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Přibyslavští sokolové na všesokolském sletu v Praze

Dění ve městě Foto: Ladislav Hladík
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Jelikož se blíží konec jedné etapy v životě našeho města, rád bych dnes v tomto 
článku uvedl několik čísel, o nichž se moc neví a nemluví. V polovině roku 2015 jsme 
dokončili rozsáhlou rekonstrukci základní školy za 165 milionů Kč (fi nancování 2009 
- 2015). Kromě toho, že se povedlo využít pro stavbu mimořádně příznivé období, 
kdy se ceny na trhu ve stavebnictví pohybovaly na své spodní hranici, povedlo se 
zrekonstruovat celý areál tak, že splňuje na dlouhá léta moderní standardy pro výu-
ku. Přestože se zvýšila výrazně jeho podlahová plocha, nezvýšila se jeho energetická 
náročnost a spotřeba energií v  tomto komplexu. Považme, že dnes v sousedním 
Ždírci nad Doubravou staví přístavbu školy jednoho podlaží ve dvou pavilonech 
s devíti učebnami a zázemím za cenu 77 milionů Kč. 

Taková stavba, jakou byla stavba ZŠ Přibyslav, nese také své fi nanční důsledky. Je 
třeba uvést, že od počátku roku 2014 do konce roku 2018, jsme splatili dluhy ve výši 
80 901 137 Kč a úroky z těchto dluhů ve výši 2 348 018 Kč. Do následujícího obdo-
bí tedy zůstává ke splacení městu Přibyslav pouhých 10 milionů Kč, což považuji 
za mimořádný úspěch, když si uvědomíme, že od počátku volebního období bylo 
proinvestováno 192 milionů Kč.

Většina příjmů města Přibyslav je tvořena příjmy daňovými. Ty bych si dovolil 
rozdělit do tří skupin. První jsou daňové příjmy, jejichž výše je dána rozpočtovým 
určením daní a je stanovena dle počtu obyvatel, počtu žáků škol, atd. Druhou sku-
pinou daňových příjmů jsou příjmy, jejichž výši stanovuje zastupitelstvo města buď 
úplně (např. poplatek za provoz systému odstraňování komunálního odpadu), nebo 
částečně (např. daň z nemovitosti). Politikou města v posledních letech bylo tyto 
druhy daní držet na co nejnižší úrovni a věřím, že se tento směr podaří zachovat 
i do budoucna.

Třetí skupinou daní, respektive v  našem případě je to daň jedna, je poplatek 
za uložení odpadu, který generuje skládka v Ronově nad Sázavou. Ten byl společně 
s hospodářským výsledkem po dlouhá léta zárukou fi nanční stability našeho města 
a umožňoval městu realizovat rozsáhlé investice po dvě desetiletí v řádech desítek 
milionů ročně. Tento příjem v posledních letech postupně klesá (i když je příjem 
z této daně na rok 2018 stále plánován ve výši 11,5 mil. Kč). Je třeba počítat s tím, 
že skládka v  Ronově nad Sázavou pro nás už nebude prioritně zdrojem příjmů, 
ale bude velmi důležitým prvkem stability v systému nakládání s odpa dy. Zvláště 
když vcházíme do let, kdy bude likvidace odpadů velkou neznámou, jelikož v této 
oblasti stát stále spí. Nezavážejme proto dnes bezhlavě tuto skládku odpadem, ale 
snažme se prodloužit její životnost na maximum, aby byla stabilizačním prvkem pro 
Přibyslav i drobné obce v regionu. Nechci předbíhat, ale můžeme se v tomto směru 
dočkat zásadní revoluce v likvidaci odpadů i v jeho třídění, využití a ukládání. 

Posledním pilířem fi nanční stability našeho města jsou příjmy z hospodářské čin-
nosti, ať jimi jsou příjmy z hospodaření v lesích města Přibyslav, příjmy z Lesního druž-
stva obcí, z pronájmů pozemků či Vodovodů a kanalizací HB, a.s. Z nich bych chtěl 
vyzdvihnout dlouhodobě stabilní příjmy z Lesního družstva obcí v řádech několika 
milionů korun ročně, které jsou dnes ohrožovány nestabilní situací na trhu se dřevem. 

Nadstavbou těchto příjmů jsou dotace, jež nám umožňují realizovat více z plánova-
ných investic. Věřím ale, že základem prosperity našeho města teď i v budoucnu bude 
dobré hospodaření s příjmy, jež nám plynou primárně v rámci našeho rozpočtu.

Martin Kamarád
starosta města

Při probíhající rekonstrukci hlavní komunikace I/19 se mě mnozí lidé ptají, kdy 
se na náměstí začnou opravovat také chodníky, případně zda se bude něco dělat 
s  autobusovým nádražím. S  rekonstrukcí (revitalizací = obnovou, oživením) Be-
chyňova náměstí se počítá již několik let a  tento záměr fi guruje ve  strategických 
dokumentech města.

Již v  loňském roce proběhla dotazníková anketa, do které se mnozí místní lidé 
zapojili. Cílem bylo zjištění, jak si občané Přibyslavi představují nově opravené 
náměstí, co jim chybí nebo co by změnili. Výsledky byly zveřejněny v červnovém 
vydání Přibyslavském občasníku 2017. Podle názorů občanů uvedených v anketě, 
by si náměstí mělo udržet funkci jako zóna pro nákupy a služby, včetně rozšíření 
prostoru pro posezení a odpočinek. 

Veřejnost se zapojila
Výsledky ankety byly zakomponovány do zadávacích podmínek architektonické 

soutěže přípravným týmem v čele s panem starostou a dalšími představiteli města. 
V současné době se ve spolupráci s odborníky dokončuje výzva k vypracování ar-
chitektonicko – urbanistické studie návrhu řešení Bechyňova náměstí. Výzva bude 
vyhlášena začátkem září a termín pro předložení nabídek bude konec října letošního 
roku. V listopadu budou návrhy prezentovány před hodnotitelskou porotou. 

Součástí této soutěže bude rovněž veřejná výstava předložených návrhů na vý-
stavních panelech ve vstupní hale budovy radnice. Podle časového harmonogramu 
by to bylo někdy na přelomu roku 2018/2019. Vítězná nabídka, která bude nejlépe 
splňovat zadávací kritéria, se stane výchozím materiálem pro zpracování projektu. 
Architekt vítězné studie bude úzce spolupracovat s  projektantem. Spolupráce se 
neobejde ani bez památkářů, protože projekt zároveň řeší i střed Městské památ-
kové zóny Přibyslav. 

Realizace s využitím dotace
Cesta jenom k projektu obnovy náměstí přes architektonickou soutěž se zdá být 

složitá. Tento postup však poskytuje možnost vtáhnout do projektu veřejnost na sa-
mém začátku jeho vzniku. Posledním krokem bude vlastní realizace obnovy náměstí, 
jejíž hodnota se odhaduje cca na 50 mil. Kč. Pro budoucí zastupitelstvo a předsta-
vitele města bude důležité zajistit vhodnou dotaci tak, aby projekt byl realizovatelný 
s ohledem na rozpočet města a zdravé hospodaření. Nabízí se k  tomu závěr tzv. 
programového období evropských strukturálních fondů (2014-2020). 

Poměrně náročný proces přípravy obnovy Bechyňova náměstí si Přibyslav nepo-
chybně zaslouží. A pakliže byla většina místních komunikací již  opravena, je na místě 
připravovaný projekt posunout o  další krok dál. Přejme si, aby ve  výsledku bylo 
náměstí příjemným prostředím pro místní občany i pro návštěvníky města.

Přibyslav – finančně stabilizované město

Náměstí - to „nejlepší“ na konec
Přeji dětem i dospělým krásný srpen, v noci déšť a ve dne sluníčko!

Michael Omes
místostarosta města

 Rekonstrukce silnice I/19 v Přibyslavi. Foto: Michael Omes

 Přístavba nové třídy MŠ v Bezručově ulici. Foto: Michael Omes



  
 

Srdečně vás zveme  
ve dnech 2. až 9. září 2018 k návštěvě  

Přibyslavských slavností  
a 27. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi,  

který je v rámci České republiky ojedinělou výstavou 
svého druhu. Součástí této výstavy, která je připravena 

v atraktivním prostředí radničních sklepů a farní stodoly, 
je vyhodnocení a vyhlášení nejlepších mléčných výrobků 

včetně jejich ochutnávky. Kromě odborné soutěže probíhá 
také divácká soutěž Přibyslavský krajáč o nejlepší 

expozici mléčných výrobků.  
V rámci Dne evropského dědictví bude možné navštívit 
památky: kostel Narození sv. Jana Křtitele, středověkou 

štolu pod farou, městské muzeum, hasičské muzeum         
a gotickou věž. Na náměstí bude připraven doprovodný 

program pro děti. 
 
 
 
 
 
  

Na náměstí bude připraven doprovodný  
program pro děti.  

