky zahraniční 
komise a  také schůzky starosty města Martina Kamaráda a  předsedkyně komise 
Anny Šnýdlové s Tonem Heringsem, předsedou Nadace pro Přibyslav v Mook en 
Middelaar, byla účast holandských přátel na akci Pyrocar v srpnu t. r. Naplánovaná je 
návštěva devítičlenné delegace, jejímiž členy budou kromě hasičů z Mook en Midde-
laar i právě Ton Herings a čestný občan města Přibyslav Piet Martens, náš dlouholetý 
přítel. O holandské hasiče se budou starat naši dobrovolní hasiči, jak nás informoval 
Josef Sobotka, jejich předseda. Věříme, že návštěva Pyrocaru i celý pobyt se opravdu 
vydaří. Vždyť Pyrocar je akce vskutku ojedinělá. Sérii návštěv uzavřou na podzim 
holandští myslivci, jak komisi informoval myslivecký hospodář Josef Hamerník. Je to 
rovněž výměnná návštěva – v loňském roce v Mooku pobývali naši myslivci. 

Příští rok budeme slavit 25. výročí podepsání Smlouvy o přátelství mezi Přibyslaví 
a Mook en Middelaar. Byli jsme informováni, že starosta Mook en Middelaar by při 
této příležitosti rád pozval větší delegaci města Přibyslavi a našich spolků do Holand-
ska, abychom výročí oslavili společně. 

Anna Šnýdlová
předsedkyně komise

 
Upozorňujeme, že do 30. 06. 2018  

JE SPLATNÝ MÍSTNÍ POPLATEK  
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a místní poplatek ze psů.  

 

Jak daleko je do Mooku…

Upozornění pro návštěvníky společen-
ských, kulturních a sportovních akcí

V  důsledku Nařízení o  ochraně osobních údajů (GDPR), které vstupuje 
v platnost od 25. 5. 2018 upozorňujeme: na některých akcích mohou být ná-
vštěvníkům k podpisu předkládány tzv. „prezenční listiny“ a  to hlavně tehdy, 
kdy se může předpokládat, že budou pořizovány takové fi lmové a fotografi cké 
dokumenty, kde lze jednotlivé osoby identifi kovat. Svým podpisem tak dává 
účinkující nebo návštěvník zároveň souhlas nebo nesouhlas s  pořizováním 
těchto materiálů do všech dostupných médií pořádající organizace i ostatních 
médií (např. regionálního tisku, sociálních sítí, apod.), a to jak v papírové, tak 
i elektronické podobě. 

Před každou akcí je vhodné podle svého uvážení např. plakátkem upozornit 
návštěvníky na  tuto skutečnost. Do doby přijetí českého právního výkladu je 
pořadatelům doporučován tento postup. Souhlas nebo nesouhlas  může být 
vyžádán pouze na  konkrétní akci nebo ( jedná-li se o  členy organizací atd.) 
mohou být vydány podpisy na dobu neurčitou. Souhlas není vyžadován, jsou-li 
pořizovány takové záznamy, kde je větší počet osob, anebo kde nelze jednotlivé 
osoby identifi kovat.
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1.  O  jakém povolání jste snil 
v dětství?

Už jako malého mě neuvěřitelně 
fascinovala železnice – ať se jednalo 
o  reálnou, tak i  jako modely nebo 
hračky. Chtěl jsem být strojvedou-
cím. Avšak měl jsem hendikep v po-
době silných dioptrií (mnozí si mě 
jistě pamatují s „lupami“ na nose), 
a  tak zůstalo jen u snu. Když jsem 
byl starší, zajímal jsem se o elektro-
niku a elektrotechniku. To mi vydr-
želo až do maturity a studií na VŠ.  
Nakonec si mě však železnice svým způsobem našla – ve fi rmě, kde jsem zaměstnán, 
se věnuji vývoji informačního zabezpečovacího systému pro vlaky.

2.  Jaký obor jste vystudoval, v jakém jste vyučen?
Po gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou jsem studoval elektrotechniku na VUT v Brně. 

Konkrétně šlo o bakalářský obor Teleinformatika se zaměřením na telekomunikační 
sítě a internet. Inženýrský titul mám v oboru informatika. 

3.  Proč jste se rozhodl podnikat?
Podnětem k založení živnosti byla skutečnost, že již několik let před tím jsem vyvíjel 

systém pro správu webového obsahu ( jinými slovy: správa stránek bez nutnosti zna-
lostí programování) a dostal jsem nabídku aktivně se podílet na webovém portálu 
pro správu léčiv. Mou snahou bylo vytvořit systém pro webové stránky, který si může 
dovolit kdokoliv, kdo umí pracovat s textovým editorem (např. Word). 

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

Programování mě začalo bavit již na střední škole a baví doposud. Pokud vím, 
nikdo v rodině se aktivně (pokud nepočítám automatizaci) v informačních techno-
logiích nepohyboval. Nicméně spoustu technicky zdatných vzorů v rodině mám.

5.  Jak podnikání změnilo váš život?
Nikterak významně. Jsem totiž i zaměstnancem v soukromém sektoru, a to je mou 

hlavní obživou. Živnost je pouze doplňková činnost vykonávaná ve volném čase.

6.  Jaká je vaše pracovní doba?
Tím, že je to vedlejší činnost, tak pracovní doba vyplývá z potřeb, případně poža-

davků zákazníků a domluvených termínů. 

7.  Nejen prací živ je člověk – jak odpočíváte, relaxujete?
Dříve jsem relaxoval hraním na bicí v rockové kapele. V současné době účinkuji 

v místním ochotnickém divadle. Když mám chvíli, věnuji se rekreačně sportu s rodi-
nou – kolo, plavání, lyžování, (inline) bruslení, atp. 

8.  Na co z období začátků vzpomínáte rád/nerad, na co nikdy nezapomenete?
Díky živnosti jsem měl možnost poznat spoustu zajímavých lidí z řad malířů a so-

chařů, pro které tvořím webové prezentace, nebo oblast farmacie. Ale asi nikdy 
nezapomenu na  jednoho „podnikatele“ v  oblasti LED technologií, ze kterého se 
vyklubal známý podvodník. 

9.  Co vás v poslední době v podnikání těší/trápí?
Nejvíce mě těší, že lidé mají z mé práce radost a užitek, který jim pomáhá v jejich 

podnikání. Trápí mě však neustále se zvyšující se administrativa a byrokracie, která 
je s podnikáním spojena. 

10.  Co nového ve svém oboru byste ještě chtěl vyzkoušet?
IT je neustále rozvíjející se obor, ve kterém je nutno neustále se učit novým věcem 

a ty potom umět využít ve správný moment na správném místě. A toto se týká ob-
zvláště webových technologií. Dnešní doba je vlastně taková, že pokud není někdo 
na internetu, jako kdyby neexistoval. 

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

Rozhovor s Ing. Petrem 
Jajtnerem 

Uskuteční se 8. června 2018 od 15.00 do 17.00 hodin na pobočce ZUŠ 
v Přibyslavi  

(Bechyňovo náměstí 35, Přibyslav)  

………….. 

V případě zájmu o výuku v roce 2018/2019 nebo další informace nás prosím 
kontaktujte na tel. čísle + 420 725 402 687 nebo na pobočce. 

Těšíme se na Vás! 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. V. STAMICE, 
pobočka PŘIBYSLAV 

 

ZVE ZÁJEMCE O VÝUKU 

na 

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Individuální výuka v hudebním oboru je určena pro děti již od 5 let. 

Žáci si mohou vybrat z následujících oborů:  

Hra na housle  

Hra na zobcovou flétnu 

Hra na akordeon 

Hra na klavír 

Zpěv 

Hra na kytaru 

Hra na dechové nástroje (příčná flétna, klarinet, 
saxofon) 

Uzávěrka příštího čísla 20. 6. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 7. 2018)
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Petra Fiedlerová
Ve čtvrtek 3. 5. 2018 proběhl na naší škole 1. ročník pěvecké soutěže s názvem 

„NaLinkuj si písničku“. Soutěže se zúčastnilo 47 žáků 1. stupně a 3 žákyně z 2. stup-
ně. Do poroty usedly paní učitelky Augustová, Fiedlerová a Josková.

