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Toto volební období lemují fi nančně dvě nejrozsáh-
lejší akce v novodobé historii města. Na začátku obdo-
bí jsme dokončovali výstavbu a modernizaci základní 
školy 3. a 4. etapou, kdy náklady na tyto dvě etapy činily 
68 822 204 Kč a končíme ho stavbou kanalizace Dobrá 
– Keřkov s vysoutěženou cenou 40 392 221 Kč.  Cel-
kově byly připraveny a postupně realizovány investice 
za 189 milionů Kč. Takto mohutná investiční činnost 
mohla být realizována díky třem věcem: výnosům ze 
skládky v Ronově nad Sázavou, úvěru a čerpání dotací 
městem Přibyslav. Zásadním je také udržet rozpočty 
těchto staveb i na pomyslné uzdě tak, aby realizované 
práce odpovídaly v co největší míře vysoutěžené ceně. 

Dovolím si proto v tabulce pod  tímto článkem krátce 
shrnout veškeré investice realizované v tomto období 
s tím, že se budu věnovat porovnání čísel mezi vysoutě-
ženými náklady a náklady skutečně uhrazenými na zá-
kladě schválených více či méně prací. Ty jsou vždy od-
vozené od toho, zda se jedná o novostavbu, přístavbu 
či rekonstrukci a často také odrážejí i to, jak se s řešením 
konkrétních problémů potýkal projektant. Z přehledné 
tabulky je zřetelné, že nejvíce se vícenáklady objevu-
jí u  rekonstrukcí historických budov, ať již tomu bylo 
v případě rekonstrukce základní školy nebo ZUŠ. Jejich 
míra ale zdaleka nedosahuje stanovených 20 % tak, jak 
je měl na paměti zákon o zadávání veřejných zakázek. 

Každá stavba je živý organismus a k její realizaci patří 
i změny, které mohou pozitivně ovlivnit konečný výsle-
dek. Ne vše je možno podchytit ve fázi projekce. Každá 
změna na stavbě je konzultována s příslušnými úřady 
( je-li to třeba), projektantem a technickým dozorem.  
Věřím, že všechny uvedené stavby budou i v následu-
jících letech sloužit ku prospěchu občanům našeho 
města. Věřím také, že řádně dokončíme všechny in-
vestice, které tu zůstanou k dokončení pro následující 
zastupitelstvo. 

Martin Kamarád
starosta města

Za kolik stavíme ve městě

Akce Dodavatel Smluvní cena Konečná cena

Rok 2018
Kanalizace Přibyslav, MČ Dobrá-Keřkov STAVAK spol.s.r.o. 40 392 220,97 stavba probíhá
Rekonstrukce ulice Komenského M-Silnice a.s. 2 724 311,53 stavba probíhá
Hasičská zbrojnice Keřkov KB Stavební s.r.o. 1 078 035,00 1 078 035,00
Rekultivace a rozšíření skládky v Ronově nad Sáz. Sdružení Rovina - Dvořáková 8 301 509,42 stavba probíhá
Mateřská škola nástavba a přístavba Chládek a Tintěra HB, a.s. 13 908 793,00 stavba probíhá

Rok 2017
Rekonstrukce ulice Zahradní EUROVIA CS, a.s. 5 429 582,96 5 429 582,96
Infrastruktura  pro 4 RD Dolní Jablonná STAVAK spol.s.r.o. 1 622 277,00 1 615 270,00
Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou VHST s.r.o. 9 814 517,00 10 513 923,00
Přibyslav, MČ Dobrá, lokalita rodinných domů STAVAK spol.s.r.o. 1 604 399,00 stavba probíhá
Místní komunikace Česká Jablonná-Olešenka Vialit Soběslav, spol. s.r.o. 751 682,00 751 682,00
Hasičská zbrojnice v Keřkově KB Stavební s.r.o. 1 078 035,00 1 078 035,00
Místo pasivního odpočinku na hřbitově v Přibyslavi KB Stavební s.r.o. 65 201,00 65 201,00
Obnova části zděného oplocení hřbitova v Přibyslavi KB Stavební s.r.o. 948 727,00 948 727,00
Výstavba pilířů ZTV Pod Osivou Miroslav Novák 397 120,79 397 120,79

Rok 2016
Stavební úpravy družiny na ZUŠ Přibyslav EMH stavební CZ s.r.o. 8 200 577,33 9 039 933,20
Dětské dopravní hřiště STAVKOMP SERVICE s.r.o. 3 183 683,00 3 183 683,00
Propojení MK Nerudova-Seifertova Lubomír Dvořák 3 099 792,30 3 099 792,30
Technická infrastruktura RD  Pod Bramborárnou II. STRABAG 3 611 410,90 3 797 451,31
Chodník Utín Porr a.s. 1 030 429,59 1 169 620,40
Oprava místních komunikací Dolní Jablonná COLAS CZ, a.s. 2 029 580,00 2 029 580,00

Rok 2015
Rekonstrukce komunikace Přibyslav - MČ Poříčí COLAS CZ, a.s. 1 013 105,23 1 125 769,07
Asfaltový povrch hřiště v MČ Hřiště COLAS CZ, a.s. 197 303,00 197 303,00
Oprava a zateplení střechy MŠ Přibyslav Vanderlaan 343 821,50 343 821,50
Oprava ohradní zdi kostela v Přibyslavi II.etapa KB Stavební s.r.o. 641 875,00 626 364,00
Rekonstrukce komunikace Na Vyhlíce a Filipova Lubomír Dvořák 9 878 333,28 10 359 251,47
Oprava stávajícího povrchu komunikace, Poříčí M-Silnice a.s. 627 927,08 627 927,08

Rok 2014
Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav UNISTAV a.s. 25 477 057,00 27 282 159,00
Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav - 3. etapa Sdružení fi rem ZŠ Přibyslav 41 540 045,78 41 450 045,78

Tabulka investic ve volebním období 2014 - 2018

Znak našeho města, který je pozoruhodný svým stářím (letos 387 let), zachycuje v symbolech panských rodů 
historii našeho města. Svoji symboliku používají státy, města, obce, spolky, kluby, fi rmy. Symboly, v  nichž je 
možné číst, někdy plnily i více funkcí. Například prapory sloužily k orientaci válečníků na bojišti. Symbolika měla 
a má velký význam. Symboly mohou propojovat odkaz našich předků s přítomností a naší zodpovědností za nás 
i budoucí generace. 

V jednacím sále přibyslavské radnice je kromě městského znaku také jeden méně nápadný, avšak krásný symbol. 
V rohu místnosti nalevo od znaku města je znázorněna plující loď, ve které jsou umístěny dřevěné koule z různých 
druhů dřeva. Druhy se liší barevnými odstíny a znázorňují posádku lodi, která pluje do přístavu. Tato symbolická 
loď je darem od našich přátel z holandského města Mook en Middelaar a byla určena přímo pro místnost, kde 
zasedá městské zastupitelstvo. Výklad je následující:

Loď představuje naše město. Koule z různých druhů a odstínů dřeva tvoří posádku, a to jsou zastupitelé. Ač 
každý má trochu jiný názor, všichni jsou na jedné palubě. Řídí loď, tedy město tak, aby neztroskotala a šťastně 
doplula do přístavu. Přístavem je cíl, kterým jsou prospěch, prosperita a spokojenost občanů celého města. 

Zastávám názor, že záležitosti našeho města by se měly řešit především na půdě města (na jedné lodi). Od-
mítám způsob podávat různá oznámení, která souvisí s naším městem na adresu cizích úřadů a  institucí bez 
předchozích jednání s odpovědnými osobami a představiteli města.  Posádka, která netáhne za jeden provaz, 
ohrožuje osud celé lodi.

Více pohledů na záležitosti města je přínosné, nesmí však chybět vůle společně hledat optimální řešení.  Jsem 
přesvědčen o tom, že navzdory různým názorům, je možné loď společně uřídit a bezpečně doplout do přístavu.

Přeji všem občanům Přibyslavi šťastný vítr do plachet na prázdniny a dovolenou!
Michael Omes

místostarosta města

Symbolika má něco d o sebe
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Minulý měsíc byla zahájena oprava komunikace I/19. Investorem stavby je ŘSD 
ČR a dodavatelem fi rma PORR, a. s. Stavba je rozdělena do několika etap, jejichž 
termíny výstavby najdete www.pribyslav.cz. Tato stavba přináší na území našeho 
města některá dopravní omezení, se kterými se však po  dobu výstavby budeme 
muset smířit.

Děkuji všem zaměstnancům města Přibyslav a členům fi nančního a kontrolního 
výboru, kteří se podíleli na organizaci letošní přibyslavské pouti. 

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí na 5. a 6. října le-
tošního roku. V našem městě se budou v tomto termínu konat i volby do Senátu Par-
lamentu ČR. Podrobnější informace k volbám jsou k dispozici na www.pribyslav.cz.  

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor výstavby a životního prostředí
Zeleň na hranicích pozemků

Porosty na hranicích pozemků nebo v jejich těsné blízkosti jsou často příčinou svá-
rů mezi sousedy, zejména pokud stromy jsou vysoké, ve větší míře zastiňují sousední 
pozemky či je díky svému stáří ohrožují. Občanský zákoník nově upravil zvláštní 
režim pro stromy v blízkosti společných hranic pozemků různých vlastníků.

Ke střetu vlastníků nejčastěji dochází, přesahují-li větve stromů nad pozemek sou-
seda. Staré právo umožňovalo i bez oznámení šetrně a ve vhodnou dobu odstranit 
tyto větve nebo kořeny. Občanský zákoník tuto zásadu změnil a dnes je nutné nejprve 
souseda vyzvat, aby přerůstající části odstranil. Teprve pokud tak neučiní, má právo 
vlastník sousedního pozemku přesahy sám odstranit. To však jen v případě, že souse-
dův strom skutečně vadí – stíní do oken, bere živiny pěstovaným rostlinám, spadané 
listí zanáší bazén apod. Právo se neuplatní, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, 
tvoří-li stromy ohraničení nahrazující oplocení nebo jde-li o chráněný strom.

Pokud větve ovocných stromů přerůstají nad můj pozemek, komu patří plody? 
Jsou toho, komu patří strom, a musíme sousedovi umožnit vstup na náš pozemek, 
aby si plody očesal. Jen plody, které spadnou, se stávají vlastnictvím majitele po-
zemku, na který spadly.

Vlastník sousedního pozemku, má-li pro to vážný důvod, může taktéž požadovat, 
aby se soused zdržel sázení stromů v  těsné blízkosti společné hranice pozemků. 
Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z  místních zvyklostí něco jiného, 
platí pro stromy dorůstající obvyklé výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost 
od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

Pro dobré sousedské vztahy jen můžu doporučit – veškeré činnosti poblíž hranic 
vašeho pozemku nejdříve proberte se sousedy. Je to jednak slušnost a jistě se vám to 
vrátí, až budou pro změnu něco plánovat sousedé. Mnohdy si vůbec neuvědomíme, 
že sousedům může být nepříjemné i to, co nám nevadí a co my sami neřešíme. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Po celý měsíc červen probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážněj-

ších komplikací, které by ohrozily provoz Pečovatelské služby Přibyslav. Od čtvrtka 
7. června nám situaci poněkud komplikuje oprava silnice I/19, na které je provoz 
v  několika místech regulován semafory a  my tak musíme hledat různé objízdné 
trasy, abychom se dostali s obědem k našim klientům. I přes veškerou naši snahu 
se nám bohužel ne vždy daří dodržet naplánovaný čas dovozu oběda k jednotlivým 
klientům. Ráda bych jim tedy touto cestou poděkovala za jejich trpělivost. Věřte mi, 
že rozvézt denně přes 70 obědů v tomto provozu a při jednotlivých uzavírkách, je 
někdy až nadlidský úkol. 

V  úterý 11. června proběhla veřejnosprávní kontrola z  Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, která byla zaměřena na kontrolu plnění smluvních podmínek dle Smlouvy 
o poskytnutí dotace na Pečovatelskou službu Přibyslav a na kontrolu plnění pod-
mínek vyplývajících z Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby v Kraji Vysočina. Kontrolní zjištění bylo bez nedostatků.

V sobotu 16. června proběhla od 9.00 hodin ve společenské místnosti střediska 
pečovatelské služby ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. 