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 



 

P R O G R A M 
Neděle 2. 9.  
* Kolbiště pod zámkem     
  9:30 hod. – Skokové závody, pořádá Stáj Frederika 

Středa 5. 9.  
* Bechyňovo náměstí, radnice 
  10:00 hod. – Tisková konference u příležitosti  
                         27. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi                   

Pátek 7. 9. 
* ZŠ Přibyslav 
 17:00 hod. – Křest nové publikace ze školního dění 
* Kulturní dům Přibyslav   
  19:00 hod. - Koncert u příležitosti Přibyslavských slavností                  
                 Účinkují: Hana Loubková, Šárka Baštová, Michaela a Ondřej Štefáčkovi, Josef Bednář, Jakub Šnýdl, Klára Černá,      
                                  Barbora Mičková a pěvecký soubor Prímadonky 
Sobota 8. 9. 
* Bechyňovo náměstí, radniční sklepení, farní stodola   
  8:00 – 14:00 hod.  – Prodej mlékárenských výrobků na náměstí 
  8:45  hod.              – Zahájení 27. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi 
  9:00 – 14:00 hod.  – Výstava mlékárenských výrobků v radničním sklepení a farní stodole 
  9:00 hod. – Hudební produkce – Humpolecký Dixieland 
10:30 hod. – ČRo Region, Soutěž v pití mléka 
11:00 hod. – Hudební produkce            
13:00 hod. – Himbeere Brombeere 
14:00 hod. – Vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a losování o mléčné ceny 
* ZŠ Přibyslav 
10:00 – 16:00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav, výstava fotografií ze školních akcí  
15:00 hod. – 11. ročník Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU  
* Štola pod farou 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky štoly  
* Gotická věž, Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Městské muzeum Přibyslav 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví  
* Hasičské cvičiště – SDH 
14:00 hod. – Pohárová soutěž SDH "O pohár města Přibyslavi", XXI. ročník 
20:00 hod. – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH, Hudba Marathon 
* Kulturní dům 
17:00 hod. – Králíček Petr, film pro děti 
* Bechyňovo náměstí 
21:00 hod. – Slavnostní ohňostroj 
* Letiště aeroklubu 
9:00 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
*ACO Industries k.s.  
9:00 – 12:00 hod. – Den otevřených dveří 

Neděle 10. 9. 
* Bechyňovo náměstí 
9:30 hod. – Bohoslužba na náměstí 
* Letiště aeroklubu 
10:30 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
* Fotbalové hřiště v areálu TJ Sokol Přibyslav 
16:30 – Fotbalové utkání 
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Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 28. veřejném zasedání dne 20. června 2018 
schválilo rozpočtové opatření č. 3 k  rozpočtu města na  rok 2018. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 89 982 751,26 Kč a výdaje 
126 475 877,69 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 3 došlo ke zvýšení příjmů o 1 619 198 Kč a to 
především z důvodu příjmu z dotací ze státního rozpočtu - na kostel Narození sv. 
Jana Křtitele ve výši 575 000 Kč, na veřejně prospěšné práce ve výši 532 500 Kč, 
na  zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany kategorie II (JPO II) 
ve výši 150 000 Kč a za prodej pozemků ve výši 150 000 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 3 jsou výdaje za pronájem 
stavby silnice I/19 za účelem budování kanalizace ve výši 850 000 Kč, zavedení do-
tací - na kostel Narození sv. Jana Křtitele ve výši 575 000 Kč, na veřejně prospěšné 
práce ve výši 532 500 Kč a na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II. ve výši 
150 000 Kč. 

Kapitálová rezerva je po RO3 ve výši 782 416,92 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2018 je následující:
Daňové příjmy činí 41 669 338,77 Kč, tj. 62,27 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 2 117 128,89 Kč, kapitálové příjmy 2 734 420 Kč 
a  přijaté transfery 3  330  400 Kč. Příjmy celkem ve  výši 49  851  287,66 Kč tvoří 
55,40 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 26 450 888,47 Kč, což je 20,91 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 30. 6. 2018 činí 23 535 451,28 Kč, kapitálové výdaje 
pak 2 915 437,19 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 30. 6. 2018 Kč 8 061 930,37, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy 577 874,74 Kč, skládka 3 631 357,46 Kč, 
správa majetku 435 907,15 Kč, kabelová televize 738 331,83 Kč, všeobecná správa 
-11 365,29 Kč a pronájmy 2 689 824,48 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

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

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

Vedle běžné činnosti byl sestaven roční výkaz a statistika pro Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a byly odeslány materiály a statistické výkazy o poskytované sociální 
službě na  Krajský úřad Kraje Vysočina v  Jihlavě. Tyto údaje si krajský úřad žádá 
v rámci systému reportu dat o poskytovaných sociálních službách.

Ve dnech 20. – 24. srpna, kdy nebude školní jídelna vařit, budeme zajišťovat ná-
hradní stravování pro naše klienty z Osivy, a.s. Klienti Pečovatelské služby Přibyslav 
tak budou mít možnost objednat si oběd i na tento týden. Jídelní lístky jim budou 
předány zhruba v polovině měsíce srpna. 

Také si vás dovoluji upozornit na možnost využít půjčovnu kompenzačních a re-
habilitačních pomůcek, kterou naleznete v  budově střediska Pečovatelské služby 
Přibyslav. Půjčovna kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek, která funguje při 
Pečovatelské službě Přibyslav od roku 2010, nabízí zapůjčení pomůcek pro nemoc-
né, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené občany všech 
věkových kategorií. 

Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné 
nemocné, tak pro osoby o  ně pečující. Úhrada za  zapůjčení těchto pomůcek je 
stanovena v  Ceníku kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčovny najdete na webových 
stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby).

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou polohovací postel včetně antide-
kubitní matrace, mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, chodítka čtyřbodová 
skládací, francouzské berle, různé typy sedaček do vany, koupelnové madlo, pojízd-
ný stolek k lůžku, antidekubitní polštáře a pojízdné toaletní křeslo.

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obracet na Martinu Veselou, DiS., vedou-
cí Pečovatelské služby Přibyslav na tel.: 569 482 128, 725 102 511. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Odbor technických služeb
O  letních prázdninách jsme se zaměřili na  opravy herních prvků. Ve  špatném 

stavu byl vrchní díl lezecké stěny na sportovišti, který jsme nahradili novým. Správce 
také překontroloval a utáhl všechny kameny k lezení, stěnu ještě natřeme. Lavičky 
na dětském hřišti u sportovní haly mají vyměněná již vysloužilá prkna. Také dětmi ob-
líbená vahadlová houpačka má nové sedáky, zrenovované je i pružinové houpadlo 
delfín. Opravami projdou také lavičky na sportovišti, do branek jsme dali nové sítě. 
Z dopravního hřiště jsme museli vyřadit domeček, byl už ve velmi špatném stavu. 
Vybíráme nový. Nátěry potřebují herní prvky na dětském hřišti v Nerudově ulici. 
Děkujeme za spolupráci šikovným obyvatelům Keřkova, kteří se postarali o natření 
dětských herních prvků ve své obci.

Na  koupališti opravujeme „plavčíkárnu,“ ze které ovládáme vodní prvky bazé-
nů. Její veranda má novou podlahu i  obložení, před větrem a  deštěm ji ochrání 
polykarbonátová deska, ve výrobě jsou schůdky. Vyměněné je také okno pokladny 
občerstvení, digestoře mají nové odsávání.

Na letošní sezonu jsme na koupaliště pořídili další zábavný prvek – basketbalový 
koš. K naší velké radosti je hodně využívaný všemi generacemi. Škoda jen, že čer-
vencové počasí je tak proměnlivé, větrné, chladné. V areálu si mohou návštěvníci, 
stejně jako vloni, zahrát také ping – pong nebo obří „Člověče, nezlob se“. Figurky 
půjčujeme na pokladně. Na svém místě zůstala i samoobslužná malá knihovna plná 
románů, detektivek, přírodopisných knih i časopisů. 

Do Dolní Jablonné jsme ke kapli pořídili dvě nové lavičky. Stojan na kola potřebo-
vali lidé v Hřištích, umístěný je u dětského hřiště. Pracovníci technické čety pokračují 
se zednickými, elektrikářskými a natěračskými pracemi v bytech. Chystáme nátěry 
podhledů sportovní haly. Právě tam budou mít během srpnových dní zázemí spor-
tovní oddíly, které k nám pravidelně jezdí na prázdninová soustředění. Přeji pěkné 
léto. 

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Program Nová zelená úsporám pokračuje

Nová zelená úsporám je v současnosti v Česku hodnocen jako nejúspěšnější pro-
gram v oblasti úspor energie. Od roku 2014 byla schválena podpora 28 tisícům ža-
datelů, což představuje částku 6,4 miliardy korun. Se zhruba dvojnásobnou částkou 
se přitom počítá i na další 4 roky.

Finanční prostředky programu směřují především na energeticky úsporné reno-
vace, výstavbu domů v „pasivním“ standardu a obnovitelné zdroje energie. Dotaci 
mohou získat majitelé rodinných nebo bytových domů a  také budovy veřejného 
sektoru. Od loňského roku se rozšířila podporovaná opatření o moderní úsporné 
technologie, jako jsou zelené střechy či systémy na využívání tepla z odpadní vody. 
Velký zájem je o nově dotované výkonnější fotovoltaické systémy, na které se přispívá 
částkou až 150 tisíc korun na dům. Je možné získat i čerstvě zavedený motivační 
bonus 40 tisíc korun za kombinaci programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou 
dotací. Program však stále podporuje i  klasické zateplování. Zateplením fasády, 
stropů, podlahy nebo výměnou oken a dveří rodinného domu lze získat v průměru 
250 tisíc korun.