V kategorii 1. - 3. tříd se na 1. místě umístila Anežka Štefáčková (1. A), na 2. místě 
Kateřina Kerbrová (3. A), na 3. místě Anna Řezníková (3. A).

V kategorii 4. - 5. tříd se na 1. místě umístila Nikola Plíhalová (4. C), na 2. místě 
Lucie Holá (4. B), na 3. místě Anna Fikarová a Vojtěch Štáfl  (4. A).

V kategorii 2. stupeň 1. místo získala Berenika Fikarová. Děkuji všem soutěžícím 
za odvahu a krásné pěvecké výkony.

Přehled dalších událostí
• V  pátek 20. 4. 2018 proběhlo 
v  Havlíčkově Brodě okrskové kolo 
vědomostní soutěže „Všeználek.“ 
Z naší školy se ho zúčastnilo nejši-
kovnější družstvo „páťáků“- Agáta 
Šťastníková (5. C), Jakub Kachlík, 
Jakub Flekal, Šimon Mach (5. A). 
Zde naši žáci zvítězili a  26. 4. se 
zúčastnili kola okresního. Z 8 druž-
stev se s  dalšími dvěma umístili 
na 4. místě. Soutěž vůbec nebyla lehká. Otázky byly ze všech různých oborů: lite-
ratura, vlastivěda, přírodověda, matematika, hudba… A proto všem zúčastněným 
žákům patří velká gratulace!

• Paní uč. J. Tušlová doprovodila 11 žáků 6. ročníku do Havlíčkova Brodu na okres-
ní kolo ve  vybíjené, paní učitelka P.  Stránská 12 žáků z  5. ročníku tamtéž a  paní 
učitelka Z. Šedová zase do Třebíče na krajské kolo štafetového běhu 17 sportovců 
z 1. stupně.

• V sobota 12. 5. pořádali Otakárci pod vedením paní učitelky M. Zichové na školní 
zahradě svoji každoroční „férovou snídani.“ Podpoří se tím spravedlivý obchod, což 
je dobré a správné.

• Dne 14. 5. připravil Český červený kříž Havlíčkův Brod pro „třeťačky“ aktivity 
v rámci Dnů prevence ČČK HB. Ve stejný den odvezl pan ředitel P. Adam na celý 
den 7 tanečnic z druhého stupně na soutěž do Vojnova Městce.

• Středa 16. 5. byla tradičním květinovým dnem – Českým dnem boje proti rakovi-
ně. Deváťáci během dopoledne nabízeli za symbolickou částku 20 korun žluté květy 
měsíčku zahradního.

• V pátek 18. 5. sehrál divadelní soubor Sluníčko pro „školkáčky“ a své spolužáky 
z 1. stupně divadelní představení. Divadlo s dětmi nacvičily paní vychovatelky M. Rů-
žičková a J. Smejkalová.

• Žáky osmých tříd navštívili členové Rychlé záchranné služby v Přibyslavi  a členové 
hasičského sboru. Z miniankety vyplynulo, že: … bylo to – naživo, a proto působivé 
(J. N. – 8. A), … fajn, líbilo se mi to (T. T. – 8. A), … zajímavé, dozvěděli jsme se 
spoustu nových věcí (M. V. – 8. B).

za ZŠ Přibyslav
Monika Linková

V minulých dnech proběhlo mnoho soutěží - jak sportovních, tak vědomostních. 
Bez nadsázky lze říci, že žáci naší školy si vedli ve všech směrech velmi dobře.

Do krajského kola soutěže Zemědělství na Vysočině bylo vybráno ze 144 účastní-
ků 20 nejlepších – mezi nimi jsou Karolína Tušlová (7. A), Pavel Venc (7. A) a Vendula 
Janů (7. C). Pojedou za  odměnu na  dvoudenní exkurzi za  zábavou i  poučením. 
Dalšímu účastníkovi soutěže, Jakubu Peňázovi (6. A), uniklo postupové místo jen 
proto, že byli tři soutěžící se stejným počtem bodů a postoupil pouze ten, který měl 
nejlepší (nejkratší) čas. Všem našim patří velká gratulace.

Mistrovství školy v Sudoku se konalo ve čtvrtek 10. 5. 2018. V kategorii mladších se 
mistryní stala Lucie Šrámková (5. A), I. vicemistryní Hana Vencová (5. A) a II. vicemis-
tryní Barbora Augustinová (5. A). Ve starší kategorie zvítězil Nikolas Wagner (7. A), 
I. vicemistr byl Martin Vopršal (8. B) a II. vicemistryní se stala Marie Palánová (8. B).

Mgr. Pavel Hitzger informuje o další, tentokrát sportovní, aktivitě 
Mc Donald’s Cup

Dne 3. 5. 2018 se v kategorii I. (r. 2008 - 2011) naši žáci umístili na krásném 3. mís-
tě z 12 škol havlíčkobrodského okresu (P. Svoboda, M. Štefan, D. Teml, P. Mareš, 
V. Křesťan, J. Kasal, T. Pazour a F. Koubek).

Ještě větší úspěch jsme zažili druhý den, kdy jsme v kategorii II. (r. 2006 - 2008) 
vyhráli okresní fi nále z celkem 15 škol a chlapci postupují do KRAJSKÉHO fi nále 
konaného dne 21. 5. 2018 v Jihlavě (L. Svoboda, J. Beneš, K. Vaverka, A. Vaverka, 
M. Vopršal, D. Šrámek, R. Havlíček, T. Háněl, J. Janů a J.Krejčí). Chlapcům děkuji 
za skvělé sportovní výkony a reprezentaci naší školy.

Mgr. Petra Fiedlerová přišla s nápadem uspořádat na naší škole I. ročník pěvecké 
soutěže „NaLinkuj si písničku“. Jak už název napovídá, touto akcí se vzpomnělo 
na Pavla Linku, který hudbě zasvětil celý svůj život. Podle ohlasů to bylo příjemné 
a zdařilé odpoledne, podrobnosti uvádí sama organizátorka. 

Zprávy ze školyZ á šk l

Pod tímto názvem se skrývá dřevěný sokl, na kterém je umístěná deska se jmény 
6 osob a dvou rodin. Kdy byl tento pomník v základní škole zřízen, se nám nepo-
dařilo díky absenci školních kronik zjistit. Jisté je, že léta stál v mezipatře schodiště 
ve staré školní budově, tedy v místě, kudy denně prošla většina žáků školy nesčetně-
krát a tak mohly být oběti nacistického režimu neustále připomínány.

V  průběhu přestavby školy byl pomník ze schodiště přestěhován do  jednací 
místnosti vedle ředitelny školy, aby nedošlo k jeho poškození. V současné době se 
nachází v prostoru respiria základní školy.

Tímto bych rád reagoval na  opakované 
dotazy paní zastupitelky Z. Neumannové 
v  rámci zasedání zastupitelstva směrem 
k  vedení města. Není tedy pravdou, že byl 
pomník zničen a někam vyvezen, jak opako-
vaně tvrdila. Tato tvrzení jsou o to úsměvněj-
ší, že je na zasedání zastupitelstva prezentuje 
právě paní Z. Neumannová, která  je zaměst-
nancem základní školy. Předpokládám, že 
dalším tématem bude požadavek na aktua-
lizaci textu pomníku, jelikož na něm zjevně 
nejsou uvedeny všechny oběti německého 
násilí z  přibyslavské školní obce. Nemluvě 
o možném a logickém požadavku na zřízení 
pomníku obětem komunistického násilí.

Petr Adam
ředitel školy

Oběti německého násilí ze školní obce 
1939 – 1945

 Pomník obětem německého násilí 
v základní škole
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Římskokatolická farnost 
Přibyslav v červnu
Neděle 3. 6. v 9.00 hodin SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

 Neděle 17. 6. Pouť v České Jablonné

Sobota 23. 6. Tradiční pouťový koncert ve farním kostele

Neděle 24. 6. Přibyslavská pouť – 
 svátek patrona místního kostela

Srdečně vás všechny zveme na  připravované akce. Aktuální informace o  dění 
ve farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i dalších bohoslužeb naleznete nejen v na-
šem měsíčníku Římsa, na našich stránkách www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce 
u vchodu do kostela nebo si je vyslechnete v ohláškách při nedělních bohoslužbách.