Pohodové léto bez vážnějších zdravotních komplikací Vám přejí všichni pracov-
níci Pečovatelské služby Přibyslav. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Odbor technických služeb
Letošní teplý závěr května, a v tuto chvíli i první polovina června nám umožnila 

prožít už hodně koupacích dnů. Dopoledne využívají koupaliště děti z místní školy 
a školky, odpoledne bývá otevřeno od 13 do 19 hodin, v pátek do 20 hodin. Vykou-
pat se v těchto prvních týdnech přišlo téměř 800 lidí, desítky školních dětí a držitelé 
permanentek - ti si chodí svá těla utužovat k naší radosti několikrát denně. Jejich vstup 

na koupaliště už čítá téměř 150. O letních prázdninách bude v příznivém počasí brá-
na koupaliště otevřená od rána do večera. Aktuální informaci o otevírací době a tep-
lotě vody a vzduchu najdete vždy na webu města a sportovního zařízení. Vylepujeme 
ji také přímo na vrata koupaliště. U stánku s občerstvením lze posedět do 22 hodin.

Největší nápor návštěvníků letos areál koupaliště zažil při akci ACO Přibyslavský 
běh. Děti se ochlazovaly v brouzdališti a ty odvážnější se mohly po hladině velkého 
bazénu sklouznout ve vodní kouli. Na pódiu hrála kapela, přítomné pobavil valašský 
silák Železný Zekon. 

Zaměstnanci technické čety pokračují v sečení a zametání města. To se letos bohu-
žel kvůli častým opravám zametacího stroje zdrželo. Při úklidu ulic jsou nám tak ná-
pomocní pracovníci zaměstnaní u města Přibyslav v rámci veřejně prospěšných prací. 

V České Jablonné jsme vyměnili krytinu na autobusové zastávce a odstranili nepo-
třebný sloup i překážející pařez. Hodně času nám kvůli vydatným dešťům a bouřkám 
ukrajuje uklízení cyklostezky, kterou zaplavuje bahno. Při těchto a mnoha dalších 
náročnějších akcích nám už tradičně pomáhají místní fi rmy a hasiči, za což jim patří 
velký dík. 

Získali jsme dotaci na výměnu světel ve sportovní hale, práce by měly být hotové 
do konce roku. Na dětském hřišti u sportovní haly jsou nové atrakce – lanový kolo-
toč, lucernová houpačka a pružinové houpadlo. Po nové pyramidě se šplhají děti 
v Hřištích, na nové hrazdě budou cvičit děti v Utíně. Přeji pohodové léto. 

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Odbor správy majetku
Pokračují práce na investiční akci „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keř-

kov“. Započaty byly práce na rekonstrukci ulice Komenského. Stavební práce pro-
vádí společnost M - SILNICE Havlíčkův Brod. Technický dozor investora vykonává 
Ing. Miroslav Maša, koordinátorem bezpečnosti práce je pan Ivan Mařík. 

Je zahájeno stavební řízení na  stavbu propojovacího chodníku v  ul. Hesovská 
v Přibyslavi a územní řízení na stavbu – rekonstrukce vodních nádrží v místní části 
Česká Jablonná. Náš odbor výstavby a životního prostředí byl požádán o kolaudaci 
stavby hasičské zbrojnice v Keřkově. 

I během tohoto měsíce probíhala údržba veřejné zeleně jak ve městě Přibyslav, 
tak v přilehlých obcích. Od plevele byly vyčištěny záhony kolem základní školy, ul. 
Jana Otty, u kostela, nádraží, kulturního domu a za radnicí. Jako každý rok, i v tomto 
období byla objednána služba na postřik proti plevelu ve vybraných lokalitách.

Našemu odboru byla nahlášena závada na  věžních hodinách. O  opravu byla 
v rámci záruční doby požádána fi rma, která věžní hodiny instalovala. Oprava zatím 
není provedena. Odstraněn byl problém s nefunkční kašnou na Bechyňově náměstí. 
Jak byla veřejnost informována v minulém čísle občasníku, v součinnosti se společ-
ností VAK Havlíčkův Brod a  technickým odborem došlo k celkové údržbě kašny, 
opět je v chodu. 

V oblasti bytového hospodářství – pokračují další činnosti v souvislosti s prodejem 
25 bytových jednotek v ulici Příkopy č. p. 485 a 486. Od 1. 7. byly přiděleny dva byty 
v domě s pečovatelskou službou č. p. 251. 

Jako každý rok proběhla revize plynových zařízení v  bytových a  nebytových 
domech a následně také deratizace. Průběžně jsou řešeny běžné opravy v bytech 
i v nebytových prostorech. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 31. 5. 2018 je následující:
Daňové příjmy činí 32 743 647,02 Kč, tj. 48, 93 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 1 751 888,23 Kč, kapitálové příjmy 2 734 420 Kč 
a  přijaté transfery 2  443  865 Kč. Příjmy celkem ve  výši 39  673  820,25 Kč tvoří 
44,90 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 18 979 175,52, Kč, což je 15,20 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 5. 2018 činí 18 094 564,07 Kč, kapitálové výdaje 
pak 884 611,45 Kč. 

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 31. 5. 2018 Kč 7 551 133,89, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy 485 289,43 Kč, skládka 3 166 162,78 Kč, 
správa majetku 568 249,10 Kč, kabelová televize 657 619,73 Kč, všeobecná správa 
-9 716,83 Kč a pronájmy 2 683 529,68 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Podle statistiky návštěv webu www.pribyslav.cz byl loňský rok 2017 třetí nejúspěš-
nější. Bylo zaznamenáno 88 468 přístupů. Úspěšnější v celé historii provozu stránek 
byly už jen roky 2011 (90 243 přístupů) a rok 2010 (107 832 přístupů). Další rekord 
byl zaznamenán v letošním roce, kdy se poprvé od roku 2011 návštěvnost za jediný 
měsíc vyhoupla nad 9 tisíc přístupů. Letos v květnu to bylo 9 167 přístupů. Celkový 
vývoj návštěvnosti stránek má i v letošním roce rostoucí trend.

V  pořadí městských a  obecních stránek, které využívají statistický server TOP 
list, se Přibyslav drží mezi první čtyřicítkou nejnavštěvovanějších stránek (ze sle-
dovaných cca 1400 webů). Zcela zásadní pro vysokou návštěvnost je aktuálnost 
stránek a poskytování nejnovějších informací okruhu stálých i náhodných uživatelů. 
Zajímavých rubrik na webu Přibyslavi je celá řada. Svoje místo má kalendář akcí, 
otevírací doba městského koupaliště, aktuality, zpravodajství, počasí a  letos také 
rubrika dopravních uzavírek. Významné je i propojení s mobilní aplikací Česká obec, 
která byla spuštěna letos na jaře.

Děkujeme všem, kteří webové stránky Přibyslavi navštěvují. Vaše případné náměty 
a připomínky jsou vítány.

Michael Omes
místostarosta města

Návštěvnost webových stránek 
Přibyslav roste

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 9. 7. 23. 7.
2 Bezručova Út 10. 7. 24. 7.
3 Hesovská St 11. 7. 25. 7.
4 Pecháčkova I Čt 12. 7. 26. 7.
5 Zahrádky u ACA Pá 13. 7. 27. 7.
6 Cihlářská Po 2. 7. 16. 7. 30. 7.
7 Jiráskova Út 3. 7. 17. 7. 31. 7.
8 Vyšehrad St 4. 7. 18. 7. 1. 8.
9 Prokopova Čt 4. 7. 19. 7. 2. 8.

10 Na Vyhlídce Pá 9. 7. 20. 7. 3. 8.
11 Tržiště Po 9. 7. 23. 7.
12 Pecháčkova II Út 10. 7. 24. 7.
13 Nezvalova St 11. 7. 25. 7.
14 Bezpalcova Čt 12. 7. 26. 7.
15 Zahrádky Amerika Pá 13. 7. 27. 7.
16 Seifertova Po 2. 7. 16. 7. 30. 7.
17 Česká Út 3. 7. 17. 7. 31. 7.
18 U Barevny St 4. 7. 18. 7. 1. 8.
19 Zahradní Čt 4. 7. 19. 7. 2. 8.
20 Zahrádky Letiště Pá 9. 7. 20. 7. 3. 8.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 2. 7. - 4. 7. 16. 7. - 19. 7. 27. 7. - 29. 7. 
Keřkov 10. 7. - 12. 7. 20. 7. - 22. 7. 30. 7. - 2. 8. 
Dobrá 29. 6. - 1. 7. 13. 7. - 15. 7. 23. 7. - 26. 7. 
Česká Jablonná 2. 7. - 4. 7. 16. 7. - 19. 7. 27. 7. - 29. 7. 
Dolní Jablonná 10. 7. - 12. 7. 20. 7. - 22. 7. 30. 7. - 2. 8. 
Poříčí 29. 6. - 1. 7. 13. 7. - 15. 7. 23. 7. - 26. 7. 
Dvorek 2. 7. - 4. 7. 16. 7. - 19. 7. 27. 7. - 29. 7. 
Uhry 10. 7. - 12. 7. 20. 7. - 22. 7. 30. 7. - 2. 8. 
Utín 29. 6. - 1. 7. 13. 7. - 15. 7. 23. 7. - 26. 7. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červenci 2018

Od července loňského roku je na cyklostezce Přibyslav – Sázava umístěn cyk-
losčítač, který monitoruje pohyb cyklistů a pěších (včetně inlajnistů) na cyklostezce. 
Za období od ledna do května letošního roku využilo cyklostezku celkem 43 138 
návštěvníků, z nichž bylo 15 961 (37%) cyklistů a 27 177 (63%) pěších. Nejfrekven-
tovanějším dnem byla neděle a průměrná denní návštěvnost byla 285 osob. Nejvyšší 
návštěvnost byla v květnu – celkem 20 928 osob a dá se očekávat, že v letních měsí-
cích bude návštěvnost cyklostezky ještě stoupat.

Podrobné informace o monitoringu cyklostezky najdete na www.pribyslav.cz. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav 

Monitoring cyklostezky 
Přibyslav – Sázava – 01-05/2018
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 111/2018 Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na  dodávku 
kompostérů a kontejneru v rámci akce „Předcházení vzniku textilních a bio-
logicky rozložitelných odpadů ve městě Přibyslav“. Výzva k podání nabídky 
bude odeslána minimálně 3 dodavatelům a  bude zveřejněna na  ofi ciálních 
webových stránkách města.
Termín: 15. 06. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

112/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s uložením odpadu ze stanového tábora orga-
nizace Spolek Křesťanský dorost v Horních Počernicích, o. s., Ve Žlíbku 168/8, 
193 00 Praha 20, IČO 68379153, na skládku Ronov nad Sázavou, za celkovou 
cenu 1 Kč včetně DPH.
Termín: 15. 06. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

113/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1826 o výmě-
ře 8 m2 v k. ú. Přibyslav paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje od-
straněny), 666 01 Tišnov. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, a to od 25. 5. 2018 do 30. 9. 2018. 
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

114/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zemědělském pachtu, kte-
rou se nahrazuje smlouva nájemní ze dne 28. 4. 2011 a dodatek č. 1 k této 
smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním 
družstvem obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 64259773. Předmětem 
Smlouvy o zemědělském pachtu je pacht pozemků v podílovém spoluvlastnic-
tví města Přibyslav, a to ve výši 88/710, uvedených ve smlouvě a předmětem 
dodatku č. 1 je výše pachtovného.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

115/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s rekonstrukcí koupelny a WC v bytě č. 3 na ad-
rese Tržiště 241 v  Přibyslavi; veškeré náklady na  rekonstrukci bude hradit 
město Přibyslav. 
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

116/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě na adrese Tržiště 
čp. 241, Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstra-
něny), 582 22 Přibyslav, dle nejvyšší nabídkové ceny. Výše smluvního nájem-
ného za podlahovou plochu bytu činí 5.585 Kč měsíčně s možností navýšení 
ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

117/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi 
městem Přibyslav a (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 
Přibyslav, kterým se upravuje výše měsíčního nájemného a doba trvání ná-
jemní smlouvy od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. Výše měsíčního nájemného bude 
stanovena na 42 Kč za 1 m2. 
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

118/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
16. 3. 2017, kterou uzavřelo město Přibyslav s manželi (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání 
nájmu na dobu neurčitou.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

119/2018 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace Sociálním službám města 
Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 70188467 
ve výši 49.500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

120/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene - služebnosti na akci Kanalizace Přibyslav, místní část 
Dobrá - Keřkov mezi (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny),  
582 22  Přibyslav a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
k tíži pozemků parc. č. 27/1, 27/2 a 27/4 v k. ú. Dobrá v podílovém spoluvlast-
nictví (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny).
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 23.  05. 2018V měsíci červnu došlo k navýšení úkonů v agendě opatrovnictví osob omezených 

ve svéprávnosti. Sociální činnost byla směrována takřka ke všem cílovým skupinám. 
Nejčastěji se prolínala práce s rodinami s dětmi, seniory a osobami v nepříznivém 
zdravotním stavu. Pro necelou dvacítku dětí ze sociálně znevýhodněných rodin jsme 
obdrželi od  KÚ Kraje Vysočina školní pomůcky a  to v  rámci projektu ekologické 
výchovy. Pomůcky jsou tak v barvách tříděných odpadů. Věřím, že tímto vybavením 
ulehčíme některým dětem vstup do dalšího ročníku. 