Žádosti se přijímají do konce roku 2021, případně do vyčerpání fi nančních pro-
středků. Peněz má program k dispozici zatím dostatek, ale určitě je dobré nenechat 
přípravu žádosti na poslední chvíli. Mnoho užitečných informací lze nalézt v online 
poradenském centru na webu www.novazelenausporam.cz. Kromě seznamu do-
poručených specialistů, dodavatelů i doporučených výrobků tu nechybí ani kalku-
lačka pro výpočet ceny dotace či návod, jak u vyřizování dotace postupovat. Dále je 
možné se obrátit přímo na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR 
v Jihlavě na telefon 567 213 855 nebo na bezplatnou telefonní linku 800 260 500. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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 Poničený keř za radnicí

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum

1 Ronovská Po 6. 8. 20. 8.
2 Bezručova Út 7. 8. 21. 8.
3 Hesovská St 8. 8. 22. 8.
4 Pecháčkova I Čt 9. 8. 23. 8.
5 Zahrádky u ACA Pá 10. 8. 24. 8.
6 Cihlářská Po 30. 7. 13. 8. 27. 8.
7 Jiráskova Út 31. 7. 14. 8. 28. 8.
8 Vyšehrad St 1. 8. 15. 8. 29. 8.
9 Prokopova Čt 2. 8. 16. 8. 30. 8.

10 Na Vyhlídce Pá 3. 8. 17. 8. 31. 8.
11 Tržiště Po 6. 8. 20. 8.
12 Pecháčkova II Út 7. 8. 21. 8.
13 Nezvalova St 8. 8. 22. 8.
14 Bezpalcova Čt 9. 8. 23. 8.
15 Zahrádky Amerika Pá 10. 8. 24. 8.
16 Seifertova Po 30. 7. 13. 8. 27. 8.
17 Česká Út 31. 7. 14. 8. 28. 8.
18 U Barevny St 1. 8. 15. 8. 29. 8.
19 Zahradní Čt 2. 8. 16. 8. 30. 8.
20 Zahrádky Letiště Pá 3. 8. 17. 8. 31. 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 6. 8. - 9. 8. 17. 8. - 19. 8. 27. 8. - 30. 8. 
Keřkov 30. 7. - 2. 8. 10. 8. - 12. 8. 20. 8. - 23. 8. 
Dobrá 3. 8. - 5. 8. 13. 8. - 16. 8. 24. 8. - 26. 8. 
Česká Jablonná 6. 8. - 9. 8. 17. 8. - 19. 8. 27. 8. - 30. 8. 
Dolní Jablonná 30. 7. - 2. 8. 10. 8. - 12. 8. 20. 8. - 23. 8. 
Poříčí 3. 8. - 5. 8. 13. 8. - 16. 8. 24. 8. - 26. 8. 
Dvorek 6. 8. - 9. 8. 17. 8. - 19. 8. 27. 8. - 30. 8. 
Uhry 30. 7. - 2. 8. 10. 8. - 12. 8. 20. 8. - 23. 8. 
Utín 3. 8. - 5. 8. 13. 8. - 16. 8. 24. 8. - 26. 8. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v srpnu 2018 Letní čas je využíván hlavně na dokončení administrativních prací dle zákonných 

požadavků. Doplňují se standardizované záznamy a provádí se  další dílčí činnosti, 
na které v běžných měsících zbývá minimum času. V červenci jsme navíc řešili pár 
nestandardních situací, které vyžadovaly citlivější přístup a byly časově náročnější. 
Jako zástupce města jsem se zúčastnila soudního jednání ohledně prodloužení ome-
zení svéprávnosti našeho opatrovance a další jednání nás čeká. 

Ráda bych upozornila na  dávky ze sociálního systému, o  které můžete žádat 
na pracovišti Úřadu práce ČR v Přibyslavi. Jedná se o dávky státní sociální podpory 
– porodné, pohřebné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení, 
dávky pěstounské péče a dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí, doplatek 
na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. K vyzvednutí jsou zde i formuláře žádostí 
na příspěvek na péči, přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvek 
na mobilitu, které jsou k dispozici i v kanceláři sociální pracovnice městského úřadu. 
Osoby zdravotně postižené mohou navíc žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku. 

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 16. 8. 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 28. 8 . 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/

 141/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít „Smlouvu o pronájmu stavby silnice 
I. třídy č.  I/19, č.  12PO-000, P/N05/2018“ mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvkovou organizací, Na  Pankráci 546/56, 140  00 Praha 4, 
IČO 65993390.
Termín: 21. 06. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

142/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním propagačního banneru akce Py-
rocar (17. 8. - 18. 8. 2018) na balkoně radnice, s užitím znaku města na před-
mětech a banneru Pyrocaru a s poskytnutím kontejnerů na odvoz směsného 
komunálního odpadu z této akce.
Termín: 18. 08. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 20.  06. 2018

(pokračování na str. 6)
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 40/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 20. 6. 2018.
Termín: 20. 06. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

41/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav, spočívající ve změně způ-
sobu využití plochy pro občanskou vybavenost na návrhovou plochu „plocha 
smíšená městská“ na pozemku st. parc. č. 350, 351, 2301 a na pozemkových 
parcelách č. 975/3, 975/4 a 975/5 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 15. 07. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 10, proti 1, zdrželo se 2

42/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, 
o nočním klidu.
Termín: 20. 06. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

43/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině jed-
notky sboru dobrovolných hasičů obce ze dne 19. 12. 2001.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

44/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podmínky prodeje bytové jednotky 
č. 486/9 vymezené v budově čp. 486 o výměře 61,00 m2, včetně spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 686/8341 na společných částech domu čp. 486, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 528, a spoluvlastnického podílu ve výši 686/8341 
k  pozemku parc. č.  st. 528, zastavěná plocha a  nádvoří, o  výměře 316 m2, 
vše v obci a k. ú. Přibyslav obálkovou metodou, minimální nabídková cena je 
422.360 Kč a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 11, proti 0, zdrželo se 2

45/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podmínky prodeje bytové jednotky 
č. 485/7 vymezené v budově čp. 485 o výměře 49,24 m2, včetně spoluvlast-
nického podílu ve výši 546/9761 na společných částech domu čp. 485, která 
je součástí pozemku parc. č. st. 529/1, a spoluvlastnického podílu 546/9761 
k pozemku parc. č. st. 529/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 321 m2, 
vše v obci a k. ú. Přibyslav obálkovou metodou, minimální nabídková cena je 
320.470 Kč a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 11, proti 0, zdrželo se 2

46/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. 
č. 30/4 o výměře 80 m2, parc. č. 30/5 o výměře 38 m2 a parc. č. 537/2 o vý-
měře 137 m2 v k. ú. Dobrá a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 1

47/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 
st. 13/2 o výměře 25 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

48/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 2165 o výměře cca 33 m2 a části pozemku parc. č. 2166 o výměře cca 12 m2 
v k. ú. Dolní Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 
15 dnů.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

49/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 138/1 o výměře cca 670 m2 v k. ú. Hřiště a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

50/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 141/10 o výměře cca 285 m2 a části pozemku parc. č. 141/15 o výměře 
cca 55 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 1, zdrželo se 0

51/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č.  351/4 
o výměře 1 337 m2, odděleného geometrickým plánem č. 307-20/2018 z po-
zemků parc. č. 351/2 a 351/4 v k. ú. Radostín u Vojnova Městce v podílovém 
spoluvlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097, a to ideálních 88/710 celku, za podílové spoluvlastnictví, a to 
88/710 celku pozemků parc. č. 310/7 o výměře 42 m2, parc. č. 310/8 o výměře 
97 m2, parc. č. 310/14 o výměře 82 m2 a parc. č. 310/15 o výměře 1 120 m2 
v k. ú. Račín u Polničky ve vlastnictví Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 
582  22 Přibyslav, IČO 64259773. Náklady spojené se směnou hradí Lesní 
družstvo obcí.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 11, proti 0, zdrželo se 0

52/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č.  st. 2443 
o výměře 12 m2 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav a panu (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, přičemž každý nabývá ideální jednu 
polovinu pozemku, za kupní cenu 3.000 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí 
kupující rovným dílem. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti 
měsíců od 20. 6. 2018, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 20. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

53/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č. 951/30 o výměře 966 m2 v k. ú. Přibyslav mezi prodávajícím 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a kupujícími (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 
Přibyslav a  slečnou (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraně-
ny), 582 22 Přibyslav, přičemž každý nabývá ideální jednu polovinu pozem-
ku, za kupní cenu 787.000 Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní 
hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do  dvou měsíců 
od 20. 6. 2018, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 20. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

54/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr darování pozemku parc. 
č.  951/4 o  výměře 98 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

55/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav pro realizaci bytové výstavby preferuje lokalitu 
K Hesovu, bere na vědomí požadavky vlastníků pozemků a schvaluje záměr 
koupě pozemků v této lokalitě.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

56/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí požadavky vlastníků pozemků 
v lokalitě Pod Osivou, souhlasí s vypracováním studie pro bytovou zástavbu 
a s dalším jednáním s vlastníky o záměru koupě pozemků.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 11, proti 0, zdrželo se 1

57/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 395 o výměře 
702  m2 v  k. ú. Přibyslav a  parc. č.  407/18 o  výměře 525 m2 v  k. ú. Dobrá 
od manželů (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 
Přibyslav za  kupní cenu 56.925  Kč. Náklady spojené s  koupí hradí město 
Přibyslav.
Termín: 20. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 11, proti 1, zdrželo se 0

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 20.  06. 2018

143/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s  výpůjčkou části Bechyňova náměstí - cca 
70 m2, fi rmě COOP družstvo HB, IČO 00032115, prodejna 381, Bechyňovo 
nám. 3, 582 22 Přibyslav za účelem pořádání Dětského dne, dne 3. 8. 2018.
Termín: 03. 08. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