Anna Šauerová
(Zpracováno podle Pastoračního plánu na rok 2018)

Třebaže už květen pomalu končí, chci se pár řádky vrátit o  jeden měsíc zpět. 
Poslední týden v dubnu letošního roku jsme strávili kouzelný týden na rekondičním 
pobytu v Lázních Poděbrady. Musíme dát za pravdu městskému logu, které hlásá: 
Poděbrady, město našich srdcí. A my to musíme jen potvrdit. Již po několikáté jsme 
zde trávili ozdravný pobyt. Nejen lázeňské procedury nám pomáhají zdolávat úskalí 
našich zdravotních problémů. Procházky kolem řeky Labe nebo místními parky jsou 
kouzelné. A pořád je zde co objevovat. Jestlipak víte, že první zřídlo bylo otevřeno již 
před 113 roky v roce 1905? Pomocí proutku v hloubce 96 m byl pramen v listopadu 
roku 1904 nalezen a 1. srpna 1905 byl navrtán. Od těchto dnů se začala odvíjet nová 
éra města i  jeho okolí. Budete-li uvažovat o  lázeňském pobytu nebo jen o výletě, 
můžeme vám Lázně Poděbrady jen vřele doporučit. Určitě nebudete zklamáni. I my 
se budeme těšit, že se třeba za rok  zase do Poděbrad vrátíme.

Ale vás spíše zajímá, co chystáme na měsíc červen a na nadcházející léto. Říká se 
že: „Všude je dobře, ale doma nejlíp,“ a proto si uděláme hezkou kondiční procházku 
v úterý 26. 6. Sejdeme se před městskou radnicí ve 14.00 hodin a pak se vydáme 
objevovat krásy našeho města a  okolí. Nebojte se se zúčastnit. Nebudeme trhat 
žádné rekordy v ujitých kilometrech. Jen si zdravě protáhneme nohy.

Samozřejmě plánujeme i  tradiční kondiční cvičení a plavání v místním bazénu. 
V letošním roce se budeme scházet každé úterý v 19.00 hodin. Poprvé si vyzkoušíme 
vodu na koupališti 3. července. Doufejme, že nám počasí bude přát a co nejvíc si léta 
užijeme. A protože se čas dovolených a prázdnin nezadržitelně blíží, přeji vám všem 
krásné prosluněné léto, v pohodě a zdraví strávené zasloužené volné dny. 

Na setkání s vámi při našich akcích se za celý výbor naší organizace těší

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Kouzelné jaro
(svaz invalidů informuje)

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

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

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 červnu čeká?
v pondělí 18. 6. 2018 – V knihovně si můžeme i hrát 
Setkání – Výrobky s letní tématikou, písničky, říkadla
   – Rozloučení před prázdninami se šipkovanou (dle počasí)

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

 Harmonie v Olešence na Kozím dvorku

Jako každoročně, tak tomu bude i  letošního roku, 
budeme opět pořádat ve dnech 23. 6. – 24. 6. 2018 
tradiční Pouťovou výstavu králíků, drůbeže, holubů 
a nutrií spojenou s expozicí zvířat mladých chovatelů 
o P ohár města Přibyslav.

V expozici nutrií budou vystavovat chovatelé z České republiky a ze Slovenska. Vý-
stava bude pro veřejnost otevřena v sobotu 23. 6. od 13.00 do 18.00 hod. a v neděli 
24. 6. od 8.00 do 17.00 hod. 

Výstavu nutrií doporučujeme navštívit v sobotu, v neděli budou vystavovat jen 
místní chovatelé. Výstava se koná v  chovatelském areálu pod sokolským hřištěm 
vedle Skautské základny v Přibyslavi. Děti do 15 let mají vstup na výstavu zdarma.

Občerstvení je zajištěno, bohatá tombola. Na výstavu srdečně zvou pořadatelé.

Zdeněk Dočekal
za výstavní výbor ČSCH Přibyslav

Český svaz chovatelů
ZO Přibyslav
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 Den otevřeného letiště 

Parta mladých rodičů z Keřkova dne 5. 5. 2018 provedla opravy a nátěr dětských 
prolézaček. Taktéž byla uskutečněna výměna závěsných kroužků u houpaček. Ko-
vové kroužky byly již tak vydřené, že hrozilo utržení houpaček a tím i možnost úrazu 
dětí.  Jak je vidět, Keřkováci dokáží  udělat i sami něco pro obec. 

Za osadní výbor jim všem děkuji. 
A. Gallová

V Keřkově se opravuje

Milí čtenáři,

va konci dubna jsme se účastnili ještě dvou zajímavých akcí. V sobotu 28. dubna tři naše členky 
maskovaly poranění a hodnotily ošetřování na skautské soutěži. Stanoviště bylo u Starého špitálu 
a bylo také dobově laděné. S fi guranty a pomocníky z řad skautů se nám dobře spolupracovalo 
a soutěžící ošetřování celkem bravurně zvládali. Pro nás tedy pěkně strávené dopoledne. 

V neděli 29. dubna naše mladé členky a vedoucí pomáhaly OS ČČK Havlíčkův Brod na Dnu ote-
vřeného letiště Aeroklubu Přibyslav. Na starosti měly stanoviště pro děti s kvízy a testy z bezpečnosti 
a první pomoci.

Stále mezi sebou rádi uvítáme nové dospělé členy i malé Červenokřižáčky od 6 let. Ozvěte se 
na některý z níže uvedených kontaktů. Těšíme se na vás!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz 
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

 Skautská soutěž



Str. 13Spolky / KZMPČERVEN 2018

Sbor dobrovolných hasičů města Přibyslav v sobotní dopoledne 12. května otevřel 
všechna tři vrata své zbrojnice v Hasičské ulici. 

Setkání s veřejností, které bylo akční oslavou svátku patrona hasičů, svatého Flo-
riána, mělo výborný ohlas.

Lidé s napětím sledovali zejména perfektní ukázku náročného technického zá-
sahu. Mužstvo přibyslavských záchranářů ve  složení Miloslav Jonák, Jiří Votava, 
Pavel Höfer, Zdeněk Bárta, Tomáš Baďura a Lukáš Večeřa za několik málo minut 
hydraulickými nůžkami a pákami rozevřelo a zcela rozstříhalo „havarovaný“ osobní 
automobil Favorit, aby z něho podle všech zdravotnických pravidel vyprostilo těžce 
zraněného řidiče. Tím byl samozřejmě fi gurant. 

Ukázku technického vybavení přibyslavské výjezdové jednotky a především její 
dovednosti a fyzické zdatnosti početné publikum ocenilo potleskem. 

Dramatický zásah odborně komentoval zástupce velitele výjezdové jednotky a no-
sitel Ceny města Přibyslav roku 2017 Ivo Šimanovský.

Společnost Požární bezpečnost na dvoře zbrojnice postavila skákací hrad a od-
vážné děti se mohly svézt na lanové dráze. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska nejmenším věnovalo balónky s  logem 
nejpočetnějšího občanského spolku v zemi.

Text a foto: 
Ivo Havlík

„Havarovaného“ favorita hasiči 
rozpárali jako plechovku sardinek Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, srdečně vás vítám u čtení dal-

šího příspěvku v našem občasníku. Jako tradičně se i tentokrát dozvíte informace 
o připravovaných akcích v režii KZMP. Stejně tak si připomeneme i ty, které proběhly 
v květnu.

Začátkem měsíce jsme v knihovně přivítali maminky s dětmi z KVC Harmonie, 
díky hezkému slunečnému počasí mohlo setkání proběhnout venku na trávě, kde si 
děti hrály na dece a mohly si malovat křídami na chodník. Červnové setkání se usku-
teční v pondělí 18. června dopoledne. Budeme připravení a těšíme se. O letních 
prázdninách si dáme pauzu a poté se uvidíme zase až v září. Ale nepředbíhejme, 
červnové setkání je ještě před námi. Srdečně zveme všechny rodiče s malými dětmi 
k návštěvě knihovny.

První květnový víkend jste také mohli zavítat do kina na dětský animovaný fi lm 
od 17:00 a dobrodružný pro dospělé od půl osmé. Všem návštěvníkům děkujeme. 
V červnu promítání neplánujeme, ale jsem velice ráda, že vás můžu pozvat opět 
na letní kino! Konat se bude na přelomu července a srpna – od 30. 7. do 4. 8. Stejně 
jako loni se budete moci dívat na fi lmy na plátně, které bude nataženo za kulturním 
domem. Máme pro vás připraveno šest zábavných snímků – tituly najdete na plakátě 
v tomto čísle PO. Vstupné bude letos 30 Kč. Moc se na vás těšíme a věříme, že si 
na fi lm najdete cestu jako loni, kdy se nám to velmi vydařilo. 