Na KÚ v Jihlavě jsem se zúčastnila porady sociálních pracovníků. Byli jsme sezná-
meni s agendou sociálních pohřbů, s terénním programem pro odsouzené a jejich 
rodiny AL PASO, se službami pro klienty s poruchou autistického spektra, s ochra-
nou osobních údajů GDPR a dalšími novinkami v sociální práci. Na sociální činnost 
jsme požádali o dotaci MPSV, jak vyplývá ze zákona. 

V  jednom případě jsem byla nucena obrátit se na  Policii ČR ohledně vyvíjení 
nátlaku na  seniora ze strany podomních prodejců energií. Tito „byznysmeni“ se 
opravdu neštítí ničeho. A zastrašovat nemocného seniora, že mu bude vyčíslena po-
kuta, pokud hned neudělá tohle a nezašle tamto? Jak ubohé. Nebojte se nabídkám, 
o které nestojíte, říkat NE. A už vůbec si nepouštějte do bytů cizí osoby, které tak 
ochotně veškeré prapodivné smlouvy vyřídí za v ás. Pokud se již do křížku s těmito 
„lidumily“ dostanete, hledejte pomoc např. v bezplatných občanských poradnách, 
nyní i v Přibyslavi. 

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 19. 7. 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 17. 7 . 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/

(pokračování na str. 7)
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121/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na akci Kanalizace Přibyslav, místní část Dob-
rá - Keřkov mezi (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny),, 
582 22  Přibyslav a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 k tíži pozemku parc. č. 28/2 v k. ú. Dobrá ve vlastnictví (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny).
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 122/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s použitím městského znaku panem Milanem 
Plockem, Brodská 47/15, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 18798489 za účelem 
propagace cyklistického závodu VYSOČINA 2018.
Termín: 05. 08. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

123/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s výjimkou z placené inzerce v zářijovém čísle 
Přibyslavského občasníku roku 2018 a rozhoduje umožnit každé volební stra-
ně, která byla řádně zaregistrována pro komunální volby ve dnech 5. a 6. 10. 
2018, využít bezúplatně k prezentaci jednu stranu formátu A4. Termín závěrky 
a Pravidla vydávání Přibyslavského občasníku jsou závazná.
Termín: 05. 09. 2018
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

124/2018 Rada města Přibyslav schvaluje Návštěvní řád koupaliště města Přibyslav.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

125/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  technické podpoře mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav a  Ing.  Václavem 
Lepšem, Bož. Němcové 488, 517 71 České Meziříčí, IČO 45589976.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

126/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zemědělském pachtu mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a Sativou Keřkov, a. s., Keřkov 72, 582 22 Přibyslav, IČO 47469447, jejímž 
předmětem je pacht pozemků parc. č. 54/6 o výměře 61 m2, 70/17 o výměře 
965 m2, 70/19 o výměře 11 m2, 107/6 o výměře 101 m2, 130/9 o výměře 
3  882 m2, 219/19 o  výměře 131 m2, 246/131 o  výměře 129 m2, 248/13 
o výměře 23 m2, 252/16 o výměře 434 m2, 252/19 o výměře 62 m2, 252/21 
o výměře 360 m2, 258/2 o výměře 35 m2, 407/27 o výměře 7 m2, 407/28 
o výměře 38 m2 a části pozemků parc. č. 70/20 o výměře 3 200 m2, 219/18 
o výměře 25 m2, 219/20 o výměře 95 m2, 248/14 o výměře 605 m2, 252/17 
o výměře 4 m2, 252/18 o výměře 3 m2 a 335/12 o výměře 40 m2 v k. ú. Dobrá. 
Pachtovné je stanoveno ve  výši 3.400  Kč/ha/rok. Pachtovní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 10 let. 
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

127/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s výpůjčkou prostoru před radnicí na přibyslav-
ském náměstí Veteran Car Clubu Praha, Záběhlická 125, 106  00 Praha 10 
za účelem konání průjezdní kontroly a občerstvení pro účastníky závodu 1000 
MIL ČESKOSLOVENSKÝCH dne 16. 6. 2018 v době od 14.00 do 16.30 hod.
Termín: 16. 06. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

128/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
1. 4. 2014, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), na byt č. 5 v bytovém domě na adrese Příkopy 486, 
Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

129/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s využitím cyklostezky Přibyslav - Sázava pro 
pořádání závodu Roller Vysočina Tour 2018 na  kolečkových lyžích, in-line 
bruslích a koloběžkách v sobotu 1. 9. 2018 od 20:00 do 23:00 hodin. Cyklos-
tezka nebude v průběhu závodu uzavřena.
Termín: 01. 09. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

130/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 405 
v bytovém domě Tržiště čp. 251 v Přibyslavi uzavřené dne 6. 9. 2013 s paní 
(z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), dohodou ke  dni 
31. 5. 2018.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

131/2018 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 405 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), bytem Tržiště 251, Přibyslav. Výše nájemného bude sta-
novena na 30,21 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru 
infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2018 na dobu 
neurčitou. 
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

132/2018 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 407 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), Příkopy 486, Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena 
na 30,21 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl a-
ce vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2018 na dobu 
neurčitou. 
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

133/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 407 
v bytovém domě Tržiště čp. 251 v Přibyslavi uzavřené dne 15. 11. 2016 s (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), dohodou ke dni 31. 5. 
2018.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

134/2018 Rada města Přibyslav schvaluje snížení ceny za  uložení zeminy na  deponii 
na skládce v Ronově nad Sázavou na 50 Kč bez DPH za 1 tunu fi rmě STAVAK 
spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15058788 do výše ná-
vozu 1 500 t.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Tonar Přemysl
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

135/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na provedení záchran-
ného archeologického výzkumu na stavbě Kanalizace Přibyslav, místní části 
Dobrá – Keřkov mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková orga-
nizace, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00083607 v částce 
28.200 Kč, zhotovitel není plátcem DPH.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

136/2018 Rada města Přibyslav schvaluje program jednání Zastupitelstva města Přiby-
slav dne 20. 6. 2018.
Termín: 06. 06. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

137/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu bytu č. 3 v byto-
vém domě Příkopy 486 v Přibyslavi uzavřené dne 22. 6. 2011 s paní (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), dohodou ke dni 30. 6. 2018.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

138/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na realizaci výměny 
světel ve sportovní hale v Přibyslavi.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

139/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017-741 
„Přibyslav, místní část Dobrá, Lokalita rodinných domů“ mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou STAVAK 
spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15058786. 
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

140/2018 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele zakázky „Předcházení 
vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve městě Přibyslav“ fi rmu 
ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO 25347942. 
Termín: 15. 07. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 06.  06. 2018

Uzávěrka příštího čísla 20. 7. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 8. 2018)
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Dnešním článkem chceme poslat dvě bla-
hopřání do  Mooku. Čestný občan našeho 
města a náš dlouholetý přítel pan Piet Mar-
tens, oslavil koncem června 77. narozeniny. 
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví a elá-
nu a těšíme se na shledání s ním na Pyrocaru 
letos v srpnu.

Paní Anky Wolters-van de Werff  je od za-
čátku velkou propagátorkou přátelství mezi 
obcemi Mooke en Middelaar a Přibyslav. Se 
svým manželem Theo Woltersem navštěvuje 
své přátele ze zahrádkářského spolku snad 
každý rok. Dokonce se naučila česky a oblíbila si českou literaturu. Kromě činnosti 
v Nadaci pro Přibyslav je všestranně aktivní i v Mooku; věnuje se aktivitám pro školy, 
církev i lékařskou první pomoc. Dlouhodobě se zabývá regionální historií, pracuje 
jako dobrovolnice v muzeu v Nijmegen, je členkou redakce historického regionální-
ho časopisu De Greenstein. Za všechny tyto a další aktivity se jí letos dostalo jednoho 
z  nejvyšších nizozemských vyznamenání, stala se rytířkou řádu Oranje-Nassau. 
Toto vyznamenání, které jí udělil nizozemský král Willem Alexander, jí předal pan 
Gradisen, starosta Mooku na slavnostním shromáždění. Rádi bychom jí touto cestou 

Jak daleko je do Mooku

poděkovali za  její práci pro rozvoj přátelství mezi našimi obcemi, srdečně pobla-
hopřáli k významnému ocenění a popřáli jí hodně zdraví a energie do dalších let.

Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise

V  sobotu 9. června jsme udělali defi nitivní tečku za  volejbalovou sezónou 
2017/2018.

Mladší, i naši úplně nejmladší volejbalisté  se zúčastnili barevného volejbalu. Jedná 
se o soutěž, která se hraje pod názvem Havlball a je zacílena na začínající malé volej-
balisty a volejbalistky. Hraje se turnajovým systémem a děti se přihlašují do jednot-
livých barevných skupin podle věku. Havlball se ještě dělí do tří skupin podle počtu 
zapojených hráčů na dvojkový, čtyřkový a šestkový. Mnozí hráči našeho oddílu se 
v jednotlivých kategoriích umístili na předních příčkách tabulek.

Ve 2Havlballu jsme měli zastoupení ve všech kategoriích (žlutý, oranžový, zelený, 
modrý). Ve  4Havlballu obsadil náš oddíl 1. místo. V  6Havlballu jsme se umístili 
na  konečném 8. místě. Výsledky z  jednotlivých turnajů včetně fotodokumentace 
jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo přímo na stránkách soutěže.

Mimo účasti v  Havlballu jsme v  letošním školním roce přihlásili 2 týmy 

do 29. ročníku Ligy Vysočiny mladších žákyň v minivolejbale čtveřic. Přestože jsme 
byli v této soutěži úplným nováčkem, po odehrání pěti kol turnajovým systémem 
jsme se z 32 týmů umístili na 13. a 25. místě.

Naše nejstarší volejbalistky absolvovaly druhým rokem krajskou mistrovskou 
soutěž, letos v kategorii kadetek. Utkaly se se zkušenějšími soupeřkami, se kterými 
odehrály řadu vyrovnaných zápasů. 

Novou sezónu zahájíme již 3. ročníkem soustředění, které se uskuteční v srpnu 
a bude startem do nové sezóny. V té se nově zapojíme do krajské mistrovské soutěže 
v kategorii mladších žákyň a juniorek. Zúčastníme se i Ligy Vysočiny a Havlballu.

„Na  závěr bych ráda touto cestou poděkovala celému týmu trenérů, kteří se 
ve svém volném čase zapojili do trénování – práce s mládeží. Moc si jejich „zapále-
ní“ vážím. Velké dík patří i rodičům, kteří nám pomohli s dopravou dětí na turnaje.“

Kasalová Marcela

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEJBALOVOU SEZÓNOU
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Školní rok 2017-2018 se chýlí ke konci a žáci i učitelé se už těší na zasloužený 
odpočinek. Všichni pracovníci školy přejí svým svěřencům, jejich rodičům a ostatním 
příbuzným příjemné prosluněné letní dny plné pohody, odpočinku a  zajímavých 
zážitků.

V průběhu měsíce června se uskutečnily školní výlety, dále pak ekologické i pre-
ventivní programy jednotlivých tříd.

* Dne 14. června od 15:00 do 18:00 hodin proběhl ve vestibulu školy zápis do školní 
družiny a do školního klubu. Všechny přihlášené děti byly přijaty. Rozdělení dětí 
do jednotlivých oddělení bude k dispozici poslední srpnový týden.

* V úterý 5. června se žáci 7. C vypravili do mateřské školky se svým programem Po-
hádkový les. Měli vše velmi hezky připraveno včetně kostýmů, perníčků a medailí 
pro děti a za to jim patří velký dík.

* Ve  čtvrtek 7. června se uskutečnilo v  přibyslavském kulturním domě pasování 
našich prvňáčků na čtenáře.

* Dne 8. června absolvovali čtvrťáci testy dopravní výchovy.

Celý týden od 18. do 22. června se žáci devátých tříd účastnili kurzu Mladý zdra-
votník. O jiných zajímavých aktivitách naší školy informují další kolegové.

Za ZŠ Monika Linková

Ve dnech 9. a 10. června 2018 byla školní zahrada otevřená pro všechny, kteří si ji 
chtěli prohlédnout, odpočinout si v přírodě,  či se něco zajímavého dovědět. Organi-
zátory a průvodci byli malí členové kroužku Otakárek, kteří se svědomitě o přípravu 
a realizaci celé akce postarali. Během dvou dnů přivítali a zahradou provedli více 
než 40 návštěvníků, přijali z rukou paní Ivety Machátové plaketu Ukázková přírodní 
zahrada, která je nejvyšším oceněním pro certifi kované přírodní zahrady, a ocenili 
vítěze soutěžní výstavy O nejkrásnějšího domácího mazlíčka, která proběhla v neděli 
odpoledne. V kategorii PSI zvítězil pes Denic Haničky a Honzíka Janů, v kategorii 
KOČKY kocour Matýsek Filipa Štefana, v  kategorii ŽELVY želva zelenavá Toníka 
Durčáka a diplom za vítězství v kategorii HLODAVCI si odnesl Toník Pavelka s krá-
líkem Zuzankou. 