144/2018 Rada města Přibyslav schvaluje udělení plné moci Mgr. Slavomíru Teclovi, se 
sídlem Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605, IČO 66206677 k zastupování 
města Přibyslav ve věci vymáhání škody na fi rmě KB Stavební s. r. o., Jambo-
rova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 29208181.
Termín: 21. 06. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

145/2018 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání ze dne 30. 6. 2016 na nebytový prostor budo-
vy čp. 46, Bechyňovo náměstí, Přibyslav o celkové výměře 35 m2 na pozemku 
st. č. parc. 63/2, k. ú. Přibyslav, a to z důvodu prodloužení doby trvání nájmu.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

146/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
5. 8. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), na byt č. 3 v bytovém domě na adrese Ronov nad 
Sázavou 25, Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od  1. 8. 2018 
do 31. 7. 2020.
Termín: 31. 07. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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58/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o  poskytnutí dotace mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO 00268097 a Římskokatolickou farností Přibyslav, Kostelní 267, 
582  22 Přibyslav, IČO 60128283 v  rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a  městských památkových zón v  roce 2018 ve  výši 
509.865 Kč. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Zdeňka Teclová
Hlasovalo: pro 11, proti 0, zdrželo se 1

59/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o  poskytnutí dotace mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO 00268097 a Římskokatolickou farností Přibyslav, Kostelní 267, 
582  22 Přibyslav, IČO 60128283 v  rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a  městských památkových zón v  roce 2018 ve  výši 
281.000 Kč. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Zdeňka Teclová
Hlasovalo: pro 11, proti 0, zdrželo se 1

60/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolic-
ké farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283 ve výši 
1.649.065 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

61/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodejní ceny u bytových jednotek 
umístěných v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, Přibyslav, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 485 a pozem-
ku parc. č. st. 529/1, k. ú. a obec Přibyslav, se všemi součástmi a příslušenstvím 
takto:
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/1 ve výši 400 738 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/2 ve výši 321 009 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/3 ve výši 352 898 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/4 ve výši 331 838 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/5 ve výši 507 930 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/6 ve výši 516 042 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/7 ve výši 208 306 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/8 ve výši 372 184 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/9 ve výši 334 016 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/10 ve výši 356 590 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/11 ve výši 318 364 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/12 ve výši 501 001 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 485/13 ve výši 508 352 Kč
Prodejní cena vychází z ceny obvyklé, uvedené ve znaleckém posudku, která je 
ponížena o 35% dle Zásad prodeje vymezených bytových jednotek v domech 
čp. 485 a čp. 486 ve vlastnictví města Přibyslav, a to z důvodu aktuálního stavu 
domu a  jednotlivých bytů a z předpokládaných budoucích nákladů na spo-
lečné prostory. 
Zastupitelstvo města Přibyslav ukládá Městskému úřadu Přibyslav, odboru 
hospodářsko-správnímu, zaslat v rámci předkupního práva nájemcům bytové-
ho domu čp. 485, ulice Příkopy, Přibyslav, závaznou nabídku na koupi bytové 
jednotky a připravit odkup bytových jednotek. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka, Bc. Hana Srbová
Hlasovalo: pro 10, proti 1, zdrželo se 2

62/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodejní ceny u  bytových jedno-
tek umístěných v  bytovém domě čp.  486, ulice Příkopy, Přibyslav, včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 486 
a  pozemku parc. č.  st. 528, vše k. ú. a  obec Přibyslav, se všemi součástmi 
a příslušenstvím takto:
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/1 ve výši 295 984 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/2 ve výši 300 261 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/3 ve výši 278 454 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/4 ve výši 303 212 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/5 ve výši 481 059 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/6 ve výši 489 424 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/7 ve výši 277 238 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/8 ve výši 319 781 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/9 ve výši 274 534 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/10 ve výši 279 806 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/11 ve výši 469 073 Kč
- prodejní cena bytové jednotky č. 486/12 ve výši 464 874 Kč
Prodejní cena vychází z ceny obvyklé, uvedené ve znaleckém posudku, která je 
ponížena o 35% dle Zásad prodeje vymezených bytových jednotek v domech 
čp. 485 a čp. 486 ve vlastnictví města Přibyslav, a to z důvodu aktuálního stavu 
domu a  jednotlivých bytů a z předpokládaných budoucích nákladů na spo-
lečné prostory. 
Zastupitelstvo města Přibyslav ukládá Městskému úřadu Přibyslav, odboru 
hospodářsko-správnímu, zaslat v rámci předkupního práva nájemcům bytové-
ho domu čp. 486, ulice Příkopy, Přibyslav, závaznou nabídku na koupi bytové 
jednotky a připravit odkup bytových jednotek. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka, Bc. Hana Srbová
Hlasovalo: pro 10, proti 1, zdrželo se 2

63/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje „Plán fi nancování obnovy vodovodů 
nebo kanalizací, ČOV - kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá, Keřkov“.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

64/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2018. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 147/2018 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 2018 ředi-
telce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové, ředitelce Kulturního 
zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli ZŠ Přibyslav Mgr. Pe-
tru Adamovi, veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů 
panu Josefu Hamerníkovi. 
Termín: 31. 07. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

148/2018 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o  zajištění služeb v  oblasti 
BOZP a  PO  mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem Václavem Hejkalem, Čachotín 86, 583 01 Chotěboř, 
IČO 11006650.
Termín: 12. 07. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

149/2018 Rada města Přibyslav ruší usnesení Rady města Přibyslav č. 123/2018 ze dne 
6. 6. 2018.
Termín: 11. 07. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

150/2018 Rada města Přibyslav schvaluje nový ceník inzerce v Přibyslavském občasníku 
platný od 1. 8. 2018.
Termín: 11. 07. 2018
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

151/2018 Rada města Přibyslav vyhlašuje výběrové řízení na provedení nátěru střechy 
na budově hasičské zbrojnice, Hasičská 255, 582 22 Přibyslav.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

152/2018 Rada města Přibyslav schvaluje investiční záměr Základní školy Přibyslav, Čes-
ká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 na pořízení granulové myčky a uklá-
dá Základní škole Přibyslav vyhlásit veřejnou zakázku na pořízení granulové 
myčky. Rada města Přibyslav deleguje do  hodnotící komise jako zástupce 
zřizovatele pana Martina Kamaráda.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

153/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.  IV-12-2017305/
VB/001 mezi městem Přibyslav Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV 
- Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví města 
Přibyslav parc. č. 15/2 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, zřídit, pro-
vozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu a výměnu a modernizaci zařízení 
distribuční soustavy.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

154/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny) na byt č. 3 v bytovém domě na adrese Ronov 
nad Sázavou čp. 17, Přibyslav. Dodatek upravuje trvání nájmu od 1. 7. 2018 
do 30. 9. 2018.
Termín: 31. 07. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

155/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání ze dne 30. 6. 2016 uzavřené s (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, kterým se upravuje doba 
trvání nájmu, a to od 11. 7. 2018 do 30. 6. 2020.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

156/2018 Rada města Přibyslav vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitel/ka Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 11.  07. 2018
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UPOZORNĚNÍ 
pro volební strany 

a uskupení:

v příštím čísle PO bude uveřejněna 
předvolební inzerce ve formátu A4 
pro každou volební stranu a hnutí 
dle platného ceníku inzerce PO.

 Přístavba nové třídy MŠ v Bezručově ulici. 
Foto: Ladislav Hladík

 Řeka Sázava u Hesova. Foto: Michael Omes



Str. 11Spolky / Pozvánky na akceSRPEN 2018

PRO DOBROVOLNÉ DÁRCE KRVE

nebo si lístky
zarezervovat na emailu mscckpribyslav@seznam.cz a vyzvednout si je

www.cckpribyslav.cz

FARNÍ POUŤ 
KE SV. ANNĚ

Jako každoročně, tak i letos,  máme v plánu uskuteč-
nit tradiční farní pouť do Pohledu ke sv. Anně. Letos je 
plánována na neděli 26. srpna. Srdečně vás všechny 
zveme na  společné putování k  známému poutnímu 
místu našeho kraje.

Zájemce o tuto akci však prosíme, aby pozorně sle-
dovali internetové stránky www.farnostpribyslav.cz, 
měsíčník Římsa, vývěsku u  vchodu do  kostela, ale 
i ohlášky při nedělních bohoslužbách v kostele. Moh-
lo by se stát, že z nejrůznějších příčin by mohlo dojít 
ke  změně termínu, popřípadě času konání. Všechny 
vás zdraví a modlí se za vás

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Pozvánka na akci

 Jezdecký den 2017. Foto: Michael Omes
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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 čeká v srpnu?
Setkání – vyrábění, písničky, říkadla
Návštěva koupaliště, výlety do okolí – podle počasí

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová Harmonie na koupališti

 Opékání na školní zahradě

 Vysvědčení

Nejen děti, ale i Klub seniorů Pohoda ukončil v červnu svůj klubový rok. A aby-
chom měli na  co vzpomínat, rozloučili jsme se stylově při opékání buřtů. Počasí 
si s  námi pohrávalo, ale my se nevzdávali a  v  patnácti členech si podvečer užili. 
Hodily se znalosti všech přítomných při rozdělávání ohně po  předchozím dešti 
a někteří dokonce opékali svůj první špekáček. Zázemí nám poskytla ZŠ na školní 
zahradě, za což velice děkujeme paní učitelce M. Zichové. A nebylo by to ukončení 
roku bez vysvědčení. Všichni přítomní tak obdrželi přehled klubových aktivit za rok 
2017/2018 a byli ohodnoceni jak jinak, než na výbornou.  