Ještě po uzávěrce tohoto čísla se za námi do knihovny přišly podívat děti s paními 
učitelkami z MŠ z oddělení Sluníčka. Povídali jsme si o pohádkách, pohádkových 
postavách apod. 

Poslední květnový pátek se konala tvořivá dílnička a v červnu se na ni můžete těšit 
 v pátek 22. června od 14:30. O letních prázdninách si dáme tvořící pauzu. Těším 
se na všechny malé šikuly.

V sobotu 26. 5. toho bylo na programu mnoho! Doufám, že jste se dopoledne 
pěkně proběhli při akci ACO Běh a odpoledne si nenechali ujít jazzový festival Hou-
pačka v areálu farní zahrady. 

Ve čtvrtek 31. května se v divadelním sále ZŠ konala beseda se spisovatelkou paní 
Ivonou Březinovou pro žáky třetích tříd. Hlavním tématem byla kniha „Lentilka pro 
dědu Edu“, která formou přístupnou dětem přibližuje nejmenším nástrahy Alzhei-
merovy choroby. 

Začátkem června nás čeká tradiční knihovnická akce – pasování prvňáků na čte-
náře! Děti z prvních tříd si půjdeme v pondělí 4. června poslechnout do školy, jak 
pěkně čtou, a ve čtvrtek 7. června proběhne v kulturním domě zábavný program, 
na jehož konci budou děti „pasovány“ na čtenáře, obdrží „pasovací“ listinu a malou 
odměnu. Zváni jsou i nejbližší příbuzní dětí, stejně tak se přijdou podívat i děti z MŠ. 

V sobotu 9. června vás všechny zveme na „Hudební podvečer“ na nádvoří zám-
ku, jehož začátek je naplánován na 18:00 hodin. V případě nepříznivého počasí se 
koncert bude konat v sále kulturního domu.

O týden později, v sobotu 16. června, se opět můžete přijít pokochat pohledem 
na  krásné automobilové veterány, kdy bude Přibyslav jedním z  měst, kudy bude 
projíždět „závod“ 1000 mil československých.

Ve čtvrtek 21. června vás srdečně zveme na vernisáž dvou výstav do Kurfürsto-
va domu. Nová expozice na vás čeká jak v patře Kurfürstova domu, tak ve výstavní 
síni. Začínáme v 16:00 hodin.

O víkendu 23. a 24. června se v Přibyslavi bude konat tradiční pouť. Pěkně si tyto 
sváteční dny užijte. 

Závěrem musím všechny návštěvníky upozornit, že vzhledem ke změnám záko-
na o ochraně osobních údajů si již nebudou moci na veřejné počítače v knihovně 
připojit svůj fl ash disk či jiné podobné zařízení. Pokud potřebujete něco vytisknout, 
je nutné mít tento dokument na svém e-mailu. Stejně tak nejde do našich počítačů 
v knihovně již nic uložit – textový dokument, obrázek, stránka z webu a jiné. Mějte to 
prosím na paměti. Také nelze kopírovat ani skenovat žádné dokumenty, na kterých 
jsou uvedeny osobní údaje. 

V knihovně máme nové knihy, stavte se.

Příjemné prožití prvního letního měsíce vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Přibyslav v červnu
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V minulém čísle Přibyslavského občasníku jsem si přečetla článek našeho mysli-
veckého sdružení – hlavně paragrafy, za které jsem byla v minulosti myslivci i paní 
jednatelkou (zastupitelkou) kritizována, že jsem si to vymyslela. Teď se konečně 
potvrdilo, že jsem měla od začátku pravdu.

Protože se opět objevují případy volně pobíhajících psů v honitbě, apeluji tímto 
na hospodáře a mysliveckou stráž, aby konečně začali plnit své povinnosti souvise-
jící s ochranou zvěře a využívat svého práva udělovat nezodpovědným pejskařům 
pokuty. A to i majitelům honicích psů. Protože kromě lovu nesmí pobíhat ani tito psi 
v honitbě. Dokonce myslivecká stráž může majiteli takového psa i odejmout. Chápu, 
že tato věc není jednoduchá, ale není nemožná.

 Jana Höferová

Naši myslivci se konečně naučili 
myslivecké zákony

dovolte mi, abych se s Vámi podělila o svůj zážitek. Nešlo bohužel o nácvik nebo 
předvedení dovedností s fi gurantem, ale o skutečnou událost. Minulý měsíc se před 
naším domem stala dopravní nehoda. Bylo to v sobotu kolem šesté hodiny ranní. 
Vzbudila nás velká rána a než jsme se vzpamatovali z leknutí, obětavý soused již volal 
na tísňovou linku. Rychle jsme se oblékli a běželi před dům, kde stála již záchranka, 
a  záchranáři komunikovali se zraněnou paní. Naši hasiči tam byli během chvilky 
a pomohli paní, která byla zaklíněná v autě, vytáhnout a uložit na lůžko.

S  úžasem jsme sledovali rychlost, přesnost a  souhru celého týmu při zásahu. 
Všem, záchranářům i přibyslavským hasičům, patří náš velký obdiv a úcta k jejich 
nelehké práci.

Zdeňka Valnerová

Vážení čtenáři,

Vyber správné dílo
1.  Kterou knihu pro děti napsal Bohumil Říha?

a) Bylo nás pět
b) Honzíkova cesta
c) Kytice

 2.  Josef Čapek napsal pro děti:
a) Povídání o pejskovi a kočičce
b) Kluci, holky a Stodůlky
c) Babička

3.  Kterou knihu napsal Pavel Šrut?
a) Šedík a Bubi
b) Pudlenka
c) Šišatý švec a myšut

4.  Napiš alespoň dvě díla (pro děti) od Miloše Kratochvíla.

5.  Kterou pohádkovou knihu napsal Jan Werich?
a) Láry Fáry
b) Fimfárum
c) Tydlibum

M. Gögeová

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, květnový kvíz byl o slavných spisovatelkách a sešly se mi 
zatím odpovědi od  Barči a  Denisky a  Simonky Hrůzových. Třeba se objeví 

ještě další, i když jsem zaslechla, že to bylo docela těžké. Ale vy jste šikovní. Malá 
odměna vás samozřejmě nemine. V dnešním kvízu se podíváme na zoubek českým 
spisovatelům (mužům) a jejich známým dílům pro děti.

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

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

Těším se na odpovědi! :)

Z. Jelínek: Operace Silver A, Praha 2010, str. 55, 74 a 75.
…Přes noc pracoval Valčík v baru jako číšník, kdežto ve dne jezdil po svých infor-

mátorech nebo v bytě své spolupracovnice učitelky Lidmily Malé zpracovával zís-
kané informace pro svého velitele. Z Bartošova nařízení také jezdil po protektorátu 
a navazoval nejrůznější spojení. Byl například v Prostějově, Rychnově nad Kněžnou, 
Přibyslavi a také v Praze, kam dovezl mikrosnímek poslaný z Londýna jako poselství 
domácí odbojové organizaci…

…MUDr.  Bartoň sháněl také pomocí přibyslavského lékaře MUDr.  Miloslava 
Lišky umístění pro vysílačku skupiny SILVER A na Českomoravské vrchovině. Za tím 
účelem jel Valčík do Přibyslavi, kde s MUDr. Liškou navázal osobně spojení. K pře-
místění Libuše do tohoto prostoru však nikdy nedošlo…

(Josef Valčík zemřel 18. června 1942 v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze. 
Vysílačka Libuše byla umístěna mj. od 10. 6. - 17. 6. 1942 v ležáckém mlýně. Osada 
Ležáky byla vypálena 24. 6. 1942.)

J. Ledvinka, ml.

Rodáci v Polné
Blízkost Polné napomohla tomu, že v Přibyslavi žilo několik zajímavých rodáků 

z tohoto městečka. Připomeňme alespoň starostu K. Pokorného (P. O. 10/2010) 
či loutkáře a  kostelníka K. Jelínka (P.  O. 9/2007). Naopak několik našich rodáků 
působilo v Polné. V tomto článku uvedu dva nejpřednější.