Během víkendu Otakárci zvládli i bouřku a prudký déšť, přenocovat na zahradě 
ve stanech a na ohni si uvařit večeři a snídani. Zahradu budou udržovat i během 
letních prázdnin tak, aby byla připravená na další návštěvníky v příštím školním roce.

Marie Zichová

Víkend otevřených zahrad

Ani se člověk nenaděje a zase řeší, co s dětmi o prázdninách. Jinými slovy končí 
školní rok a dětem začíná nejoblíbenější část roku. A  jaký byl uplynulý školní rok 
z pohledu školy?

Školní rok 2017/2018 byl ve znamení spousty nových zkušeností, událostí, úspě-
chů i neúspěchů. Byl velmi pestrý, jako je sám život. Kdybych se pokusil vyjmenovat 
všechny události, tak bych určitě na něco důležitého zapomněl. Vyhnu se tedy výčtu. 
Přesto některé události zmíním.

Uplynulý školní rok byl druhým školním rokem, který probíhal ve světle „společ-
ného vzdělávání“ nebo chcete-li „inkluze“. Médii do nekonečna omílané téma, které 
se začíná dostávat do role nechtěného dítěte. Většinou se jedná o mediální zkratky, 
které vycházejí z neznalosti resp. z nepochopení podstaty. Když se pak taková me-
diální zkratka spojí s tématem fi nancování, tak je problém vytvořen. Netvrdím, že je 
vše ideální, ale tento systém v základu poprvé řeší žáka samotného a jeho vzdělávací 
potřeby, aniž by k tomu potřeboval nějaké „škatulky“ v podobě diagnóz, postižení, 
znevýhodnění. Naše škola si s tím velice dobře poradila, byť je systém v současné 
době velmi komplikovaný a mnohdy nelogický. Věřím však, že se to podaří časem 
doladit. Vždyť už po roce je vidět, jak žákům podpůrná opatření, zejména hodiny 
pedagogické intervence a  hodiny speciálně pedagogické péče  pomáhají zvládat 
vzdělávání. Nedařilo by se to, kdyby samotní učitelé v tom neviděli smysl. Rád bych 
jim touto cestou poděkoval, jak se dlouhodobě k tomuto tématu staví, snaží se dále 
vzdělávat a dávají celému systému svým přístupem smysl. Děkuji i oběma našim 
speciálním pedagožkám, bez jejichž podpory by cesta společným vzdělávání byla 
mnohem trnitější.

Posun se ovšem netýká jen práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Týká se všech žáků. Dnešní přetechnizovaná a „přeinformovaná“ doba na ně klade 
zcela jiné požadavky, než tomu bylo dříve. Proto je třeba nastavit i vzdělávání tak, 
aby je připravilo na tuto dobu. V této rovině oceňuji a jsem moc rád za činnost paní 
Jaroslavy Janů, která se dlouhodobě věnuje snaze posunout pedagogy dále nejen 
formou mentoringu a cílenými školeními, ale i každodenním přístupem a podporou 
všech pedagogů.

Rád bych zde zmínil i ocenění práce našich zaměstnanců z  jiné než vzdělávací 
oblasti. Naše školní jídelna byla zapojena jako jedna z jídelen s nejlépe hodnoce-
ným jídelníčkem do vědecké studie, která sleduje nutriční hodnotu pokrmů školní-
ho stravování. Tuto studii provádí Státní zdravotní ústav ve spolupráci s krajskými 
hygienickými stanicemi. Z každého kraje byly vybrány vždy 2 školní jídelny, které 
byly dlouhodobě hodnoceny jako vynikající. V rámci studie bylo v měsících dubnu 
a květnu odebráno celkem 12 obědů k následujícím rozborům.

V  neposlední řadě je třeba zmínit, že minulý školní rok byl prvním, ve  kterém 
nás od  počátku podporoval Nadační fond při Základní škole Přibyslav. Nadační 
fond ve spolupráci zejména se společnostmi SC Metal, s.r.o., a ACO Industries, k.s., 
podpořil mimo jiné zajištění rehabilitačního plavání pro naši „speciální“ třídu na celý 
rok a přispěl na realizaci týdenního jazykového pobytu na Maltě pro 11 našich žáků. 
Mimo uvedené dvě velké akce podporoval celou řadu vzdělávacích aktivit naší školy.

Určitě jsem i tak zapomněl něco zmínit, ale to je pochopitelné. Jsme veliká škola, 
ve které se toho denně hodně zažije. Rád bych tedy poděkoval všem zaměstnancům 

za  spolupráci a  popřál jim klidné letní období, ať si 
odpočinou a naberou dostatek sil do dalšího školního 
roku. Rovněž děkuji všem podporovatelům a  spolu-
pracovníkům, ať už z řad fi rem, spolků nebo jednotliv-
ců. Děkuji a těším se na další spolupráci.

A co popřát našim žákům dříve, než se rozletí za let-
ním dobrodružstvím? Chtěl bych vám popřát příjemné 
prožití prázdninového času, aby vyšlo počasí, abyste 
poznali dosud nepoznané ve veškeré své pestrosti, aby 
se vám vyhnula smůla, úrazy apod. Zkrátka si prázd-
niny pořádně užijte.

Petr ADAM
ředitel školy

Jaký byl uplynulý školní rok?

Zprávy ze školy
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Školní rok 2017/2018 končí a nezbývá než se ohlédnout. Uplynulý školní rok bych 
rád hodnotil jako velmi úspěšný. Touto cestou děkuji všem pedagogům pobočky 
za  trpělivost, čas a energii, kterou svým žákům věnují. Poděkování patří za celou 
řadu zrealizovaných koncertů, vystoupení i aktivitu v účasti na soutěžích.

V roce 2017/ 2018 proběhlo množství soutěží, kterých se naši žáci úspěšně zúčast-
nili. Rád bych připomněl ty nejvýznamnější národního či mezinárodního charakteru. 

V pěveckém oddělení jsme slavili úspěchy s několika žáky v  jednotlivých fázích 
významné soutěže ZUŠ vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR jednou za tři roky v tomto oboru. Do Ústředního kola pěvecké soutěže v Turnově 
ve dnech 27. – 29. dubna 2018 se probojovala, po vítězném kole okresním a kraj-
ském, žákyně Petra Sobotková ze třídy paní učitelky Michaely Štefáčkové a obdržela 
za svůj výkon v VIII. kategorii čestné uznání I. stupně. Její vystoupení a výkony dalších 
žáků pěveckého oddělení z  Havl. Brodu by se nemohly uskutečnit bez podpory 
klavírního doprovodu paní učitelky Hany Loubkové, která v Turnově získala ocenění 
za výborný klavírní doprovod. Ve dnech 2. – 4. května 2018 se v Poličce konala ce-
lostátní soutěžní přehlídka „Mládí a Bohuslav Martinů“, kde v sólovém zpěvu získali 
ocenění ve stříbrném pásmu žáci Jaroslav Vrbický a Petra Sobotková ze třídy paní 
učitelky Michaely Štefáčkové.

Významnou událostí byl také 6. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnic-
kých pěveckých sborů O cenu Vítězslava Nováka ve městě Skuteč. Dívčí pěvecký 
sbor PRÍMADONKY z  naší ZUŠ J. V. Stamice pod vedením sbormistra Ondřeje 
Štefáčka zde získal zlaté pásmo a  titul absolutního vítěze této soutěže. Členkami 
sboru jsou také dívky z pěvecké třídy naší pobočky a v tomto klání je doprovázela 
na klavír paní učitelka Hana Loubková. Hlavní korepetitorkou sboru je jinak paní 
učitelka Šárka Baštová.

Dále chci zmínit úspěchy bývalých žáků přibyslavské pobočky, kteří v současnosti 
studují na kmenové škole v Havlíčkově Brodě a bydlí v Přibyslavi. Jindřich Macek 
mladší získal ve hře na fagot začátkem května 2. místo v Ústředním kole soutěže 
MŠMT ve hře dřevěných dechových nástrojů v Praze a je navíc nominován odbor-
nou komisí na cenu Talent Vysočiny 2018 v uměleckém oboru. Další nominovanou 
žákyní je Lea Macková, držitelka ceny Talent Vysočiny 2017, jež s úspěchem repre-
zentovala Kraj Vysočina v Ústředním kole soutěže MŠMT ve hře na housle v Liberci 
v květnu 2017, a je členkou Komorního orchestru I. FR. Máry naší Základní umělecké 
školy J. V. Stamice, který zvítězil na letošním 27. ročníku Národní rozhlasové soutěže 
orchestrů a souborů Concerto Bohemia 2018.

Žáci  akordeonového oddělení se jako každoročně účastnili Mezinárodní akor-
deonové přehlídky v  Rajeckých Teplicích na  Slovensku, letos soutěžili v  pátek 1. 
června 2018. Na slovenských pódiích vystoupili čtyři akordeonisté z přibyslavské 
akordeonové třídy paní učitelky Jitky Baštové (Matyáš Sedmík, Michal Štefan, Miro-
slav Kružík a Filip Lacina) a přivezli krásná ocenění: tři diplomy ve stříbrných a jedno 
v bronzovém pásmu.

V závěru měsíce května zrealizovalo vedení naší pobočky koncertní pásmo ke sto-
letému výročí republiky v Obřadní síni při Městském úřadě partnerského města Sli-
ač, kde byla zároveň při této slavnostní příležitosti zahájena výstava Nadace Milana 
Rastislava Štefánika z Bratislavy s názvem „Roky bojů, obětí a nadějí 1914 - 1920“. 
Rádi bychom v příštích letech opět přivítali delegaci z partnerského města u nás 
v Přibyslavi a představili jim nový prostor vybudovaný pro základní umělecké vzdě-
lávání v našem městě.

V  posledním odstavci bych chtěl vzpomenout na  významné zapojení školy 
do druhého ročníku projektu OPEN ZUŠ, kde jsme společně vystupovali na pódiu 
na  Bechyňově náměstí a  jehož cílem bylo otevření či přiblížení naší práce široké 
veřejnosti. Pro četné žáky to pod širým nebem na náměstí bylo zcela nové prostředí 
a pro mnohé také zkušenost s přizvučením, proto bych jim všem rád pogratuloval 
k   výkonům i reprezentaci svých oborů. Velké poděkování patří i celému našemu 
pedagogickému týmu ZUŠ a m ěstu Přibyslav, které pro celou venkovní akci zajistilo 
stavbu ohrazeného krytého pódia i lavičky ve stínu pro posluchače, a Kulturnímu 
zařízení města Přibyslav za přizvučení. Vizi Open ZUŠ: «Abychom mohli upevnit, 
zviditelnit a podpořit základní umělecké školy v České republice, musíme pracovat 
společně,“ se nám, věřím, podařilo naplnit a v příštích letech projekt naší týmovou 
aktivitou opět rádi podpoříme!

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

Ohlédnutí se za končícím školním rokem 
na pobočce Základní umělecké školy Přibyslav

Dne 30. 5. jsme se zúčastnili Lehkoatletických závodů školních družin v Havlíčkově 
Brodě v  ZŠ Wolkerova. Přivezli jsme tři medaile. Jakub Sáblík  získal 1. místo v hodu 
kriketovým míčkem, Martin Tušla 2. místo v běhu na 50m a Jaroslav Sáblík 2. místo 
ve skoku do dálky. Všem závodníkům děkujeme za jejich výkony a za vzornou repre-
zentaci naší školní družiny, školního klubu a školy.

Jitka Smejkalová

Lehkoatletické závody školních družin
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HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

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

O  prázdninách se budeme scházet každé pondělí od  9.00 do  11.00 hodin 
v „Domečku“ vedle nové MŠ Tyršova v Přibyslavi. Těšíme se na Vás!!!

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

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

V letošním roce se díky mimořádně teplému a suchému jaru sklízely pícniny již 
od konce května. Jako každý rok to byla náročná zkouška spolupráce myslivců a ze-
mědělců. Rádi konstatujeme, že až na malé výjimky byla letos tato spolupráce dobrá. 
Při plašení a vyhánění zvěře z porostů pícnin určených ke sklizni se používá a dopo-
ručuje mnoho metod, nejúčinnější je však ta klasická – projít porost se psy a snažit 
se „vytlačit“ zvěř do přilehlých porostů. To si však vyžádá spoustu času. Celkem letos 
členové našeho mysliveckého spolku věnovali této záslužné činnosti 187,5 hodiny. 