Pro naše seniory to byl příjemně strávený čas, který by si rádi zopakovali. Ne každý 
má možnost zažívat takové chvíle v  kruhu rodinném. Jakékoliv zpestření senioři, 
hlavně ti osamělí, kvitují a rádi se k němu vrací .  Bude-li nám to tedy umožněno, 
uděláme si z této rozlučky tradici. Stejně tak bychom se mohli i v září přivítat.  

O prázdninách už se ale naše babičky a dědečkové věnují vnoučatům, návštěvám 
a výletům, tráví čas sklizní úrody ze svých zahrad, zavařováním apod. Všichni tak 
plníme své povinnosti, i  ty příjemné dovolenkové, abychom se v září zase plní sil 
sešli. Nejen našemu klubu přeji příjemné pokračování letních prázdnin. 

Lenka Vaverková

Pohodáři mají také prázdniny

Uzávěrka příštího čísla 20. 8. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 8. 2018)
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vítám 
vás u čtení dalšího letního příspěvku z kulturního dění v na-
šem městě. 

V červenci jste měli (a až do podzimu pořád máte) mož-
nost navštívit nejen naše stálé expozice v  muzeu, ale také 
sezónní výstavy „Úsměv, prosím“ o přibyslavských osobnos-
tech a  „Magické osmičky“ o  významných jubilejních letech 
zakončených osmičkou, jak již název napovídá. Obě výstavy 
nabízejí zajímavé zavzpomínání nad mnoha fotografi emi. 
Informační centrum a městské muzeum jsou během prázd-
nin otevřené každý den, včetně víkendu. V letních měsících 
můžete také navštívit vyhlídkovou věž – je o tevřena v pátek, 
sobotu a neděli.

Stejně tak se na vás těšíme v knihovně, kdy máme v čer-
venci a  srpnu sice zavřeno o  sobotách, ale zato jsme tu 
pro vás nově každý den (kromě čtvrtka) od rána až do pěti 
odpoledne. 

Jak jistě víte, přelom července a srpna se ponese ve fi lmo-
vém duchu! Jsme rádi, že se zase uskuteční letní kino, které 
mělo loni úspěch. Jste srdečně zváni na stejné místo – pro-
stranství za kulturním domem. Občerstvení bude zajištěno, 
vstupné činí 30 Kč, začínáme po setmění cca  po 21. hodině. 
Ke zhlédnutí bude šest fi lmů – informace o nich jsou na na-
šem webu i na plakátu v tomto čísle PO. Věříme, že se budete 
dobře bavit.

V  posledním čísle jsem vám psala několik tipů na  dobré 
čtení. Pokud stále váháte, jakou knihu si přibalit na dovole-
nou nebo si ji přečíst alespoň doma na zahrádce, zde je malá 
nabídka:

Dan Brown: Počátek – další thriller s profesorem symbologie 
Robertem Langdonem v titulní úloze
Dominique de Saint Pern: Baronka Blixenová – biografi cký 
příběh ženy, jejíž jméno zná díky fi lmu Vzpomínky na Afriku 
celý svět
Robert Fulghum: Poprask v  sýrové uličce – laskavé čtení, 
nenáročné, ideální na letní dovolenou
Gard Sveen: Poslední poutník – severská detektivka řeší-
cí vraždu v  několika časových rovinách – souvisí současná 
vražda starého muže se smrtí bývalého odbojáře na  konci 
2. světové války?
Lenka Chalupová: Pomněnkové matky – detektivně-psycho-
logická novela o ztracených (pomněnkových) dětech a jejich 
rodičích
Petra Soukupová: Nejlepší pro všechny – čtivý příběh o vy-
hrocených rodinných vztazích a o tom, že přece vždy chceme 
pro všechny to nejlepší
Petr Nutil: Média, lži a příliš rychlý mozek – kniha je nejen 
o  tom, jak odhalovat falešné zprávy, poznat pravdu od  lži 
a nepodlehnout konspiračnímu myšlení

Toto je jen malý výčet zajímavých titulů, které u nás nalez-
nete. Přijďte se přesvědčit a vybrat si nejen knihu, ale třeba 
i deskovou hru nebo audioknihu k poslechu. 

V příštím čísle už vás budu zvát na Přibyslavské slavnosti, 
Mlékárenský den, další setkání v knihovně s Harmonií, tvo-
řivou dílničku a  jiné. Léto nám utíká zběsilým tempem. Ale 
zatím nepředbíhejme.

Krásný zbytek prázdnin vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
 knihovnice

Srpen 
s letním kinem

Bechyňovo náměstí v  památkové zóně měs-
ta Přibyslav prohlédlo, když tři domy zásluhou 
svých majitelů získaly novou fasádu nebo výklad-
ní skříně.

Obnovy se dočkaly omítky restaurace U Hu-
berta a  prodejny potravin vietnamského ob-
chodníka, žel, na  této adrese na podzim končí 
obchod textilní galanterie. 

Novou výlohu po několika desetiletích má ze-
linářství Zdeňky Servítové. 

Grafi cké a  barevné provedení všech změn 
bylo konzultováno s památkáři.

Ostudného Černého Petra nyní drží výkladní 
skříň zrušené prodejny dětských hraček v bez-
prostředním sousedství restaurantu U Huberta. 
Kontrast špíny a čistoty je značný. 

Text a foto: Ivo Havlík

Tři domy na Bechyňově náměstí mají nové „kabáty“



V. ročník největšího setkání hasičů a požárních automobilů

PROGRAM

PŘIBYSLAV - LETIŠTĚ
17.-18. 8. 2018

Pátek 17.8. 2018
od 14:00 - otevření výstavní plochy, příjezd přihlášených exponátů, registace, zařa-
zení, otevření stanového městečka
17:00 - 18:00   Disconnexion
18:30 - 19:30   Heidi Janků
20:00 - 21:00   Street69
21:15 - 24:00   The Feat
00:30 - 02:00   Pro.Story

Sobota 18.8. 2018
do 10:30 - Příjezd přihlášených exponátů (registrace, zařazení)
10:00 - 11:00 Hasičská dechovka ze Skutče
11:00    Slavnostní zahájení PyroCar 2018

11:45 - 12:30   Hasičská dechovka ze Skutče
13:00 - 14:00   Karel Gott Revival Morava
14:00 - 15:00   Ukázky činnosti integrovaného záchranného systému

-

-

Koná se pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

genmjr. Ing. Drahoslava Ryby

organizační program
kulturní doprovodný program (koná se na hlavní stage v zábavním a stravovacím prostoru)

odborný program (koná se v prostoru ukázek)

Po celý den - prezentace výrobcù a distributorù hasièského a záchranářského vyba-
vení (probíhá na stáncích jednotlivých firem)



www.pyrocar2018.cz

-

Další informace:
-

-

14:00 - 15:00   Beat Band
15:00 - 16:00   Křest kalendáře Best OF asička & Hasič 2019

16:00 - 16:30   Animační soutěže s Milanem Řezníčkem 
16:30 - 17:30   Ukázky činnosti integrovaného záchranného systému

16:30 - 17:30   Beat Band
17:30   Autogramiáda vítězek a vítězů soutěže Miss Hasička ČS a Hasiče roku
            2010-2017 s prodejem nového kalendáře 
17:30 - 19:30   LETNÍ DOVÁDĚNÍ 
                       - pohodová kapela Beat Band
                       - Dan Moravský - zpívající hasič - slavnostní křest nového CD
                       - animační soutěže pro děti 
                       - volba Miss PyroCar 2018
                       - soutěže párů
19:30   Pěnová show - ukázka provizorního dekontaminačního stanoviště
             HGZS Moravskoslezského kraje
20:00 - 21:00   Michal David Revival
21:30 - 22:30   Like It
21:30   „NEBOJME SE TMY" - praktické ukázky svítilen z nabídky společnosti EUROLAMP...

              probíhá ve veletržní zóně na stánku Eurolamp. 

22:30   Slavnostní ohňostroj - střílí: Ohňostroje Luboš Smištík  nad Sáz.  
23:00 - 24:00   Argema
00:00   Dräger disco

Pořadatel: Hlavní partneři: 

Partneři: 

Mediální Partneři:

Hitradio Vysočina, Rock radio, Alarm Revue, Český Rozhlas, Česká Televize, Deník, Hasičské noviny 

Po celou dobu akce:

H

městečko, kde je možnost stanování ZDARMA. Stanové městeč-
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Tragickým pro Polnou byl 4. srpen roku 1863. Obrovský požár zničil 189 domů a 456 ro-
din zůstalo bez přístřeší. Nenávratně zmizely překrásné renesanční a barokní měšťanské 
domy, řada rodin přišla o střechu nad hlavou a z Polné se proto musela vystěhovat. 

Město po rozsáhlém požáru zcela změnilo svůj vzhled i hospodářský ráz. Byla to těžká 
rána, kterou začal jeho hospodářský úpadek. 

Hodinu po nedělním poledni 10. června 2018 z nádvoří polenského zámku vyšli dobro-
volní hasiči, divadelní ochotníci a členové dalších polenských spolků. Pestrobarevný průvod 
dokráčel na zcela zaplněné Sezimovo náměstí, na něm se odehrála působivá rekonstrukce 
tragédie staré rovných 155 let.