Theodor Pařík (Teodor, Bohumil, Gottlieb) (1881-1961). Narodil se v Přibysla-
vi, jeho otec pracoval jako písař u okresního soudu. 
V  r. 1887 ho přeložili na  hejtmanství do  Polné, kde 
se Theodor ve  věku 9 let začal učit hře na  housle. 
V 15 letech byl poslán kvůli dalšímu hudebnímu vzdě-
lání do Štýrského Hradce; studoval zde u prof. Kreha-
na a prof. Dvořáčka. V tomto období již komponuje. 
V letech 1906-07 působí jako houslista v symfonickém 
orchestru v Kolíně nad Rýnem. V r. 1908 se stává čle-
nem divadelního orchestru ve Frankfurtu nad Moha-
nem. Roku 1910 byl přijat jako houslista fi lharmonie 
v Lipsku. Roku 1913 se stal členem spolku německých 
dirigentů v Norimberku a jako dirigent interpretoval 
skladby českých mistrů. Za první sv. války narukoval 

do maďarské Kanyže. Po skončení války se Pařík stal členem Slovanské hudební unie 
v Praze, v témže roce ale odcestoval na Balkán. V Lublani nastoupil jako profesor 
kontrapunktu na konzervatoři. V letech 1922-26 působil v Osjeku na místě divadel-
ního kapelníka a profesora hudební školy, v letech 1926-29 v Jakově jako pomocný 
dirigent a houslista hasičské hudby. V r. 1929 se vrátil do Polné, začal vyučovat hře 
na housle, violu, klarinet a saxofon. Období po  II. sv. válce prožil v osamění, byl 
ubytován v přítmí a chladu bývalé prádelny. Stále však psal nové partitury. Z velkého 
množství skladeb jako zajímavost na závěr uveďme sedmnáctiminutovou  symfonic-
kou báseň Přibyslav datovanou k 11. 3. 1954. Jeho skladatelský projev nese stopy 
postromantického období a  eklektické metody práce. Hudebník s  velmi dobrou 
znalostí hudební teorie a harmonických i instrumentačních principů T. Pařík zemřel 
v Domově důchodců ve Ždírci.

Ignác Spinar (Ignát Špinar) (1816-1896). Narodil se v Přibyslavi. Pocházel z rodu, 
který v Přibyslavi patřil k těm váženějším a také eko-
nomicky úspěšnějším. Studoval v  Trnavě, v  Praze 
a v Hradci Králové. Jako učitel působil nejdříve v Ole-
šence, pak v České Bělé a Vojnově Městci. V roce 1840 
se stal učitelem v Polné; od roku 1850 byl  ředitelem 
školy. Své padesátileté působení ve  školství ukončil 
v Polné 29. února 1884 odchodem na penzi. Byl čle-
nem Matice české a  různých hospodářsky zaměře-
ných spolků v Polné, Jihlavě, Novém Městě na Moravě 
a Opavě. Prosazoval a podporoval zakládání zahrad 
a sadů, jako první na Polensku šířil pěstování bource 
morušového. Své názory, připomínky a poznatky pu-

blikoval od roku 1848 v odborných a pedagogických časopisech, napsal rovněž dvě 
učebnice němčiny. Od roku 1863 redigoval Věstník okresního hospodářského spol-
ku v Jihlavě. Byl jedním ze zakladatelů a předsedou učitelského spolku Budeč v Polné 
a členem Měšťanské besedy, výborný hudebník a od roku 1849 ředitel polenského 
kůru. V roce 1888 byl I. Spinar po zásluze jmenován čestným měšťanem Polné. 

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře (68)
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V Poličce, která územně leží na Vysočině, ale formálně nyní patří do Pardubického 
kraje, se 6. června 1898 narodil významný český sochař a keramik Jan Lichtág. 

V Přibyslavi stojí jedna z jeho nejkrásnějších soch - Dívka s lachtanem. Dílo bylo 
původně umístěno v Praze - Tróji, v zahradě vily, v níž žil a pracoval přibyslavský 
rodák akademik Stanislav Bechyně. Sochu po jeho smrti vdova věnovala Přibyslavi 
a město pro cenný dar v roce 1975 vybralo architektonicky zajímavý prostor mezi 
kulturním domem a zámkem Zachariáše z Hradce.

Překvapivý je dopis vnuka umělce autorovi těchto řádků. Když jsem Davidu Chris-
tianu Lichtagovi napsal, že jsem se zájmem četl jeho magisterskou diplomovou 
práci, kterou v  roce 2014 obhajoval na  Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně a poznamenal jsem, že v Přibyslavi stojí uvedená socha, Davidova odpověď 
byla udivující: „Mnohokrát Vám děkuji za Váš objev! Ani má maminka, která s dě-
dečkem velmi spolupracovala, neměla o  realizaci této sochy ponětí. Na místo se 
jistě v létě vypravíme“.

David Ch. Lichtag (na rozdíl od svého dědečka své příjmení již psal bez akcentu) 
v době naší korespondence pracoval v Moravském zemském archivu v Brně. Po ci-
tovaném dopise se odmlčel a jeho současné působení a bydliště neznám. Narodil 
se v roce 1986, ale asi nikoli v Československu, momentálně v Česku zřejmě nežije. 
Podle všeho je fotografem.

V dopise mě upozornil na dokumentární fi lm, který jako student gymnázia na-
točil pod názvem Můj dědeček. Film lze zhlédnout na https://www.youtube.com/
watch?v=_Ppcc57t6aQ

„To se tak někdy stane“: učitel 42 let, žákyně 18
Jan Lichtág od raného dětství žil bez brzy zesnulých rodičů, vychovávala jej starší 

sestra, která však v jeho 15 letech také zemřela.
Svůj výtvarný talent rozvinul studiem na Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze 

a  stážemi v  rakouských a  francouzských porcelánkách. V  roce 1925 se několika 
pracemi zúčastnil Světové výstavy dekorativních umění v Paříži a v témže roce byl 
jako 27letý jmenován profesorem na Státní odborné škole pro průmysl porculánový 
v Karlových Varech.

Dlouho se neženil a nezakládal rodinu. Osudově se zamiloval až jako profesor 
školy uměleckých řemesel v Brně. Jeho vnuk prozrazuje: „Ve dvaačtyřiceti letech, 
to se tak někdy stane, objevil žákyni, která byla naprosto ojedinělá svým nadáním, 
svými schopnostmi, ale nejenom, hlavně taky osobnostně“. 

Studentka se jmenovala Vlasta Kadlecová (19. prosince 1921 – 12. prosince 
2013), u prof. Lichtága absolvovala 13. července 1944 a již 15. srpna téhož roku 
si ho brala za manžela.

Muž byl o 24 let starší a „omládl tím, že ona byla tak mladá. On se snažil a pracoval 
jak šílenej“, uvádí jejich dcera Dana Lichtagová.

Podle některých indicií je pravděpodobné, že umělcova studentka, a brzy manžel-
ka, je zpodobněna v přibyslavském díle Dívka s lachtanem. 

Celoživotní inspirace: ženské a dívčí tělo
Vnuk je přesvědčen o tom, že dědečkovým ideálem již za studia sochařství bylo 

„mladé, štíhlé dívčí tělo, neožehnuté poznáním života“. Stejně tak Lichtágova nejbliž-
ší a stejně stará spolužačka u profesora Josefa Drahoňovského, nejslavnější německy 

Před 120 lety se narodil Jan Lichtág,
autor sochy Dívka s lachtanem

hovořící sochařka z Československa Mary Duras (1898-1982) se věnovala „lyrické 
kráse dívčího a ženského těla“.

Kunsthistorička Nina Dvořáková o  Lichtágovi tvrdí: „Celoživotní inspirací mu 
byla krása ženského a dívčího těla. Ženy se v  jeho tvorbě objevují v různorodém 
ztvárnění.“

Žena, ať už v plastikách civilistní povahy, lyrického aktu anebo matky s dítětem, 
pro Lichtága byla zásadním objektem sochařského díla.

Práce ve škrdlovické sklárně
Manželé Jan a Vlasta Lichtágovi jsou výborně zapsáni v tvorbě již zaniklé umělecké 

sklárny ve Škrdlovicích, ještě za druhé světové války je tam pozval zakladatel sklárny 
Emanuel Beránek.  