Děkujeme hospodářům za  dobrou součinnost s  myslivci při letošním sečení 
pícnin.

Za MS Přibyslav Josef Hamerník
Anna Šnýdlová

Ochrana zvěře v červnu

Z přibyslavské 
farnosti

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce 
v  červenci roku 2018. Aktuální informace o  dění 
ve farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i dalších 
bohoslužeb naleznete nejen v našem měsíčníku Řím-
sa, na našich stránkách www.farnostpribyslav.cz, ale 

i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslech-
nete v ohláškách při nedělních bohoslužbách. 

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav 
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Vážení čtenáři,
zajímá vás, co jsme dělali v posledním měsíci? V sobotu 26. května jsme se zúčast-

nili ACO běhu jako zdravotní dozor na startu/cíli. Ošetřovali jsme drobná zranění 
a starali se o dobíhající závodníky po celé dopoledne. Byla to příjemná akce a my se 
těšíme na další spolupráci.

V sobotu 16. června jsme pro naše Červenokřižáčky připravili speciální celoden-
ní kroužek nazvaný „Klíčová sobota“, protože v průběhu dne děti získávaly klíče 
od truhly s pokladem. Tématem celého dne byly naše smysly, které jsme zkoušeli 
v různých hrách a úkolech. Děti i vedoucí byli celým dnem nadšení a my moc děku-
jeme všem našim vedoucím i pomocníkům. (:

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

 Klíčová sobota

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

Je sice pravda, že sluníčko nás má 
letos moc rádo, protože léto začalo 
již v  dubnu. Ale přece jen období 
prázdnin je to pravé. Na  druhou 
stranu, na  našich zahrádkách to 
bylo občas k  uzoufání. Bylo málo 
vody. Ovšem zase na druhou stra-
nu jahod a třešní jsme si všichni užili 
až, až. Což v tuhle dobu snad nikdo 
nepamatuje.   Dokonce i lípy, které 
vždycky začínaly kvést před při-
byslavskou poutí, letos již odkvetly. 

My však netrpělivě čekáme na za-
čátek července, kdy chceme jako 
každoročně využít příjemného pro-
středí městského koupaliště nejen 
k  posezení, ale hlavně k  pohybu. 
Budeme si přát, aby nám počasí 
dovolilo scházet se každé úterý, 
vždy v  19.00 hodin. První koupá-
ní by se mělo uskutečnit v  úterý 
3. července. Chceme touto cestou 
povzbudit všechny naše členy, aby 
možnost v  hojném počtu využili. 
Pohyb ve vodě – cvičení a kondiční 
plavání je pro nás nemocné vítaným 
zpestřením běžných dnů a zároveň 
posílením i  procvičením celého 
organismu. Díky vstřícnosti vedení 
našeho města a pracovníkům kou-
paliště je nám tato kratochvíle opět 
dopřána.

A máme tady zase léto…

Hodně teplého počasí, v pohodě prožitý čas prázdnin a dovolených vám všem 
přeje jménem celého výboru SPCCH ČR ZO Přibyslav

Věra Schusterová
 předsedkyně organizace
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Tak nějak to vypadalo, když jsme se 12. června vypravili po  roce na celodenní 
výlet seniorů. Po nevyzpytatelném týdnu se dalo od počasí čekat cokoliv. Co jsem 
ovšem nečekala, byla zvláštnost našeho pana řidiče. Netušil, kam jede a zároveň 
neskrýval ohromnou radost a úlevu, když na místo tak nějak trefi l. Po celou dobu 
naší cesty jsem nevycházela z údivu. Nevědomky mě neustále udržoval v  jakémsi 
napětí, zda dnes uvidíme vše, co máme. Ne,  že by jako šofér nedosahoval svých 
kvalit, to spíše jeho nápady a obavy, aby vše udělal správně, ovlivňovaly prožitky nás 
vepředu sedících. Přiznám se, že po cestě na Konopiště šly na mě mrákoty, i když 
o humorné situace nebyla nouze. Pan řidič, trasa neznámá, venku černo a za zády 
necelá padesátka natěšených důchodců. Před námi celodenní program a snad jen 
já si uvědomuji, že nemohu ovlivnit, zda domluvené akce proběhnou tak, jak mají. 
Nezbývalo než věřit. 

Mé přání bylo vyslyšeno. Jen co jsme absolvovali prohlídku zámku, nevlídné počasí 
se proměnilo v příjemné polojasno a věci začaly jít tak, jak měly. V Růžové zahradě 
nás s noblesou přivítali pávi a ekovláček přijel dle domluvy. Co na tom, že většina 
z nás neviděla Jirku – místního medvěda. Shledali jsme se i s  jedinci, kteří na do-
mluvený sraz nedorazili a svět byl zase hezčí. Přesunuli jsme se do Benešova, kde 
jsme poobědvali a po individuální prohlídce centra jsme se vydali na nedaleké Čapí 
hnízdo. Místo, které se dostalo do  povědomí nejen svou originalitou, je vskutku 
odpočinkové, zasazené do okolní přírody. V ohradách zvířectvo od oslíků, poníků, 
ke koním a dalším. Na komíně čápi a v areálu zvědaví Přibyslaváci ☺. Zde jsme náš 
výlet zakončili a namířili si to domů. Pan Sejkora vyhrával na harmoniku, lidé zpívali 
a já byla šťastná, že výlet se vydařil a všichni se v pořádku vrátili. Ještě dnes potkávám 
milé účastníky, jejichž pozitivní reakce mi vyloudí úsměv na tváři. Děkuji vám všem, 
kteří jste se výletu zúčastnili. Ještě nevím, kam se vydáme příští rok, ale jedno vím 
jistě. Tento výlet si budu pamatovat hodně dlouho. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice, vedoucí Klubu seniorů Pohoda

Sláva, nazdar výletu, 
dojeli jsme, už jsme tu!

V sobotu, dne 9. června 2018 se v městské části, obci Poříčí, 
konal již po několikáté, tradiční Dětský den.

 Na rozjasněných dětských tvářích bylo vidět, že se opravdu povedl.

Touto cestou chce osadní výbor poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace této akce.

Hlavně děkujeme za podporu vedení města Přibyslav.
Ovšem bez našich obětavých a zručných  maminek by nebylo možné celé zábavné 

odpoledne zorganizovat, za což jim patří opravdu velký dík nás všech.

Jménem celého Osadního výboru Poříčí
paní Průžová
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vítám vás u dalšího 
přehledu informací nejen z kulturního prostředí. 

Tradičně se ohlédnu za uplynulým měsícem. Ještě poslední květnový 
den jsme měli tu čest přivítat u nás úspěšnou autorku nejen literatury 
pro děti paní Ivonu Březinovou. Paní Březinová měla besedu se žáky 2. 
a 3. třídy v divadelním sále místní ZŠ. Věřím, že děti vyprávění o stras-
tech Alzheimerovy choroby zaujalo a budou mít chuť si knihu „Lentilka 
pro dědu Edu“ u nás vypůjčit a přečíst. Také se dozvěděly, jak se taková 
kniha sama o sobě „tvoří“, životní cestu paní spisovatelky a na závěr se jí 
mohly zeptat, na co chtěly. Některé dotazy byly skutečně zajímavé, např. 
„Kolik si paní Březinová asi tak vydělá peněz…?“ Dětem i paním učitelkám 
děkujeme za pozornost a těšíme se na další spolupráci. 

První červnový týden patřil prvňáčkům. V pondělí jsme zavítali do ško-
ly, abychom si je, jako vždy před pasováním na čtenáře, poslechli, jak 
pěkně jim jde čtení. Všechny musíme moc pochválit, šlo jim to vážně 
dobře. Proto jsme ve  čtvrtek 7. června dopoledne mohli slavnostně 
všechny prvňáky pasovat na  čtenáře. Po  písničkovém vystoupení byly 
všechny děti pasovány mečem a  ještě obdržely upomínkovou listinu, 
knihu a malou sladkost. Příští rok se těšíme na další nové čtenáře.

V sobotu 9. června se konal „Hudební podvečer na zámku“ a my máme 
radost, že nakonec nám všem počasí přálo a koncert se tak mohl uskuteč-
nit na zámeckém nádvoří. Všem návštěvníkům děkujeme. 

O týden později Přibyslaví projížděl „závod“ historických vozidel zná-
mý jako „1000 mil československých“, měli jste tak možnost zahlédnout 
na náměstí krásné veterány.

V  pondělí 18. června se u  nás v  knihovně zastavily maminky s  dět-
mi z  KVC Harmonie a  v  pátek 22. 6. proběhla tvořivá dílna. Tato dvě 
pravidelná setkání se uskuteční zase až v  září. To ale neznamená, že 
nemůžete přijít do  knihovny „jen tak“. I  mimo vyhrazený čas pro tyto 
dvě akce vás tu moc rádi přivítáme a  stejně tak si můžete v  knihovně 
hrát nebo něco vyrábět – hračky, deskové hry a pomůcky k výtvarnému 
tvoření jsou k dispozici. 

Ve čtvrtek 21. června odpoledne proběhla v Kurfürstově domě verni-
sáž dvou výstav, které můžete navštívit až do podzimu v otvírací době 
informačního centra a muzea. Vstupné činí 30,-/15,-. Přijďte se dozvědět 
něco (pro vás třeba nového) o  historii i  osobnostech našeho města. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Až po uzávěrce tohoto čísla PO se konala tradiční přibyslavská pouť 
společně s výstavou drobného zvířectva. Doufáme, že jste pouťové veselí 
přežili ve zdraví a teď se už jen těšíte na zasloužené letní dovolené. 

O prázdninách se na vás těšíme v knihovně! O sobotách je přes léto 
zavřeno, ale jinak jsme tu pro vás, jak jste zvyklí, a v červenci a srpnu 
dokonce i v pondělí a středu dopoledne. Prostě – kromě polední pauzy 
od 12 do 13 hodin a čtvrtků jsme tu pro vás pořád. Přijďte kdykoli. Stejně 
tak je vám k dispozici i informační centrum a muzeum – to i o víkendech. 
Celý Kurfürstův dům se těší na vaši návštěvu – skýtá chládek, ticho, letní 
osvěžení, četbu i zábavu. Navštivte nás. 

Na přelomu července a srpna se bude konat již v minulém čísle avizo-
vané letní kino! Informace o časech a fi lmech jsou na plakátech, webu 
a našem Facebooku (dejte „like“ stránce Kulturní zařízení města Přiby-
slav). Nemůžeme se už dočkat, bude to fantastické zpestření prázdnin!

Úžasný celý červenec plný sluníčka a zaslouženého volna vám přejí všich-
ni zaměstnanci KZMP. 

Markéta Gögeová
knihovnice

Nejen dovolená, ale i celé léto je báječnou příležitostí přečíst si u vody či na zahrádce něco 
pěkného, co jsme zatím třeba odkládali. Neváhejte a stavte se v knihovně. 

Tipy na čtení na dovolenou

Romantika
1)  Ellen Marie Wiseman: Tmavé stěny Willardu – emotivně napsaný, silný, i když smutný 

příběh, který vás vtáhne ihned do děje
2)  Candice Proctor: Pod australským sluncem – odpočinkový příběh, tzv. „červená 

knihovna“
3)  David Nicholls: Jeden den – román ze současné Anglie, zfi lmováno

Napětí
1)  Sadra Brown: Reportér – napínavý i vášnivý román s nečekanými zápletkami
2)  Shari Lapena: Manželé odvedle – chytlavá čtivá detektivka nejen o zmizení dítěte
3)  Gilly Macmillanová: Dokonalá - znepokojující  psychothriller se zlověstnou atmosférou

Severská krimi
1)  Jussi Adler-Olsen: Vzkaz v láhvi – dánská kriminálka, která vás nenechá v klidu
2)  Lars Kepler: Lovec králíků – další ze strhujících kriminálek s detektivem Joonou Linnou
3)  Camilla Läckberg: Kazatel – kdo je vrahem tří žen, který se znovu po dvaceti letech vrací?

To je jen malý výčet tipů na  dobré čtení. Samozřejmě vám můžeme nabídnout mnoho 
dalšího, různé žánry, výběry z novinek, tzv. bestsellery, cestopisy, časopisy apod. 

A co takhle si dobrou knihu poslechnout??
Není nic jednoduššího, než si vybrat audioknihu svého srdce a  v  klidu rozjímat při jejím 

poslechu. Máme pro vás detektivky, humoristické romány, pohádky a jiné.