V Přibyslavi stříkačku vlastnili řemeslníci
TJak pravilo průvodní slovo, jediní, kdo v létě 1863 polenským občanům, tehdy vybave-

ným pouze vědry na vodu, přijeli pomoci zkrotit zničující oheň, byli řemeslníci z Přibyslavi. 
„V té době ještě nebyly ustanoveny hasičské sbory, ale jejich roli plnily velmi dobře zor-

ganizované řemeslnické cechy. Navíc města měla své dřevěné stříkačky. Stačilo jen za-
přáhnout koně a tryskem vyrazit hořící Polné na pomoc. Jedni z prvních přijeli Přibyslavští. 
Nemohli se však do města dostat Školskou bránou pro spadlé krovy. Museli si prosekávat 
cestu,“ slyšeli diváci velkolepého představení.

Při výborně napsaném scénáři a dobře režírovaném divadle tehdejší přibyslavské řeme-
slníky tentokrát nahradil sbor dobrovolných hasičů z České Jablonné.

O peníze psali až do Vídně
Čtyřkolová, koňmi tažená ruční stříkačka je ovšem mladší než velký požár v Polné. Chudá 

obec stroj koupila v roce 1909 v Praze a deset let si utahovala opasky, aby jej splatila. Marně 
žádala o odklad splátek a úroků.

Ponížený dopis byl poslán až do  Vídně: „V  nejhlubší pokoře podepsaný sbor dobro-
volných hasičů v České Jablonné, okres Přibyslavský, znaje humánní dobrotivost Vašeho 
Apoštolského Veličenstva, prosí tímto o nejmilostivější udělení podpory na zakoupení nej-
nutnějšího hasičského nářadí, načež předem vzdává své nejpokornější díky.” 

Kaligrafi cky napsaný list podepsali Alois Fišar, František Benc a František Opluštil. V Čes-
ké Jablonné mají doklad, že císařská podatelna žádost obouchala přijímacím razítkem: 
„K.K. MINISTERIUM DES INNERN, Praes.31.jul.1909 No 26760“. Císař však neposlal ani 
děravý groš. 

V roce 2009 stoletý stroj hasiči v České Jablonné opravili a vypulírovali. 
Českojablonským hasičům za jejich příjezd s téměř 110 let starou stříkačkou a hasičským 

valníkem pro přepravu mužstva (obojí z Přibyslavi do Polné po cestě dlouhé 11 kilometrů 
přitáhly dva páry statných koní) poděkoval starosta města Polná Jindřich Skočdopole. 

Text a foto: Ivo Havlík

Když Polná lehla popelem
Při rekonstrukci zničujícího požáru hlavní roli hráli hasiči z České Jablonné

Tak zpívá v jedné písni K. Gott. Kdysi před mnoha a mnoha lety existovala parafráze této 
písničky, která dělala reklamu na barevné televizory… „přijela pouť, no a já bloud, to vidím 
černobíle.“ Já, na rozdíl od této reklamy, v sobotu ráno o letošní pouti viděla rudě. Velice 
nepříjemné překvapení nám totiž na  nádvoří Kurfürstova domu připravili tzv. poutníci. 
Po příchodu do práce jsme s kolegyní musely vzít do ruky košťata a lopatky, protože jsme 
našly přede dveřmi hezkou pouťovou nadílku - rozbité skleněné lahve od nejrůznějších 
alkoholických nápojů, převrácené a vysypané popelnice, rozšlapané brambůrky, rozlámaný 
kovový nábytek, vysypané květináče a  rozšlapané květiny, použité a  nepoužité dámské 
intimní toaletní potřeby různě poházené po trávníku, spoustu nedopalků od cigaret, vysy-
paný popelník a za keřem, jako bonus, něco lidského, moc voňavého. Bohužel, fotografi e 
přesně nezachytí to, co se všude povalovalo. Už jsme na to skoro zapomněla, nebýt foto-
grafi e rozlámaných keřů růží za přibyslavskou radnicí. Bohužel, nejsou to ojedinělé případy. 
Když přijdete po  víkendu ke  kulturnímu domu, to se nestačíte divit,  jak to na  schodišti 
a kolem hlavních dveří vypadá – rozbité lahve, polité schodiště, nedopalky, papíry. Sem tam 
si asi návštěvníci vylepšují image rozlámanou lavičkou, vytrhanými květinami a vypuštěná 
kašna jim slouží jako bezedný odpadkový koš. A tak by mě zajímalo, jak to u takových lidí 
asi vypadá doma. Jestli taky odhazují papíry pod stůl, na záchod chodí do koutku zahrady 
mamince do záhonů růží a do svého bazénu házejí PET láhve jako mnozí do zdejší kašny. 
Tak nevím. Asi opravdu stárnu, že nemám pochopení pro mladé lidi, kteří se potřebují 
vydovádět – zkrátka si zařádit, pustit si na plné pecky hudbu, že i za zavřenými okny slyšíte 
únavné tuc, tuc, tuc. Ovšem není taky trochu vina na nás? Mnohdy, když něco takového 
vidíme, tak se raději otočíme. Co kdyby… Ale je to vždycky správné hrát si na  pštrosa? 
Nevím. Někdy stačí jen několikrát bez řečí kolem takového hloučku projít a je po zábavě.

Anna Šauerová

Přijela pouť…
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Ve středu 11. července si mě na náměstí v Přibyslavi vzal za terč svých negativních 
emocí pán, který se ani nenamáhal představit. O to víc mi spílal na adresu mé osoby 
i novinářské práce. Důvodem jeho vzteku byl údajně jakýsi článek o praporu TJ Sokol Při-
byslav, který zřejmě, dle názoru tohoto vzteklého pána, dobré jméno Sokola zesměšňuje. 

Zajímavé téma, ovšem je zde jedna zásadní věc. Řečeno s klasikem, onen nevychovaný 
pán sice plakal hezky (či spíš spílal) ale na nepravém hrobě. Nejsem v žádném případě 
autorem žádného článku o nějakém praporu TJ Sokol Přibyslav. Slyšíte dobře, nevycho-
vaný pane, nikdy jsem nepsala nic o přibyslavském sokolském praporu. Tento článek, 
jak jsem následně zjistila, se nacházel na webových stránkách města Přibyslav a je pod 
ním podepsán úplně jiný autor. Takže místo šíření negativních emocí na moji adresu se 
stačilo úplně obyčejně zeptat. Anebo se pokusit články na webu města Přibyslav pořádně 
číst až do konce, autor je pod nimi vždycky podepsán, anonymy to nejsou. Nicméně aby 
opět nedošlo k nějaké ubohé a trapné záměně, dovolím si upřesnit do budoucna, jak 
se věci mají. Jmenuji se Štěpánka Saadouni, jsem redaktor Havlíčkobrodského deníku 
a Týdeníku. Nejsem v žádném případě autorem webu města Přibyslav. Nepíšu články 
pro tento web, zkrátka s webem města Přibyslav nemám společné vůbec nic. A  ještě 
jednu poznámku na závěr, pokud má tento hrdinný,  leč poněkud nevychovaný obránce 
přibyslavského Sokola strach o jeho dobré jméno, tak spíš než jakýsi článek na přibyslav-
ském webu, poškozuje dobré jméno Sokola v Přibyslavi jeho vlastní chování. 

Š. Saadouni

Nejsem autorem článků na webu města 
Přibyslav!

O  zajímavé události v  Přibyslavi 
mně před několika roky vyprávěla 
moje babička V. Pelikánová. I  když 
v seznamu letců Královského letec-
tva RAF žádného rodáka z Přibyslavi 
nenajdeme (v soupisu vojáků v za-
hraniční armádě je uveden např. 
J. Bübel *1902 Přibyslav, odveden 
1939 v Káhiře či J. Jaroš *1900 Česká 

Jablonná, prezentace 1939 Strasbourg), můžeme být pyšní, že letiště bylo považováno 
za vojenskou záložní leteckou základnu a často bylo užíváno při větších cvičeních. Např. 
od října 1938 se zde v rámci akce 1000 nových pilotů republice připravovalo v pokra-
čujícím kurzu na válku asi 30 letců. Mnozí z těch, kdo si u nás v Přibyslavi prohlubovali 
pilotní zkušenosti, se o pár let později skutečně stali piloty „Jeho veličenstva“. Někteří se 
stali skutečnými leteckými esy, řada z nich se domů z bojů proti nacistickému Německu 
ale již nikdy nevrátila. Uveďme si nyní vzpomínku přímého účastníka plukovníka v. v. 
Josefa Prokopce (z knihy Bojoval jsem nad kanálem.)…„Ubytovali jsme se v přibyslavské 
sokolovně a vyfasovali uniformy. O naše žaludky se starala děvčata ze čtvrtého stupně 
zdejší měšťanky. Nám, mladým pilotům, kteří se již viděli v kabinách armádních stíhaček, 
to dělalo moc dobře. Jídelníček byl pestrý, jak jen to umožňovaly zásoby. Dostalo se 
i na švestkové knedlíky, kterých bylo tolik, že zaplnily celé necky. I nad nimi jsme ale zví-
tězili. Stejně jako v Plzni, také na polním letišti v Přibyslavi jsme létali s „Š-třicetdevítkou“. 
Měli jsme jich tehdy k dispozici asi šest.“…

Přiblížíme si stručně 4 tehdejší letce. Všichni později bojovali na straně Spojenců, a to 
u  vojenského letectva britských ozbrojených sil RAF. Alois Záleský (1916 Plzeň-1945 
Kanál La Manche u  Bradwell Bay ve  V. Británii), Václav Šindelář (1918 Plzeň-1943 
u South Rock Hall), Karel Pavlík (1918 Plzeň-1942 u Kemmelu v Belgii). Rodáci z Plzně 
v r. 1939 odešli přes Polsko do Francie. Ve čtyřicátém jsou zařazeni na letiště Merignac 
v  Bordeaux jako mechanici. Po  okupaci Francie se letci dostávají na  lodi do  Anglie. 
V červenci 1940 jsou přijati do Královského letectva RAF. Karel Pavlík je zařazen k 313. 
letecké stíhací peruti a se stíhačkou Spitfi re doprovází lodní konvoje a bombardéry nad 
Francií. Záleský a Šindelář, kteří nejprve sloužili jako mechanici u 312. československé 
stíhací perutě, byli na podzim 1941 zařazeni do pilotního výcviku. Josef Fišera (1917 
Horní Branná-1943 Hampshire ve V. Británii). I jeho cesta vedla přes Polsko do Francie. 
Po vojenském zhroucení Francie se dostal s ostatními do Anglie, kde se začala tvořit 311. 
československá stíhací peruť. K ní byl přidělen jako mechanik a zůstal zde až do srpna 
1942. Na vlastní žádost byl poslán do Kanady na pilotní výcvik a po návratu do Velké 
Británie se stal pilotem bombardéru typu Wellington. S ním vykonával operační hlídkové 
lety nad Atlantickým oceánem, při nichž se vyhledávaly a ničily německé ponorky.