Lichtágův vnuk připomíná, že v životě a díle jeho dědečka bylo hluboce zakoře-
něno křesťanství. „On byl vychován, ale také orientován duchovně. Pro něho byla 
víra zásadní věcí a celý život, bez výjimky, vždycky navštěvoval v neděli bohoslužby.“

Svého patrona, Jana Křtitele, sochař Lichtág ztvárnil v různých obdobích několi-
krát. Shodou okolností je svatému Janu Křtiteli zasvěcen přibyslavský kostel.

Jan Lichtág, jehož 120. výročí narození si letos připomínáme, zemřel 13. listopadu 
1985 v Brně.

Ivo Havlík
Snímek autora

Pozoruhodným ptákem, jehož lze při troše štěstí spatřit u přibyslavských břehů 
Sázavy, je skorec vodní (cinclus cinclus. Je to jediný pěvec, který sbírá potravu pod 
hladinou.

Podle údajů ornitologů v  České republice lze napočítat tisíc až dva tisíce párů 
skorce vodního. Žijí výhradně u čistých, na kyslík bohatých, rychle proudících toků, 
zejména ve vyšších nadmořských výškách. 

Silná křídla těmto ptákům umožňují vydržet na  jeden ponor pod vodou 5 až 
10 sekund. Při potopení má uzavřené nosní dírky a oči chráněné průhledným třetím 
očním víčkem, známým jako mžurka. 

Často sedává na balvanech, někdy usedá přímo do vody. Zpravidla je monogamní, 
páry spolu setrvávají po celý život. Živí se drobnými živočichy, zejména larvami, ale 
také rybím potěrem.

Mláďata hnízdo opouštějí po 24 dnech. Po vyvedení dovedou ihned plavat pod 
hladinou. 

„Na  mělkých místech se brodí a  potápí jen hlavu, na  hlubších se ponoří celý. 
Počíná si při tom velmi obratně, ostrými drápky se přidržuje kamenů, pomáhá 
si křídly jako vesly a potravu sbírá zobákem nejen ze dna a různých štěrbin, ale 
i  tak, že převrací a odhazuje stranou menší kamínky. Husté peří má vždy dobře 
promaštěné, proto se mu nepromáčí a zadržuje vzduch, takže pták pobíhající pod 
vodou je obalen stříbrnými vzduchovými bublinkami. Dovede plavat i na hladině,“ 
uvádí atlas Naši ptáci.

Ivo Havlík

Z přibyslavské přírody
U Sázavy létá „potápěč“ - skorec vodní

 Snímek zachytil letošní mládě skorce vodního. Mladí ptáci jsou svrchu břidlicově šedí 
s černými lemy per. Zajímavé je, že letos narozený pták již byl okroužkován. Foto: Ivo Havlík
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Nakladatelství Pavel Mervart vydalo cenný příspěvek k poznání středověké his-
torie našeho města. 

Plný název pětisetstránkové publikace zní: Smíšená úřední kniha polensko-při-
byslavského panství - Urbář panství z roku 1636 a opisy zejdlicovských písemností 
z let 1597–1618 (diplomaticko-paleografi cký rozbor a edice pramene).

Urbář (latinsky urbarium) je historický termín pro seznam povinností poddaných 
vůči vrchnosti. Nejstarší urbáře na našem území vznikaly v církevním prostředí a do-
chované jsou z druhé poloviny 13. století. Z první poloviny 14. století je např. známý 
urbář nedalekého kláštera v Pohledu.

Autorem jmenované knihy je Martin Janda. Nedávný absolvent Filozofi cké fakulty 
Univerzity Hradec Králové v Moravském zemském archivu v Brně důkladně a podrob-
ně prostudoval archivní fond Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled. Fond mimo jiné 
ukrývá jednu úřední knihu hodnou zvýšené pozornosti. Obsahuje opisy různých 
písemností šlechtického rodu Zejdliců ze Šenfeldu datovaných lety 1597–1618 
a nejstarší (známý) dochovaný urbář polensko-přibyslavského panství z roku 1636. 
Publikace přináší diplomaticko-paleografi cký (paleografi e - z řeckého palaia grafé 
= „staré písmo“) rozbor pramene a jeho kritickou edici, ukazuje též možnosti jeho 
využití, přičemž hlavní pozornost věnuje urbáři. Nechybí ani kapitoly pojednávající 
o polensko-přibyslavském panství, vrchnostenské správě a organizaci hospodářství 
na panství v první polovině 17. století.

Svázaný v pergamenu 
Urbář má rozměry 21x31,5 cm a je svázán v pergamenu, vazba hnědooranžové 

barvy je silně poškozená, název URBÁŘ je po 382 letech již slabě čitelný. 
Na foliích byl nalezen fi ligrán v podobě čtvercového štítu, kde v prvním a čtvrtém 

poli je vyobrazen ježek a ve druhém a třetím poli český lev. Papír, na který písaři 
psali, s největší pravděpodobností pocházel z papírny Staré Hory u Jihlavy, kterou 
vlastnila rodina Freyů.

Například se dovídáme, kolik se ve  dvorech v  Přibyslavi, Keřkově a  jinde selo 
pšenice, žita, ječmene, hrachu, ovsa, pohanky a lněného semene, že na panství v té 
době stálo dvanáct kostelů a pět far, byly zde dva vinné šenky (v Polné a Přibyslavi), 
čtyřiatřicet krčem „…do nichž pivo a pálené se vystavuje“. 

Platili nebo neplatili? 
Zajímavý je seznam „…potůčků, v kterých se raci lapají… a jiné drobné ryby na-

cházejí“ a potvrzení, že řeka „…jenž slove Sázava, jest jedna“. 
Víme o  dvanácti hájemstvích, třech panských pilách, pěti pilách poddanských, 

sedmnácti poddanských mlýnech moučných, třech olejnicích a  trojici železných 
hamrů, jednom panském mlýnu olejném a dvou cihelnách.

Dovídáme se jména poddaných, kteří vlastnili grunt s koňmi, a čteme otazníky, 
zda za to vrchnosti platili, či nikoli. Psali se: Petr Šistr, Kristián Krejzl, Folta Boček, 
Prokeš Heger, Jiří Fejtů, Kristián Fryauff u, Motl Khonzbul, Fejt Sláma, Vašek Joklů, 
Voršila vdova, atd.

Písemnosti staré přes 400 let
Nad opisem zejdlicovských písemností z let 1597-1618 lze poznamenat, že rozluš-

tit je po rovných 400 letech nebylo nikterak snadné, ani s lupou. 
Hertvík Zejdlic ze Šenfeldu, který za svého života zastával mnohé královské úřady 

a byl do panského stavu povýšen v roce 1580, polensko-přibyslavské panství koupil 
3. listopadu 1597 od Jáchyma Oldřicha z Hradce za 119 míšeňských zlatých. Před-
mětem prodeje byly města Polná a Přibyslav, oba zámky, zřícený hrad Ronov, dlouhá 
řada vesnic, mezi nimi i ty, které jsou dnes součástí města Přibyslav, např. Hřiště, 
Poříčí, Česká Jablonná, Dobrá, Keřkov. 

Jak jest napsáno: „…postoupení pak toho statku má se od pána z Hradce panu 
Hertvíkovi Zejdlicovi v outerý den svaté Lidmily, jinak po památce Povýšení svatého 
Kříže nejprve příští, vykonati. A poněvadž pán z Hradce z strany placení té summy 
za týž statek povinen… smlouvou dostatečně opatřen jest, také jest povinen (pán) 
z Hradce to postoupení toho všeho svrchu psaného statku a ne jináč, jakž se svrchu 
píše, s těmi všemi svršky a nábytky zouplna beze všeho umenšení pánu Zejdlicovi vy-
konati. Nebo kdyby se to nestalo, tedy by z této smlouvy i z toho pojištění muselo sjíti.“

Vyšla kniha o polensko-přibyslavském urbáři 
z roku 1636 s opisy písemností rodu Zejdliců

Ediční poznámka: některé encyklopedie citovaný rod píšou s akcentem - Zejdlicové, 
držím se verze bez akcentu, tedy Zejdlicové, jelikož tak je píše autor citované knihy 

 Nejstarší (známý) dochovaný urbář polensko-přibyslavského panství je z roku 1636. 
Zásluhou Martina Jandy a nakladatelství Pavel Mervart s odstupem 382 let vyšel knižně.