M. Gögeová

Letní psaní

Čtení nejen na dovolenou

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, v  červnu jste vyhledávali správné odpovědi na  otázky týkající se 
spisovatelů (mužů) dětské literatury. Správných odpovědí se sešlo poměrně dost! Jsem 

za to moc ráda. Malá odměna tu tedy bude začátkem července čekat na Aničku Řezníko-
vou, Lucku Šrámkovou, Simču a Denču Hrůzovy a také Anetku Štefanovou. Ale samozřejmě 
není konec měsíce a je ještě spousta času, aby i další šikulové dodali své správné odpovědi. 

Luštitelé, o prázdninách kvízové okénko nebude. Ale nezoufejte, hned v září opět budete moci 
prokázat své znalosti. A i o prázdninách – místo luštění kvízu z občasníku přijďte do knihovny 
a i tady se společně můžeme dozvídat zajímavé informace o knihách a spisovatelích ;-) Nebo 
si tu sami můžete zkusit různé pracovní listy a hádanky. A samozřejmě si můžeme číst, hrát 
deskovky nebo řádit na xboxu. ☺

Prostě – knihovna je vám i o prázdninách plně k dispozici. Přeju vám krásné prázdniny a těším 
se na vás v Kurfürstově domě. ☺

M. Gögeová
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Sežeňte ovečky
Máte doma malé hrdiny? 
Zapojte je do letní 
záchranné akce!

Duhové ovečky, které dennodenně vyprovázely 
malé diváky Déčka do peřin, se zatoulaly do naše-
ho světa! Je třeba je všechny najít a dopravit zpát-
ky. Pomoci můžete i vy! Vydejte se o prázdninách 
s  dětmi minimálně na  tři místa v  republice , kde 
byly ovečky spatřeny. Na vybrané pomocníky če-
kají ceny: stavebnice LEGO, plyšové ovečky a ovčí 
kvarteta.

Jedním z  míst, kde se ovečky houfují, je i  naše 
informační centrum a  městské muzeum, kte-
ré naleznete v  Kurfürstově domě na  náměstí 
v Přibyslavi.

Mapu výletů, speciální mobilní aplika-
ce a  všechny potřebné informace najdete 
na www.sezenteovecky.cz.

Těšíme se na Vás.

Kristina Volná
Centrum dramaturgie nových médií

Česká televize

Silnice I/19, která město Přibyslav protíná východozápadním směrem a tvoří spoj-
nici dvou okresních měst Kraje Vysočina, Žďáru nad Sázavou na Moravě a Havlíč-
kova Brodu v Čechách, se v Přibyslavi 7. června 2018 dočkala dlouho očekávané 
rekonstrukce.

Město je obtížně průjezdné, tvoří se v  něm kolony, doprava je řízena několika 
světelnými signalizacemi, v centru města vzniklo několik objížděk, stojí v něm řada 
příkazových i zákazových značek, jednosměrek.

Silnice I/19 je silnice I. třídy, spojuje kraje Plzeňský, Středočeský, Jihočeský, Vysoči-
nu a Jihomoravský. Vede v západovýchodním směru od Plzně přes Tábor, Pelhřimov, 
Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřici nad Pernštej-
nem, Štěpánov nad Svratkou a Kunštát na křižovatku se silnicí I/43, kde končí. 

Je dlouhá 224,5 km a v rámci Česka má značný místní, regionální i celostátní do-
pravní význam. Původně pokračovala z Pelhřimova do Jihlavy.

Rekonstrukce páteřní silnice města letos komplikuje pořádání tradiční přibyslav-
ské poutě a především setkání požárních automobilů Pyrocar 2018 ve dnech 17. 
a 18. srpna 2018. Na přibyslavské letiště má dorazit 350 cisteren a dalších 50 tech-
nických vozů, nepočítaje osobní automobily návštěvníků čtyři roky očekávaného 
hasičského svátku.

Fotografi e ukazují nasazení moderní techniky silničářů při soustružení svrchní vrst-
vy vozovky v Tyršově ulici a obousměrnou dopravní zácpu na Bechyňově náměstí.  

Text a foto
Ivo Havlík

Začala rekonstrukce páteřní silnice, 
řidiči se musí obrnit trpělivostí
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Milí návštěvníci, holky a  kluci, mámy a  tátové, babičky i  dědové, 
srdečně děkujeme za  vaši účast na  Houpačce. Vaší přítomností jste 
podpořili příjemnou atmosféru festivalu a nechali se obohatit o nové 
hudební zážitky.

Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, kteří nám umožnili zajistit 
pestrou hudební nabídku. Velmi si vážíme podpory těchto sponzorů 
a partnerů: Město Přibyslav, Kulturní zařízení města Přibyslav, ACO, 
SC Metal, Neufe, NT Inve, Luxline, Metropolitní, Penzion u Kubínů, 
Nápoje Sláma, Lékárna Přibyslav, Vláďa Šnýdl, Mapotic.

Fotografi e z letošního festivalu a festivalové novinky si můžete pro-
hlédnout na https://www.facebook.com/Houpacka/.

Těšíme se na viděnou v roce 2019!

Jakub Šnýdl a Slávek Tecl

Poděkování za Houpačku

V úterý 12. června se před přibyslavskou radnicí shromáždil nemalý 
hlouček nedočkavých cestovatelů. Klub seniorů Pohoda a  Městský 
úřad Přibyslav pro nás, ty trochu dříve narozené, připravil velice hezký 
zájezd na zámek Konopiště a prohlídku v současnosti tolik diskutova-
ného Čapího hnízda. Paní Lenka Vaverková  měla celý zájezd perfektně 
připravený, takže podle našeho názoru nemohl mít nikdo z  našeho 
cestování žádné negativní poznatky. Chceme jí proto touto cestou moc 
poděkovat za hezky prožitý den a budeme se těšit na další zajímavý 
zájezd. A vy ostatní, co jste nejeli, můžete jen litovat. Bylo to opravdu 
bezva. Za všechny spokojené „účastníky zájezdu“ paní Lence děkují

manželé Naďa a Zdeněk Hološovi 
a Marie Slavíčková

Byli jsme na Konopišti

Pro většinu slušných lidí je tento den jiný, je určený k  relaxaci. 
Od pondělka do soboty, ať chceme nebo ne, na nás ze všech stran 
dotírá hluk. Většina lidí se těší na neděli, že tento den prožijí v klidu 
a jinak než ty pracovní.

Je docela smutné, že se vždy najde nějaká „pracovitá“ výjimka, která 
nebere ohled na nic a na nikoho. Je neděle – sekačky, „křoviňáky“ a jiné 
stroje jedou na plné obrátky, jako kdyby toho všeho bylo v týdnu málo!

Co dodat na závěr – je to každého volba, slušný člověk relaxuje, bere 
ohled na většinu ostatních, kteří nedělní klid dodržují a čerpají energii 
do dalšího týdne.

 Bohuslav Poul

NEDĚLE = ODPOČÍVAT NEBO 
RADĚJI RUŠIT OSTATNÍ?

V rámci akcí pořádaných ke stému výročí vzniku republiky byla v přibyslavské škole zrestau-
rována pamětní deska, na které jsou uvedeni občané z Přibyslavi a okolí, kteří byli za okupace 
vězněni v  koncentračních táborech v  Německu. Mnozí z  nich byli popraveni, několik dalších, 
kteří žili v podmínkách neslučitelných se životem, ve věznicích zemřeli. Mezi osobami uvedenými 
na zmíněné desce je i Josef Matoušek z Dobré čp. 61. Josef Matoušek se narodil 30. ledna 1904 
v Keřkově. V roce 1934 si postavil se svou manželkou menší zemědělskou usedlost v Dobré, kde 
se oba věnovali hospodářské činnosti.

V letech 1943-1944, kdy začal sílit odpor proti německé okupaci, bylo jejich stavení stále častěji 
po nocích navštěvováno osobami, které byly zapojeny do odbojové činnosti a hledaly krátkodobý 
úkryt pro odpočinek, ale hlavně potřebovaly potraviny. Vzhledem k tomu, že tato usedlost se na-
chází na okraji vesnice, byly takovým návštěvám vytvořeny ideální podmínky. Čím se tyto návštěvy 
stávaly častější, tím více se nedostávalo potravin, které byly na příděl. A to hlavně chléb nejen pro 
rodinu se čtyřmi dětmi (10, 8, 6 a 4 roky), ale i pro tyto příchozí návštěvníky.

Aby se situace se zajišťováním obživy zlepšila, bylo vyjednáno s mlynářem Augustinem Janáč-
kem ze Zádušního mlýna v Žižkově Poli, že mimo povolení semele na mouku žito, které bylo 
na  hospodářství vypěstováno. To se ale stalo osudným, neboť gestapo při kontrole ve  mlýně 
objevilo knihu, kde bylo zaznamenáno, komu a jaké množství bylo semleto mimo povolení.

Lidé s krátkodobým pobytem požadovali nasycení, a po krátkém odpočinku zase odešli. V jed-
nom případě ale takový pobyt trval dva měsíce. Byl to ruský zajatec, kterému se podařilo utéct 
z transportu, a v Dobré se ukrýval. Ve dne byl ukryt ve stodole v uskladněném seně, kam mu bylo 
nošeno jídlo. Někdy pozdě večer zašel i do kuchyně, když děti spaly, a kde při poslechu rádia sle-
doval, jak postupuje fronta. Po částečném zotavení byl vybaven ošacením, protektorátní mapou, 
potravinami na několik dní, načež se rozloučil a odešel.

O této odbojové činnosti, která je zde popisována, existuje písemné svědectví manželů Vašino-
vých, kteří o tomto pobytu věděli a udržovali v přísné tajnosti. Manželé od roku 1938 přes válku 
u Matoušků bydleli.

Ve zmíněné knize, kterou mlynář vedl snad ve snaze, že po válce bude moci argumentovat 
svojí odbojovou činností, byl zapsán i Josef Matoušek z Dobré. Ten byl předvolán 18. září 1944 
k německému úřednímu soudu do Jihlavy a domů se již nikdy nevrátil. Rozsudek zněl: Za hospo-
dářskou sabotáž (za semletí 150 kg žita na mouku) do káznice na 1 rok a 2 měsíce. Nejprve byl 
transportován do káznice v Deutsch Eylau (dnešní Iława v severovýchodním Polsku). Později kvůli 
blížící se frontě byla převážná část vězňů za krutých podmínek transportována do několika set 
kilometrů vzdálené káznice v Celle u Hannoveru. Tento transport trval 6 dní. Při jedné zastávce 
bylo po dlouhé době podáváno „občerstvení“, když vězňům byla podána vařená řepa. Během 
tohoto transportu mnoho vězňů zemřelo. V káznici v Celle se situace ve stravování o něco zlepšila, 
vězni dostávali vařené brambory se zelím.

Z počtu 55 vězňů se dočkalo konce války pouze 6. Dle svědectví spoluvězně Josefa Cuchého, 
který přežil, ostatní postupně umírali na následky týrání, nelidského zacházení, podvýživy a hlado-
vění. Josef Matoušek zemřel dne 10. března 1945, měsíc před obsazením Celle spojenci.

Uplynulo mnoho let. Je jiná doba. Je mnoho mladých „historiků“, kteří říkají, že vše bylo jinak, 
zvlášť že Němci jsou a vždy byli naši dobří přátelé.

Ti, kdo na následky fašistického běsnění ve svých 10, 8, 6 a 4 letech přišli o svého otce, jsou 
názoru a přesvědčení zcela jiného.

Josef Matoušek, Jan Matoušek

Nezapomeneme

V parných dnech suchý a přehřátý vzduch na Bechyňově náměstí 
v Přibyslavi opět příjemně ovlažuje tryskající kašna. 

Dělníci z technické čety města nádrž vyčistili a znovu napustili. Podle 
výpočtu vedoucí odboru technických služeb přibyslavské radnice 
Hany Mikulincové je kašna hluboká 2,4 metry, při průměru plochy 
nepravidelného tvaru 10 metrů pojme přibližně 180 kubíků vody. 

Před jarním vyprázdněním v kašně žili okrasní karasi. Byli převezeni 
do jezírka ve Šlapanově. Při vypuštění do rybníku by se stali snadnou 
kořistí pro štiku a další dravé ryby. 

„Uvidíme, kolik okrasných ryb do  kašny zase vrátíme. Myslím, že 
i rybáři tam znovu nějaké nechtěné rybky z rybníků vysadí. Každopád-
ně uchováme rybniční složení vody, maximálně ji ošetříme jezírkově, 
nikoliv bazénově,“ říká Hana Mikulincová.

Text a foto:
Ivo Havlík

Kašna je znovu plná vody
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V Dobré je v plném proudu výstavba zádržné jímky a hlavního kanalizačního 
řadu. Vybudování kanalizace se brzy dočká také sousední, nejzápadnější místní 
část města - Keřkov. 

Investorem je město Přibyslav, cena vyjde na 40 milionů korun.