J. Ledvinka, ml.

S. Jarolímková: Co v průvodcích o Praze nebývá 2 aneb 
162 pražských zajímavostí. Praha 2012, str. 119 a 120.

…Na Staroměstské radnici je k vidění Jan Otto (1841-1916), a to na obraze 
Václava Brožíka nazvaném „Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem“; slavný 
nakladatel je na něm umístěn za královou postavou. Tento přibyslavský rodák 
přišel do Prahy v srpnu roku 1856 s jediným přáním: moci zde studovat. Kvůli 
nedostatku peněz si však musel vydělávat na živobytí nejprve jako pomocník 
v  lékárně, pak se vyučil obchodním příručím u hokynáře a  roku 1861 se stal 
tiskařem…

…Kromě „Brehmova života zvířat“ se nejvíce proslavil svým osmadvacetidíl-
ným naučným slovníkem, na jehož asi 150 000 heslech a 5 000 ilustracích pra-
covalo 1 100 odborníků, kteří nesměli jediné: dopustit se urážky císaře. První díl 
vyšel roku 1888 pod názvem „Ottův slovník naučný“ a do roku 1909 bylo vydáno 
všech 27 dílů plus jeden svazek doplňkový…

(V pořadu Literární revue Třistatřicettři na ČT zazněl údiv nad tím, že se J. Otto 
narodil v Přibyslavi a věta: „Ono se to tady říká.“ Ono se to tady jenom neříká, 
ono je to matrikově i jinak prokázané.)

J. Ledvinka, ml.

Další zapomenutí
Jan Jelínek (1828-1895) – správce.

Narodil se v Přibyslavi. V letech 1840-46 studoval na gymnáziu v Něm. Brodě, 
poté fi losofi i v Praze,

spolužák J. Nerudy. V r. 1851 praktikant při státní účtárně v Praze, r. 1862 
přestoupil jako ofi ciál k zemské účtárně. V r. 1864 se stal správcem Královské 
zemské porodnice a  nalezince v  Praze, kde po  16 let blahodárně a  nezištně 
působil. Je vzpomínán jako upřímný a nadšený vlastenec a podporovatel ná-
rodních a dobročinných podniků.

JUDr. Jiří Kurfürst (1901-1972) – odborový rada.
Narodil se v Přibyslavi. Jeho otec Jan (narozen v r. 1860 v Čáslavi) učil od roku 

1888 na místní škole. V r. 1928 Jiří pracoval jako fi nanční koncipient na minister-
stvu fi nancí, v r. 1933 jako vrchní ministerský komisař. A v r. 1936 je veden jako 
odborový rada ministerstva fi nancí. Autor řady prací z oboru daňové problema-
tiky. Ukázka z knížky Přiznání k dani z obratu a dani přepychové, Praha 1933, str. 
18: …„ Je v zájmu každého poplatníka sestavit přiznání podle pravdy. Vyhne se 
tím nebezpečí, že mu po zjištění nesprávnosti přiznání bude vyměřena na dani 
dodatečně velká částka za několik let najednou a k tomu ještě citelná pokuta, 
nehledě k ostatním nepříjemnostem trestního řízení“…

Antonín Alois Heller (1790-1873) – včelař a výrobce papíru.
Narodil se ve Staré Hůrce u Jihlavi. V r. 1817 zakoupil papírnu v Ronově u Při-

byslavi, kterou rozšířil na tři nabírací kádě. Již v r. 1821 mu bylo uděleno zemské 
oprávnění, Hellerova papírna tak byla jednou ze sedmi papíren v Čechách, které 
mohly výrobky označovat c. k. orlem. V r. 1842 byla papírna Antonína a syna 
Aloise Hellera největší papírna v Čáslavském kraji. Kromě práce v  továrně se 
A. A. Heller zabýval včelařením, v r. 1847 sestavil úl z papírové hmoty. Vydal mj. 
spis: Krátké poukázání praktické k poznání a užívání nových oulů neb příbytků 
pro včely, pak nářadí potřebného a jak se má s včelami v nich zacházeti, (vydáno 
v Jihlavě r. 1849). Ukázka z předmluvy:…“Včelařstvo podle rozumných pravidel 
provozovati, jest užitečná a spolu také příjemná mimořádná práce venkovanů, 
obzvlášť v krajinách, kde včely z jara, v létě a na podzim potravy nalézají; k tomu 
ale patří také příslušné, přirozenosti včel přiměřené příbytky pro včely. K tomu 
mohu ode mne znova vynalezené včelí věnce každému nastávajícímu a každému 
již zběhlému chovateli včel neb včelařovi co nejlépe poroučeti“…

Rudolf Semín (*1882) – tajemník na min. zemědělství.
Narodil se v Přibyslavi, jeho otec JUDr. Antonín 

Semín byl advokátem, po I. sv. v. starostou města.
Po  skončení právnických studiích působil Ru-

dolf u krajského soudu v Banjaluce v Bosně, pak 
u  býv. místodržitelství v  Praze a  zemské správy 
politické v Praze. Od r. 1923 pracoval na Min. ze-
mědělství jako osobní referent v odboru ústřední 
ředitelství státních lesů a statků.

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře (70)

Z letiště v Přibyslavi až do služby RAF
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Desítky milovníků sportu a přírody přilákal 14. července 
druhý ročník benefi ční cyklojízdy a  závodu Tour de aleje 
pořádaných spolkem Arnika. Malí a  velcí účastníci zhlédli 
lipovou alej u Žižkova pole, na jejíž záchraně se Arnika po-
dílela, ranskou alej ve Starém Ransku i další méně známé 
půvaby Vysočiny. V cíli u  rybníku Řeka na všechny čekalo 
zábavné odpoledne. Fotografi e jsou k  dispozici na  webu 
Arniky: http://arnika.org/tour-de-aleje-2018

Benefi ční závod odstartoval od přibyslavské sportovní haly 
s cílem v Havlíčkově Borové nebo u rybníku Řeka podle zvo-
lené obtížnosti.

Vítězové v kategorii Machři:
 1. místo - Tomáš Kyrš a Monika Limonová
 2. místo - Miroslav Uzel a Barbora Závodná
 3. místo - Adam Pochtiol, Milan Tuláček a Bohumil Novák

Vítězové v kategorii Junior:
 1. místo - Prokop Kamarád
 2. místo - Kryštof Dvořák

Druhá část programu se nesla v pohodovém tempu. Během rodinné vyjížďky se zastávkami se peloton mohl 
dozvědět zajímavosti i něco z historie nejkrásnějších stromořadí na Vysočině. V cílové rovince v kempu Moře 
strávili účastníci příjemné odpoledne s poznávacími soutěžemi, šplháním do stromů, zkoumáním přírody pod 
mikroskopem, divadelním představením a exhibicí mistra světa v cyklotrialu Marka Pochtiola. Cyklisté startovným 
podpořili celostátní kampaň Arniky „Zachraňme stromy“.

„Věřím, že Tour de aleje poukáže na to, že aleje jsou krásnou a nedílnou součástí naší krajiny. Jsou pevně spjaty 
s životem místních lidí, kteří na jejich ochranu věnují nemalé fi nanční prostředky. Doufám, že cyklojízda přispěje 
i do debaty, kdy staré a vzrostlé stromy chránit a ošetřovat a kdy je naopak nahradit výsadbou novou, aby tu 
aleje byly i pro generace našich vnoučat,“ uzavírá Martin Kamarád, starosta Přibyslavi.

„Tour de aleje je skvělá akce s  velkým přesahem, protože upozorňuje na  význam alejí nejen kvůli estetice. 
Význam stromů dnes vzrůstá kvůli změnám klimatu. Jsou to stromy, které nám pomáhají překonat vedra, sucho, 
velké přívalové srážky a další výkyvy počasí. Jsem moc ráda, že jsem se mohla s rodinou zúčastnit této skvěle 
zorganizované akce. Arnice děkuji za pozvání a těším se už teď na další ročník,“ dodává letošní patronka Hana 
Veronika Konvalinková ze Strany Zelených Vysočina a z Občanského sdružení Javořice.