 První list urbáře sepisuje poddaná města a obce v roce 1636. Pod číslem 20 je uvedena 
Přibyslav, 22 - Německá Jablonná, 23 - Česká Jablonná, 24 - Dobrá, 25 - Hřiště, atd.

Po Zejdlicovi Ditrichštejn
Syn Hertvíka, Rudolf Zejdlic, o  panství přišel, když se připojil ke  stavovskému 

povstání a po Bílé hoře mu byl majetek zkonfi skován. Statky a zámky Polná a Přiby-
slav potom od císaře Ferdinanda II. v roce 1623 hluboko pod cenou získal František 
kardinál z Dietrichsteina. Vše vlastnil do své smrti v roce 1636; právě tímto rokem je 
polensko-přibyslavský urbář datován.

Ivo Havlík
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Rovných 60 let po tom, co Jan Werich v pražském Divadle ABC uvedl americkou 
hru Jezinky a bezinky, se pod jiným názvem - Šťastné údolí - stala 371. premiérou 
přibyslavských ochotníků v jejich 160leté historii. 

S divadelním spolkem Furiant poněkud morbidní kus nastudovala kmenová re-
žisérka Anna Šauerová. Na jevišti kulturního domu se od 20. do 28. dubna hrálo 
čtyřikrát, na třetí představení dokonce přijely dva plné autobusy diváků z okolí.

Americký dramatik a  spisovatel Joseph Kesselring hru napsal v  roce 1941 pod 
původním názvem Bodies in Our Cellar (Těla v našem sklepě). 

Derniéra na  jevišti Fulton Theatre na  Broadwayi se konala až po  1444 vypro-
daných představeních. V roce 1944 byl děj zfi lmován pod titulem Arsenik a staré 
tety (Arsenic and Old Lace). Werich černou komedii do Prahy přivedl v roce 1958, 
údajně proto, že se nikdy dříve v divadle tolik nesmál. 

Zápletka spočívá v  zálibě tria spřízněných žen končit trápení osamělých mužů 
otráveným vínem. Vášnivé vraždění starých mládenců a vdovců dámy nepovažují 
za zločin, naopak za dobročinnost. Ve sklepě jejich domu už je zakopán tucet mrt-
vol, v jídelně po nich zbyla jen sbírka klobouků. Nové oběti už jsou na háčku a další 
rovy v suterénu kope pomatenec s utkvělou představou, že prohlubuje Panamský 
průplav. 

Víno pančované arsenikem, jedním z nejproslulejších jedů všech dob, je na při-
byslavské scéně nalito několikrát, skleničky se nejednou pozvedají, ale naštěstí nej-
sou nikdy vypity, až přece jen! Pointu, ve kterých hrdlech otrávený mok ještě skončí, 
není radno prozrazovat, neboť úsměvná fraška se jistě dočká dalších repríz.

V  přibyslavské inscenaci hrají Emílie Veselá, Martina Jeřábková, Magdaléna 
Leskourová, Ota Benc, Petr Jajtner, Ondřej Pařil, Jan Bechyně, Petra Stránská, Ve-
ronika Křivánková, Zdena Strašilová, Karel Březina, Tomáš Peřina, Zbyněk Šauer, 
Markéta Chromková, Libuše Janáčková a Blanka Sedláková, za kulisami znějí hlasy 
Jakuba Klementa a Petra Štefáčka. 

Hru přeložila a upravila J. Vrbenská. 
Ivo Havlík

snímky autora

Furiant pobavil morbidní komedií, 
v níž dámy vraždí v dobrém úmyslu

Pozvánky na akce
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Čtvrté disciplíny 6. ročníku PDJr se zúčastnilo 29 dětí, 6 mužů a 3 ženy. Počasí nám jako obvykle přálo, a tak závody proběhly bezproblémově a v rychlém tempu.

RODINA

Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR 2018
4. disciplína – BĚH DO VRCHU – 6. 5. 2018

5. disciplína
ORIENTAČNÍ BĚH – 27. 5. 2018

Orientační běh proběhl až po uzávěrce tohoto čísla o bčasníku. Výsledky zveřej-
níme v  červencovém čísle PO. Podrobné výsledky jednotlivých disciplín, celkové 
pořadí všech závodníků a spoustu fotek najdete na našem webu a Facebooku.

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401 836
www.facebook.com/pribyslavsky.dvanactiboj.junior

www.cckpribyslav.cz

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

1. Háněl Daniel 2012 0:22,3 100
2. Strašil Matěj 2012 0:25,5 95
3. Novotná Lucie 2012 0:28,2 90

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

1. Havlíčková Denisa 2009 0:32,0 100
2. Ptáčková Petra 2007 0:34,3 95
3. Peňázová Veronika 2009 0:35,2 90

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

1. Peňázová Kristýna 2006 0:29,9 100
2. Šrámková Lucie 2006 0:32,0 95

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

1. Šrámek Matěj 2009 0:30,9 100
2. Novák Jakub 2007 0:32,7 95
3. Burda Jakub 2010 0:38,2 90

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

1. Loužecký Filip 2003 0:27,0 100
2. Havlíček Radek 2006 0:28,3 95
3. Háněl Tomáš 2006 0:29,3 90

RODINA
Pořadí Příjmení BODY

1. Peňázova 200
2. Šrámkova 195
3. Hajčmanova 184

Po dvou zimních závodech v hale se 28. 4. 2018 opět naplno rozběhla biketrialová sezona prvním 
závodem seriálu M-ČR , který byl současně započítáván do seriálu Evropského poháru v Terchové 
na Slovensku. 

Trať byla vytyčena v nádherném prostředí Vrátnej doliny na okraji Národního parku Malá Fatra, kdy 
koryto říčky Vavrinky nabídlo možnosti postavit jezdecky zajímavé a obtížné sekce.

Na  startu byl i  Marek Pochtiol, Trial Žižkovo Pole, který letos startuje v  kategorii Elite. I  když by 
ještě dva roky mohl jezdit v kategorii Junior, po loňském titulu v této kategorii požádal o „postaršení“ 
a letošní M-ČR bude jezdit v elitní kategorii.

V samotném závodě se sice nevyvaroval několika chybiček, ale i tak se mu podařilo v M-ČR závod 
dokončit na 4. místě. V seriálu Evropského poháru se umístil na 7. místě.

Druhý závod M-ČR se jel 5. 5. v Blansku. Marek obsadil v tomto závodě 6. místo. Vše si vynahradil 
druhý den 6. 5., kdy se v Blansku jel Český pohár mládeže. Na startu bylo 75 jezdců ze šesti zemí 
Evropy.

Současně se jel i závod v kategorii Open. Na náročné, ale pěkně postavené trati zvítězil Arvis Der-
maks z Lotyšska, druhý byl Marek Pochtiol a třetí místo získal Yanen Sokolovsky z Ukrajiny.

V  pořadí čtvrtým a  pátým závodem M-ČR byly závody v  rakouském Retzu 19. 5. a  20. 5. 2018. 
V areálu místních trialistů se v sobotu Marek umístil na 5. místě, kdy ho špatné rozhodnutí rozhodčího 
na jedné sekci ho odsunulo z druhého místa, druhý den si to vynahradil a obsadil 3. místo. V průběž-
ném pořadí M-ČR je čtvrtý.

Opět na biketrial

V sobotu 2. 6. 2018 se v Březové u Sokolova koná ME, kde bude 
Marek startovat v kategorii Junior a bude obhajovat druhé místo 
z posledního mistrovství.

Pochtiol J.
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Fotbalisté SK Přibyslav v  nedě-
li 20. května před plným hledištěm 
(na žádné jiné utkání krajského přeboru 
Vysočiny ve 22. kole nepřišlo tolik diváků 
jako v Přibyslavi) hostili vysoce favorizo-
vaný klub z Humpolce. 

Kvalitního soupeře, který vážně aspi-
ruje na postup do divize, domácí notně 
potrápili. Do  předposlední minuty se 
zdálo, že si odveze pouze bod za remízu 

1:1, ovšem nakonec bral body tři za vítězství 2:1 gólem vstřeleným v posledních vteřinách 
dramatického střetnutí.