„Stavba kanalizace Dobrá – Keřkov je vynucena naplněním legislativních po-
žadavků na čištění odpadních vod,“ řekli novinářům na nejedné radniční tiskové 
konferenci starosta a místostarosta Přibyslavi Martin Kamarád a Michael Omes.

Vybudování kanalizace v Dobré a v Keřkově bylo zakotveno v Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. 

Vysoký fi nanční náklad na tuto akci je vkladem pro nejúčelnější řešení zákonné 
likvidace odpadních vod a  tvoří základ pro další výstavbu rodinných domů, je 
podmínkou pro rozvoj obou místních částí města.

Snímek zachytil terénní práci podél Doberského potoka, pravobřežního přítoku 
řeky Sázavy.

Text a foto:
Ivo Havlík

V nivě Doberského potoka se hloubí 
kanalizační řad

Stoleté výročí zrodu Československé republiky 25. května připomenula jízda 
historického automobilu ze sbírek Hasičského muzea v Přibyslavi.

Trať měřila symbolických 100 km a končila v Brně. 

Muzejní vůz tam převezl speciálně vyšitý prapor města Bystřice nad Pernštejnem. 

Prapor s vyobrazením T. G. Masaryka následující den, v sobotu 26. května, byl 
jednou z 385 hasičských zástav, které zavlály nad veletržním výstavištěm. Slavnost-
nímu okamžiku přihlíželi premiéři České republiky a Slovenské republiky - Andrej 
Babiš a Peter Pellegrini.

Jízdu absolvovala významná technická památka. Praga RN 1. série byla vyrobe-
na v roce 1934 a hasičskou nástavbu získala o rok později. Prvním majitelem byla 
pardubická továrna na výbušniny Explosia. Když auto z bezpečnostní výzbroje 
vyřadila, získal ho sbor dobrovolných hasičů obce Voleč v okrese Chrudim. 

Současným majitelem je Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, které v roce 
2007 s fi nanční pomocí Ministerstva kultury ČR nepojízdný šrot kompletně re-
staurovalo v dílně přibyslavského automechanika Jana Krejčího. 

Motor je benzínový vodou chlazený šestiválec s rozvodem SV, maximální výkon 
má 68 koní a dokáže vyvinout rychlost 80 km za hodinu. 

Proč přibyslavský vůz přepravoval prapor z Bystřice nad Pernštejnem? Podle 
kunsthistoriků v tomto městě stojí jedna z výtvarně nejdokonalejších soch prvního 
československého prezidenta a  měla dramatické osudy. Dílo Vincence Makov-
ského, rodáka z Nového Města na Moravě, mělo být odhaleno 28. října 1938, 
ale po  Mnichovském diktátu se tak stalo o  rok později. Na  nátlak německých 
okupantů byla socha brzy odstraněna a  opět vztyčena 28. října 1945. Znovu 
byla zbourána v září 1961 a  ještě jednou odhalena 28. října 1968, tehdy před 
ní byla zasazena lípa srdčitá jako strom republiky. Potřetí byla demontována 16. 
září 1984 a posledního návratu na své místo se dočkala 6. července 1990. Snad 
již natrvalo.

Automobil měl cestou několik zastávek, na nichž představitelé obcí a hasič-
ských spolků na  bystřický prapor připínali příležitostné stuhy. Při „zdržení“ 
v  Nedvědici starosta městyse Pavel Vejrosta připomenul, že před rovnými 90 
lety, 17. června 1928 z Brna na Vysočinu cestoval prezident T. G. Masaryk, jel 
opačným směrem - do Žďáru nad Sázavou. Prezidentská kolona tehdy musela 
v Nedvědici u narychlo vztyčené slavobrány neplánovaně zastavit. Masaryk byl 
nadšeně zdraven.

Text a foto:
Ivo Havlík

 Prapor města Bystřice nad Pernštejnem do Brna vezli členové sboru dobrovolných hasičů 
při hasičském muzeu v Přibyslavi - zleva Milan Pátek, Jiří Pátek, Vít Karel a Jiří Votava

 Jízdu k 100. výročí zrodu Československa absolvovala významná technická památka 
z expozice hasičského muzea v Přibyslavi - Praga RN 1. série z roku 1934

 Bystřický prapor k transportu převzali přibyslavští hasiči Jiří Votava (vlevo) a Jiří Pátek

Automobil z hasičského 
muzea přepravil prapor města 
Bystřice nad Pernštejnem
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Měsíc červen je pro některé z nás dobou, kdy 
se začínáme připravovat na letní dovolené. I když 

hlavní nápor dovolených přichází až během července 
a srpna, kdy mají děti dvouměsíční prázdniny, mnoho lidí na dovolenou 
vyjíždí již nyní. Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina proto 
apelují na všechny občany, aby dodržovali alespoň základní zásady preven-
ce tak, aby jejich cesta na dovolenou proběhla bez problémů a zbytečných 
komplikací.

V první řadě si před odjezdem musíme řádně zabezpečit svůj dům nebo 
byt. Není také vhodné sdělovat termín dovolené cizím lidem nebo se s tím 
dokonce chlubit na sociálních sítích. Zvláště riskantní je pak zveřejňovat 
termín dovolené například na Facebooku, kde má mnoho lidí zpřístupně-
no velké množství dat, které v kombinaci s informací o přesném termínu 
odjezdu na dovolenou výrazně zvýší riziko vloupání do bytu nebo rodin-
ného domu. Pozornost je nutné věnovat také dětem, kterým by rodiče měli 
vysvětlit, že nesmějí údaje o bydlišti a termín odjezdu na dovolenou nikde 
zveřejňovat nebo tyto informace komukoli bezdůvodně sdělovat. Po dobu 
nepřítomnosti v  místě svého bydliště bychom si měli uschovat veškeré 
cennosti, jako jsou například šperky, fi nanční hotovost nebo doklady, a to 
do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku pevně zabudova-
ného ve zdi. Je také dobré požádat některého ze svých příbuzných nebo 
třeba dobrého souseda, aby nám v době naší nepřítomnosti pravidelně 
vybíral poštovní schránku.

Před odjezdem je velmi důležité pečlivě zkontrolovat, zda jsou uzavře-
na a  uzamčena všechna okna a  dveře. V  okolí rodinného domu je také 
dobré uschovat odložené věci, které by pachatel mohl využít při vloupání 
do nemovitosti. Jedná se například o žebříky, sekery, krumpáče, motyky 
a jiné nářadí. V domě nebo v bytě lze také vytvořit zdání, že je uvnitř někdo 
přítomen. Můžeme k  tomuto využít elektronické spínací zařízení, které 
podle našeho nastavení například rozsvítí světla. 

Na  cestu se musíme dobře připravit. Pokud se rozhodneme cestovat 
vlastním vozidlem, je velmi důležité si ho před cestou zkontrolovat. Jedná 
se především o brzdy, pneumatiky, osvětlení a chladící kapalinu v klimatiza-
ci – pokud je jí automobil vybaven. Nejlépe je si vozidlo nechat zkontrolovat 
odborníky v  autoservisu. Před odjezdem bychom si také měli důkladně 
prostudovat trasu, kterou pojedeme,  anebo prověřit místa, kde bude nutné 
mít dálniční známku nebo kde budeme muset platit mýtné. Pokud bude-
me cestovat do zahraničí, tak si musíme uvědomit, že v některých cizích 
zemích platí pro provoz na pozemních komunikacích jiná pravidla než je 
tomu u nás. Proto je dobré si ještě před samotnou cestou zjistit odlišnosti 
dopravních předpisů v zahraničí. Bezprostředně před odjezdem musí mít 
řidič dostatek spánku a musí být odpočatý. V neposlední řadě je důležité si 
dobře rozplánovat tankování pohonných hmot. Je lepší mít stále dostatek 
paliva, protože nás při cestě může překvapit celá řada nepředvídatelných 
situací.

Při samotné jízdě je pak velmi důležité, aby řidič nepřeceňoval své vlastní 
síly, dodržoval pitný režim a dostatečný počet bezpečnostních přestávek. 
Riziko dopravní nehody totiž hrozí zejména při dlouhé jízdě v noci, pokud 
ostatní spolujedoucí spí. Na takovou situaci je nutné se předem připravit 
a při pociťování prvotních příznaků únavy na tuto situaci okamžitě reago-
vat a zastavit na prvním odpočívadle. Samozřejmostí pro každého řidiče je 
se při jízdě řídit dopravním značením a dbát pokynů policistů.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
nprap. David Linhart

Vrchní inspektor
tel: 974 261 208

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

Blíží se čas dovolených, 
buďme proto obezřetníV. Řezníček: Naše zlatá matička, díl VIII.: Čamara, Praha 1926, str. 9 

a 279.
…Radní Augustin Čepl, jsa žíznivý, sklenici skoro jediným douškem vyprázdnil a potom jal 

se hlučně hovořiti, jakoby kázal: „Já s Karlem Havlíčkem, když býval v Přibyslavi na faře u vi-
káře Brůžka, kamarádil. Chodívali jsme spolu k muzikám tancovat. Byl to jonák od podlahy.“ 
A potom vytáhl dýmečku ruské práce, napškal ji tabákem a zvolal: „Tu jsem dostal od něho 
na památku, když se vrátil z Brixenu.“…

…Ke dni 12. července okrášlilo se město Přibyslav slavnostně zelení a prapory. Z rána bylo 
vypáleno několik ran z hmoždířů a hudba zahrála budíček. Dopoledne ze všech stran sjížděli 
se účastníci táboru, jichž bylo na 15.000 osob…

(Je dobře, že organizátoři březnového pochodu Jarní Vysočinou zařadili mezi významná 
„Havlíčkovská“ místa vedle H. Borové, V. Losenice, H. Brodu taktéž Přibyslav.)

J. Ledvinka, ml.

Habla usted espaňol?
Nedávno se populární herečka T. Kostková pochlubila, že jí v žilách teče španělská krev. 

Možná bychom se divili, kolika místním občanům koluje v žilách krev ze země býčích zápasů. 
Prozatím se podařilo zjistit španělský původ u dvou rodů. V tomto článku se zaměřím na rod 
Fialů; jejich předek Don Pedro Viola přišel za třicetileté války a usadil se u nás v Přibyslavi. 
Přiblížíme si dvě významné osobnosti tohoto rodu, (shodou okolností dva bratry), které jsou 
uváděny v publikacích 30. a 40. let 20. stol. vedle projektanta S. Bechyně a bratrů Filipů jako 
nejvýznamnější žijící rodáci z města Přibyslavi. 

JUDr. Emerich Fiala (1878-1966), notář a spisovatel. Narodil se v Přibyslavi. Byl nejstarším 
synem Emericha Fialy, továrníka, jemuž patřil od  roku 
1868 dům s dnešním čp. 62. Zde měl jeho otec výrobnu 
likérů, obchod vínem a vinárnu. Základní školu vycho-
dil ve svém rodišti. Že šlo o nadaného chlapce, svědčí 
fakt, že po  celou dobu studia najdeme na  vysvědčení 
samé jedničky. Poté odešel do Prahy, aby po maturitě 
vystudoval Právnickou fakultu UK. (Promoval v únoru r. 
1905.) Emerich, který v Praze vykonával notářskou pra-
xi, netíhnul jen k paragrafům. Jeho velkou láskou byla 
literatura. Vedle odborných právnických studií a mono-
grafi í mu vyšlo několik knížek krásné literatury, zejména 
veršů. Fiala vynikal darem bohaté fantazie a malebnosti 
slova. Na své rodiště nezapomněl, za manželku si vzal 
M. Činčerovou z Přibyslavi. A rodnému městu věnoval 

knížku Anička kouzelnice  (vydána v Praze r. 1935). Ukázka ze str. 19: „Za městem, kde cesta 
do polí se točí, stojí „Boží muka“. Několik jeřábů hází tam své zelené, kosmaté stíny na jejich 
zsinale bílou, lišejníkem mramorovanou stěnu, na níž v uschlém věnci polních květin blikává 
červená lampička. Nalevo rozvírá se úžlabina, běží až k březovému háji a spadá pak úzce mezi 
šumícími klasy polí, zpestřenými plavým mákem a chrpami, v nepříliš rozsáhlou hlubokou 
kotlinu „Vlčí jámu“…“

Jindřich Fiala (*1884), generální ředitel. Narodil se v Přibyslavi, kde rovněž vychodil základ-
ní školu. Po absolvování obchodní akademie v Hradci 
Králové pracoval v Občanské záložně ve svém rodném 
městě, od  roku 1906 v  Městské spořitelně v  Praze. 
V roce 1915 je vzpomínán jako revizor účtů, v r. 1930 
byl jmenován generálním ředitelem Městské spořitelny 
na Král. Vinohradech. Napsal řadu odborných pojedná-
ní o věcech spořitelních a vůbec národohospodářských. 
Byl členem místního odboru Sokola vinohradského jako 
náčelník. Své slovanské a  hrdé české smýšlení osvěd-
čoval jak za války, tak i později, kdy fi nančně i morálně 
podporoval nejrůznější vlastenecké a dobročinné pod-
niky a spolky. Svým ohromným rozhledem a neúnavnou 
činností přispěl vydatně k tomu, že Městská spořitelna 
na Král. Vinohradech byla druhým největším komunál-
ním peněžním ústavem v  republice. Na  závěr ukázka 
z  jeho knížky Spořitelní služba, Praha 1936. Fiala zde 
praví: „Tato kniha je jakýmsi vyznáním víry spořitelníka, 
který během své 33 leté odborné činnosti prožil dobu 
hospodářsky klidnou, dobu válečného poplachu, války 
a světové krize fi nanční i hospodářské.“ V knize použil 
jako vzory tiskopisy z přibyslavské záložny.