Radost zavládla o den dříve na hřišti v Keřkově, kde Sativa porazila Lipnici nad Sázavou 3:2 
a konečně se odlepila od samého dna tabulky okresního přeboru. Sativě pomohla i rezerva 
Přibyslavi, když v Hněvkovicích porazila tamější oddíl 4:1. Keřkov se tak ocitl před Hněvkovi-
cemi a získal šanci se v okresní soutěži udržet. Bude však muset ještě zabojovat.

V červnu první mužstvo bude doma hrát již pouze dvakrát. V neděli 3. června hostí doma 
Jaroměřice nad Rokytnou a v sobotu 16. června v závěrečném kole soutěže Okříšky.

Rezerva „zajíždí“ v sobotu 2. června do Keřkova k městskému derby se Sativou a v neděli 
10. června přivítá doma Vísku. Keřkov ve stejný den sezónu zakončí ve Věžnici.

Jak je patrné z fotografi í, fotbalisté Přibyslavi proti Humpolci hráli v zářivě žlutých dresech, 
se znakem města na hrudi a odkazem na webovou adresu www.pribyslav.cz na zádech.

Text a foto: Ivo Havlík

Favorizovaný Humpolec Přibyslav potrápila,
prohrála gólem až v předposlední minutě Rekordní úrodu branek viděli diváci poslední dubnovou neděli v přeboru 

kopané Havlíčkobrodska v  Přibyslavi. Domácí rezerva porazila mužstvo 
Okrouhlice vysoko 9:4.

„Tolik branek nepamatuju“, kroutil hlavou Petr Stehno, který několik de-
sítek let vede statistiku přibyslavské kopané.

Diváci se dobře bavili a pět minut před koncem utkání za stavu 8:4 vy-
volávali trenéra Tomáše Kalendu, aby také on nastoupil do hry. Kalenda 
obecenstvo nezklamal i zklamal. Jen co vběhl na trávník, vstřelil závěrečný 
třináctý gól zápasu, v posledních vteřinách utkání mohl přidat i desátou 
branku domácích, ale prázdnou svatyni hostů ze dvou kroků přestřelil. 
Spálené již dříve byly i další velké šance, takže rekord mohl být ještě větší.

Text: Ivo Havlík

Přibyslav poprvé viděla 13 gólů

Právě tři roky „slaví“ nový kiosek na hřišti Sokola Přibyslav. Byl postaven 
vlastními silami fotbalistů, aby nahradil dvě staré nedůstojné budky, bývalé 
notně zchátralé prodejničky novin. 

V ochozech hřiště se v nedělních odpolednech scházejí nejen fanoušci 
kopané, přicházejí celé rodiny s dětmi. Kopaná pro ně je nejen sportovní, 
ale také společenskou událostí, přispívá k pospolitosti města. 

Zásluhou Čestmíra Sibery a jeho rodiny návštěvníky fotbalových zápa-
sů občerstvuje dobře zásobená hospůdka svého druhu. Pořád platí, že 
k  venkovskému fotbalu patří dobře vyuzená klobása, vychlazené pivo 
a limonáda.

Text a foto: Ivo Havlík

Kiosek na hřišti stojí tři roky
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Ženy tělocvičné jednoty Sokol Přibyslav se připravují na  XVI. všesokolský slet, 
který v rámci oslav 100. výročí zrodu Československa pořádá Česká obec sokolská 
ve dnech 1. až 6. července v Praze.

Přibyslavské sportovkyně vystoupí ve skladbě Siluety. Její autorky - Eliška a Ka-
teřina Karešovy - našly inspiraci v novém moderním tanečním směru Hoop dance 
s obručí. Obruč je skládací, což usnadňuje její převoz a skladování. 

Hudební doprovod je od  pop-rockové skupiny Mandrage, znějí čtyři písničky 
z jejího repertoáru, včetně nejznámější „Hledá se žena“. 

Nácvik v Přibyslavi probíhá každý páteční večer v místní sokolovně a za hezkého 
počasí venku pod vedením Markéty Kvardové a Hany Krejčí. 

Přibyslavské družstvo čeká několik tzv. secvičných v rámci Havlíčkovy župy a Kraje 
Vysočina. Na stadionu v pražském Edenu ženy vystoupí v úborech fi alové a růžové 
barvy.

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslavské ženy budou cvičit 
s obručemi na všesokolském sletu

Pozvánky na akce
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CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL

  Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu? 
Stačí jen zavolat.

  Zajištění kompletních akcí, vlastní inventář a zařízení 
(grily, fritézy...)

  Oslavy, svatby, smuteční hosti ny, 
fi remní večírky, rauty, promoce atd.

  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme

  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158

LAHŮDKY – PEKAŘSTVÍ 
Bechyňovo náměstí 3, PŘIBYSLAV 

PŘIJĎTE SI K NÁM NAKOUPIT, POSEDĚT… 
Čerstvé pečivo, sladké pečivo, cukroví,   
chlebíčky, obložené bagety, 
saláty, pomazánky, jogurty, 
hotová jídla, káva, čaj, 
domácí sladké koláče, cukroví  
NOVINKA – KVÁSKOVÉ CHLEBY  

PONDĚLÍ – PÁTEK 5 30 h. – 16 30 h. 
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červen 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. června 2018 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2018 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. června 2018 Aleš Krejča/ Tušení – výstava Janáček galerie Janáček Galerie Přibyslav
– od 1. června 2018 Informační centrum – zahájen celotýdenní provoz Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2018 Zahájeni opravy komunikace první třídy č. I/19 Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 2. června 2018 v 16.00 h. Ukázky sletových skladeb Fotbalové hřiště TJ Sokol Přibyslav
– 3. června 2018 v 9.00 h. Boží Tělo – Slavnost Těla a Krve Páně Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 3. června 2018 SK Přibyslav/fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 7. června 2018 Pasování prvňáčků na čtenáře Kulturní dům ZŠ, KZM Přibyslav
– 7. června 2018 od 14.30 h. Promenádní koncert Hudby Hradní stráže Park G. M. Jihlava KŘ Policie ČR Jihlava 
– 8. června 2018 od 15.00 h. Přijímací talentové zkoušky ZUŠ Budova ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 9. června 2018 od 9.00 h. Víkend otevřených zahrad Školní zahrada ZŠ Přibyslav 
– 9. června 2018 v 18.00 h. Hudební podvečer na zámku/koncert Nádvoří zámku KZM Přibyslav
– 10. června 2018 od 9.00 h. DBJr – Atletika Sportovní areál Česká ul. MS ČČK Přibyslav
– 10. června 2018 od 9.00 h. Víkend otevřených zahrad Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 10. června 2018 SK Přibyslav/fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 12. června 2018 v 6.45 h. Výlet na Konopiště/odjezd autobusu Radnice města KS Pohoda, Mě Ú Přibyslav
– 13. června 2018 Vystoupení žáků pěveckého oboru ZUŠ Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 14. června 2018 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 16. června 2018 ve 13.50 h. 1000 mil československých – zastávka veteránů Město Přibyslav viz plakát
– 16. června 2018 SK Přibyslav/fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 17. června 2018 Pouť v České Jablonné Obec Česká Jablonná ŘKF Přibyslav, Obec Č. Jablonná
– 18. června 2018 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 19. června 2018 od 12.15 h. Charitní občanská poradna Radnice města OCH Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav
– 21. června 2018 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 21. června 2018 v 16.00 h. Magická osmička/vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. června 2018 v 16.00 h. Úsměv prosím…/vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. června 2018 v 17.00 h. Přehrávka žáků akordeonové třídy Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 22. června 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 22. června 2018 Přibyslavská pouť Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 23. června 2018 Přibyslavská pouť Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 23. června 2018 od 13.00 h. Pouťová výstava králíků, drůbeže, holubů a nutrií Areál u skautské základny ČSCH ZO Přibyslav
– 23. června 2018 Pouťový koncert Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 23. června 2018 v 17.45 h. Obraz Doriana Graye/divadlo pro předplatitele HD Jihlava HD Jihlava
– 24. června 2018 od 8.00 h. Pouťová výstava králíků, drůbeže, holubů a nutrií Areál u skautské základny ČSCH ZO Přibyslav
– 24. června 2018 Přibyslavská pouť Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 26. června 2018 v 14.00 h. Pěšky naším krajem/výlet nejen pro členy SPCCH Město Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 29. června 2018 Ukončení školního roku 2017/2018 ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav/ y y