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře (69)
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Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2018

5. disciplína – ORIENTAČNÍ BĚH – 27. 5. 2018
Orientačního běhu se zúčastnilo 27 dětí, 4 ženy a 4 muži, 6 rodin

6. disciplína – ATLETIKA – 10. 6. 2018
Soutěžilo se ve skoku vysokém, dalekém a v běhu na 60 m a do závodu se zapojilo 

31 dětí, 7 žen a 4 muži, 9 rodin

7. disciplína – PLAVÁNÍ – 29. 6. a 1. 7. 2018 
Plavání proběhlo po uzávěrce červencového čísla PO

V ČERVENCI A SRPNU žádné disciplíny neproběhnou.
8. disciplína – KROKET, GOLF, PÉTANQUE – 9. 9. 2018

Upoutávku zveřejníme v srpnovém čísle PO.

Přejeme všem krásné letní prázdniny ☺

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

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

www.cckpribyslav.cz

Dle nařízení o  ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v  plat-
nost 25. 5. 2018, neuveřejňujeme již výsledky PDjr na  facebooku ani webu 
ČČK Přibyslav.

Nenajdete je ani v Přibyslavském občasníku. Uvádět budeme pouze upoutáv-
ky a stručné všeobecné info k proběhlým disciplínám. Děkujeme za pochopení.

Ve čtvrtek 2. srpna 2018 bude v Přibyslavi opět zahájen 1. etapou již 22. ročník 
mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2018. Přibyslav 
bude již pošesté etapový městem tohoto závodu. Z důvodu rozsáhlých stavebních 
prací v okolí Přibyslavi, vznikla nutnost změny místa startu a cíle etapy.  

Čtvrtek 2. srpna 2018 Přibyslav – ulice Gen. Luži
1. etapa – 125 km Start: 13:30 hodin Cíl: cca 16:20 hodin
Přibyslav – Malá Losenice + 10x okruh (M. Losenice - V. Losenice – Vepřová – M. Lo-
senice) a dojezd do cíle v  ulici Ger. Luži v Přibyslavi. 

Ve stoupání do obce Vepřová bude ve 2., 4., 6., 8. okruhu vrchařská prémie.

Více o závodě na www.vysocinatour.sweb.cz.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
ve čtvrtek 2. srpna 2018 od 7:00 do 17:00 hodin
bude UZAVŘENA ulice Gen. Luži

Milan Plocek

CYKLISTÉ 
DO PŘIBYSLAVI
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 Cenu Fair play by si zasloužil mladý fotbalista Adam Vostál (na snímku uprostřed). V utkání 
proti Vísce pokutový kop záměrně poslal mimo branku soupeře, neboť byl přesvědčen, že 

rozhodčí se při posouzení zákroku ve velkém vápně domácích mýlil a ve prospěch Přibyslavi 
odpískal faul, který ve skutečnosti nebyl.

 Zatímco Jules Verne napsal dobrodružný román Patnáctiletý kapitán, fanoušci kopané 
viděli patnáctiletou pomezní rozhodčí. Markéta Kutlvašrová posuzovala s praporkem postavení 

mimo hru v utkání SK Přibyslav - Sokol Víska. „Tak mladá rozhodčí ofsajdy v Přibyslavi dosud 
nemávala,“ tvrdí kronikář klubu Petr Stehno. Jelikož Markéta nevlastní řidičský průkaz, 

do Přibyslavi ji dovezla maminka.

Skončily soutěže v kopané ročníku 2017/2018. Závěrečné duely hrála mužstva 
SK Přibyslav i Sativy Keřkov doma a nevyhrála je.

Přibyslav prohrála s SK Huhtamaki Okříšky 1:2 a to ještě soupeř neproměnil pe-
naltu. Jediný gól domácích vsítil Jakub Pospíchal.

První mužstvo skončilo na 12. místě krajského přeboru za Košeticemi a před Jaro-
měřicemi nad Rokytnou a posledními Kouty. 

V den uzávěrky červencového vydání Přibyslavského občasníku bylo potvrzeno, 
že SK Přibyslav v  přeboru Kraje Vysočina navzdory porážce v  posledním utkání 
přece jen zůstala. 

Uzavřené soutěže připomínaly dobře míchanou bramboračku. O  osudu při-
byslavských fotbalistů mimo jiné rozhodla kuriózní záchrana ostravských Vítkovic 
ve 2. lize, v níž zůstaly jen proto, že na vlastní přání z ní sestoupila pražská Olympia.

Nový ročník soutěží 2018/2019 začne koncem první srpnové dekády, rozlosování 
bude oznámeno v příštím vydání občasníku.

Sativa Keřkov doma prohrála existenční utkání s  Golčovým Jeníkovem. Poráž-
ka 0:1 znamená, že „bramboráři“ v  okresním přeboru Havlíčkobrodska skončili 
na předposlední příčce a sestupují do III. třídy. 

Rezerva SK Přibyslav ve stejné soutěži skončila na 5. místě.
Text a foto:

Ivo Havlík

Kopaná:  Přibyslav zůstává, 
Sativa Keřkov sestupuje

Po dvou třetích a jednom druhém místě konečně Marek Pochtiol, Trial Žižkovo 
Pole dosáhl na titul Mistra Evropy v biketrialu pro rok 2018 v kategorii Junior.

Stalo se tak 2. 6. 2018 v Březové u Sokolova, kde se konalo ME 2018 v biketrialu. 
Na toto mistrovství se Marek pečlivě připravoval a v samotném závodě nedal svým 
soupeřům žádnou šanci. Na perfektně připravené trati jel s přehledem, sice se taky 
nevyvaroval několika chybiček, ale svoji pozici si od  samého začátku hlídal. Celý 
závod absolvoval za 21 trestných bodů, druhý v pořadí závod dokončil s 53 trest-
nými body.

V sobotu 16. 6. 2018 se ve Veselí nad Moravou jel první závod Českého poháru 
UCI. Marek startoval v kategorii Expert. V této kategorii obsadil 1. místo, odpoledne 
startoval ještě v kategorii Elite, kde byl třetí.

Následující sobotu 23. 6. 2018 ho čekal start v  mezinárodním závodě C1 UCI 
v  kategorii Elite /v  těchto 
závodech jezdci sbírají 
body, které určují zařaze-
ní do  závodů světového 
poháru  a v  neděli 24. 6. 
2018 obhajoval titul M-ČR 
UCI v  kategorii Junior. 
Oba tyto závody se jely 
v Praze. (V době uzávěrky 
Přibyslavského občasníku 
nebyly známy výsledky – 
pozn. redakce)

Jaroslav Pochtiol

 Marek s pohárem ME

Mistr Evropy je ze Žižkova Pole

 Na jedné ze sekcí
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Zcela zaplněná tribuna přibyslavského stadionu první červnovou sobotu viděla, 
jak zdárně se TJ Sokol Přibyslav připravuje na  XVI. všesokolský slet, který Česká 
obec sokolská uspořádá v prvních šesti červencových dnech v hlavním městě Praze.

Starosta Sokola Přibyslav František Kerbr při zahájení nádherného tělovýchov-
ného odpoledne připomenul, že Sokol ve městě byl založen již v roce 1892 a zdejší 
sokolové uvítali zrod samostatného Československého státu. 

Starosta města Martin Kamarád pozdravil diváky a  cvičencům popřál hodně 
zdaru.

Na sestřiženém trávníku postupně vystoupili seniorky a senioři se skladbou Prin-
cezna Republika, děti z přibyslavské mateřské školy s veselou skladbou se skládacími 
gumami Noty, mladší žákyně se skladbou s molitanovými kladinkami V peřině, starší 
žáci a žákyně s rinosetem (podlouhlou žíněnkou) ve skladbě Cirkus, ženy se sklad-
bou s trojcípým šátkem Cesta, dorostenky a mladší ženy se skladbou se skládacími 
obručemi Siluety. 

Přibyslav zhlédla ukázku šesti skladeb pro XVI. všesokolský slet

 Starší žáci s rinosetem ve skladbě Cirkus

 Skladba seniorů Princezna Republika

 Děti z přibyslavské mateřské školy se skladbou s gumami Noty

 Mladší žákyně se skladbou V peřině

 Ženy se skladbou s trojcípým šátkem Cesta  Dorostenky a mladší ženy se skladbou se skládacími obručemi Siluety

Organizátorka cvičení Eva Šmídová ocenila, že přibyslavské dorostenky a ženy 
přijely posílit cvičenky Sokola Nová Ves u Chotěboře a Sokola Uhelná Příbram.

Přibyslavští muži na  XVI. všesokolský slet nepojedou. Na  nácvik se tentokrát 
nezmohli. 

Text a foto: Ivo Havlík
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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
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Vyberte Vaše oblíbené infocentrum z více  

 

PŘIBYSLAV
LETIŠTĚ

www.pyrocar2018.cz

ukázky hasičské techniky a práce IZS
kulturní program
pozorovací lety
bohaté občerstvení
stanové městěčko

17.-18. 8.
2018

V. ročník největšího setkání hasičů a požárních automobilů

Vstup zdarma
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červenec 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. července 2018 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2018 Každou sobotu knihovna uzavřena/letní provoz Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2018 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. července 2018 Aleš Krejča/Tušení – výstava Janáček galerie Janáček Galerie Přibyslav
– od 1. července 2018 Celodenní provoz bazénu/dle počasí Městské koupaliště Město Přibyslav
– od 1. července 2018 Magická osmička/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2018 Prázdninová knihovna/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2018 Úsměv prosím…/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2018 Prázdninová soutěž „DÉČKA“ Kurfürstův dům ČT, KZM Přibyslav
– od 1. července 2018 Prázdniny v knihovně/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. července 2018 v 9.00 h. Pravidelný provoz městské gotické věže/viz plakát Vyhlídkový věž KZM Přibyslav
– 3. července 2018 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 7. července 2018 Aleš Krejča/Tušení – ukončení výstavy Janáček galerie Janáček Galerie Přibyslav
– 8. července 2018 v 9.00 h. Brána naděje/J. Štreit – otevření výstavy Farní stodola ŘKF Přibyslav
– 10. července 2018 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 14. července 2018 v 11.00 h. Tour de aleje 2018/cyklozávod Start Česká ul. Arnika
– 17. července 2018 od 12.15 h. Charitní občanská poradna Radnice města OCH Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav
– 17. července 2018 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 19. července 2018 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 22. července 2018 v 10.30 h. Přátelské setkání s fotografem J. Štreitem Farní stodola ŘKF Přibyslav
– 24. července 2018 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 25. července 2018 Ukončení podání přihlášek na Dny otevřených atel. viz článek v PO Muzeum Vysočiny Havl. Brod
– 26. července 2018 Malá Svatoanenská pouť/poutní místo Obec Pohled OÚ Pohled
– 29. července 2018 Brána naděje/J. Štreit – ukončení výstavy Farní stodola ŘKF Přibyslav
– 29. července 2018 Velká Svatoanenská pouť/poutní místo Obec Pohled OÚ Pohled 
– 29. července 2018 Výstava květin Pohledský zámek ČSZ Pohled
– 30. července 2018 po 21.00 h. Letní kino/Psí posláni Kulturní dům KZM Přibyslav
– 31. července 2018 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 31. července 2018 po 21.00 h. Letní kino/Přání k mání Kulturní dům KZM Přibyslav
– 1. srpna 2018 po 21.00 h. Letní kino/Paddington 2 Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. srpna 2018 od 7.00 h. Úplná uzavírka ulice Generála Luži ul. Gen. Luži Mě Ú Přibyslav
– 2. srpna 2018 od 13.30 h. Etapový závod mužů Vysočina 2018 Start ul Gen. Luži Vysočinatour
– 2. srpna 2018 po 21.00 h. Letní kino/Tátova volha Kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. srpna 2018 po 21.00 h. Letní kino/Čertoviny Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. srpna 2018 po 21.00 h. Letní kino/Hastrman Kulturní dům KZM Přibyslav