„Letos vyšlo krásné počasí, díky čemuž si všichni mohli atmosféru malebné přírody a alejí Vysočiny náležitě 
vychutnat. Děkujeme všem za účast, gratulujeme vítězům a už nyní se těšíme na další ročník,“ říká organizátorka 
akce Natálie Pivoňka Faltýnová.

Sponzoři a partneři akce
Hlavními sponzory byly lokální fi rmy Apoly, s.r.o,  

a Envirex. Výherci závodu a dalších kategorií obdrželi 
cyklodoplňky a  vybavení od  fi rmy J+P Sport, pásek 
z recyklovaných cykloduší Boio, pivní balíčky pivovarů 
Rychtář a Revolta. Všichni cyklisté se mohli posílit ener-
getickými tyčinkami a nápoji od fi rmy EMCO a Catus, 
bylinkovými sirupy Kitl a únavu svalů zahnat gelem pro 
sportovce s léčivou arnikou od fi rmy Alpa. Plánování 
dalších výletů usnadní mapky od Týmu silniční bezpeč-
nosti. Děti se mohly těšit z drobností na kolo a pudinků 
Amylon.

Jiří Kaňa

  

 

  

Cyklisté vyrazili na spanilou jízdu Tour de aleje a pomohli chránit stromy

 Vítěz Tomáš Kyrš

 Exhibice Marka Pochtiola

 Vítězové Adam Poctiol, Milan Tuláček a Bohumil Novák

 Vítězka Monika Limonová

 Tour de aleje - Žižkovo Pole
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 Za SK Přibyslav v nové sezóně již nebude nastupovat Lukáš Adamec, který na přibyslavské 
hřiště několik let obětavě dojížděl až z Velkého Meziříčí. Sympatický útočník přestoupil do klubu 

SAPELI Polná. Snímek hráče zachytil v jeho posledním utkání v dresu SK Přibyslav. Foto: Ivo Havlík

V neděli 12. srpna fotbalisté SK Přibyslav sehrají první utkání krajského přeboru 
ročníku 2018/2019. 

Na domácím hřišti proti nim nastoupí jejich věčný rival FC Chotěboř, který letos 
slaví 100. výročí svého založení. Výkop je v 16.30 hodin.

O  dva týdny později, v  neděli 26. srpna, ve  stejnou hodinu hostíme mužstvo 
Žirovnice.

Zápasy okresního přeboru, ve kterém hraje přibyslavská rezerva, a III. třídy, do níž 
sestoupila Sativa Keřkov, do uzávěrky srpnového vydání městského časopisu nebyly 
rozlosovány.

Mužstvo opouští obránce Josef Eis, který se vrací do Pohledu, a také útočník Lukáš 
Adamec - ten bude hrát za SAPELI Polná.

S týmem po dlouhé pauze způsobené zraněním kolena již začal trénovat Pavel 
Škacha a do přípravy se zapojili také tři hráči, kteří své kopačky před časem pověsili 
na hřebík - Martin Strašil, Tomáš Musil a Petr Svoboda. Trenérem zůstal František 
Polák.

Text a foto: Ivo Havlík

Fotbalisté začínají doma

Pětiletá Natálie Kasalová z  Přibyslavi má 
za  sebou první sportovní prvenství. Na  an-
tukových dvorcích TJ Velká Losenice absol-
vovala prázdninový camp a vyhrála kategorii 
předškolních dětí.

Text a foto: Ivo Havlík

První úspěch 
talentované tenistky

Každoročně Kraj Vysočina 
oceňuje nejlepší žáky základních 
a středních škol v pěti různých zá-
jmových a  studijních kategoriích. 
Za aktuální školní rok 2017/2018 
se sešlo 180 návrhů z celého kra-
je. Nominační komise doporučila 
k  udělení titulu Talent Vysočiny 
90 žáků a studentů. Devět talentů 
od  Kraje Vysočina získalo deseti-
měsíční stipendium. 

Mezi oceněnými byl i  Marek 
Pochtiol, Trial Žižkovo Pole, který 
obhájil umístění z  loňského roku 
a i letos převzal cenu a titul Talent 
Vysočiny 2018 ve  sportovním 
oboru.

Celý galavečer, který se konal 
26. 6. 2018 v  Kulturním domě 
ve  Žďáru nad Sázavou,  organi-
začně zajišťovalo Active – středis-
ko volného času Žďár nad Sáza-
vou. Celý doprovodný program 
uváděla moderátorka ČT Daniela 
Písařovicová.

Biketrial
Již dvanáctý titul Mistra Čes-

ké republiky v  cyklotrialu  získal 
Marek Pochtiol Trial klub Žižko-
vo Pole. Stalo se tak 24. 6. 2018 
v Praze a Mára tak obhájil loňské 
prvenství v kategorii Junior.

1.  Pochtiol Marek Trial Žižkovo Pole 15. tr.bodů
2.  Vepřek Tomáš Biketrial Olomouc 48. tr.bodů 
3.  Krúpčik Ondřej Biketrial Kyjov 56. tr. bodů

Ve dnech 7. 7. - 8. 7. 2018 čekal Marka start v prvním letošním závodě SP v rakous-
kém Vöcklabruku, kde získával zkušenosti v kategorii Elite. Ve dnech 20. 7. a 21. 7. 
2018 ME UCI bude závodit ve švýcarském Moudonu v kategorii Junior,  a ve stejné 
kategorii pak 10. 8. - 12. 8. 2018 v závodech MS BIU v Bolotanu na Sardinii. 

J. Pochtiol

Talent Kraje Vysočina
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Liga motorového paraglidingu Přibyslav 2018
Tradiční soutěž motorových paraglidistů, proběhla ve  středu republiky 

na malebném letišti v Přibyslavi ve dnech 15. - 17. 6. 2018. Jednalo se o letoš-
ní první kolo této soutěže, která je svým zaměřením určená hlavně pro piloty 
nováčky, kteří se chtějí se svým létáním posunout o krok dále, naučit se něco 
nového a hlavně bezpečně pod dohledem zkušenějších kolegů „ligařů“ i z řad 
reprezentantů. Disciplíny jsou zde voleny pečlivě tak, aby to bylo především 
bezpečné, aby si to piloti užili a  létalo se v  podmínkách vhodných pro mo-
torový paragliding. Do soutěže se nahlásilo celkem 16 osádek. Z toho jedna 
jednomístná tříkolka (PL1), 5 tandemových tříkolek (PL2) a 10 krosnařů (PF1). 
Velmi slušná účast, škoda jen že reprezentace neměla stále ještě své stroje z MS 
v Thajsku zpátky v ČR, mohlo nás být mnohem víc! Ale k samotné lize. Je sobota 
ráno, brífi nk v 5:00!  Zadání zní: letět zadanou trasu proti směru hodinových 
ručiček, po cestě zapisovat znaky, které jsou vyznačeny bílým papírem ve tvaru 
písmen I, L, T a  X, spočítat ciferníky na  otočném bodu číslo dvě a  spočítat 
budovy na otočném bodě číslo 3. Nehodnotili jsme rychlost, ale pouze znaky 
a úkoly. Mezitím připravil P. Láznička slalom kolem pylonů. Slalom se letěl pro 
bezpečnost bez speed systému, pouze za použití trimů. Místo kopání tyček byla 
připravena široká brána ze SKY vlajek, která stála dostatečně bokem slalomu, 
a tak žádný závodník neměl problém s jejím průletem. Pro velký úspěch prvního 
kola byla disciplína opakována, ale pro změnu se letěla zrcadlově. Počasí bylo 
stále perfektní, a  tak nadešel čas na  přesnost přistání do  vysekaného kruhu 
o průměru 20 metrů. Po  této disciplíně bylo naplánováno volno až do šesté 
večerní. Pro krásně se tvořící kumuly někteří nevydrželi a společně s  „volno-
myšlenkáři“ nastartovali naše vlekařské auto a jeli vlekat. Dva naši piloti ten den 
udělali velmi slušné přelety! To už na nás ale z letištního baru začal pokřikovat 
kuchtík a zval nás na svůj vyhlášený guláš, doplněný železnorudským pivem,  
a tak bylo opravdu dolétáno. V ceně startovného bylo i občerstvení po celou 
dobu závodu, takže nikdo nemusel odjíždět z letiště. Letos jsme to takto vyzkou-
šeli poprvé a myslím, že ne naposledy, ušetřilo to spoustu času se zapisováním, 
počítáním, kdo si co dal, a piloti i jejich navigátoři byli spokojeni.

Po šesté hodině, kdy končila termická aktivita a i vítr umožnil našim pylonům 
stát správně na svých místech na koncích dráhy, byla naplánovaná ekonomika 
kolem pylonů. Takže všichni vytankovat a pomocí odměřeného množství paliva 
opět natankovat ☺. Jednomístné osádky natankovaly dva litry a dvoumístné 
4 litry paliva. Pylony byly od sebe vzdáleny cca 800 metrů a jediný deck, který 
byl určen na start i přistání, byl na severním okraji o velikosti 100 x 100 metrů, 
přistání mimo znamenalo nulu, ale neřešili jsme přistání 5 metrů před deckem 
s palivem, pouze ty, kterým to skutečně „chcíplo“ na trati. Zde se ukázalo, ja-
kou roli při co nejmenší spotřebě hraje váha osádek. Po dosednutí posledního 
soutěžícího z ekonomiky byl v plánu výlet na soutěž „dračích lodí“, vzdálených 
vzdušnou čarou cca 25 kilometrů. Celá závodní grupa odstartovala v krátkém 
čase a nabrala směr rybník Řeka, kde se akce konala. Jednomístné osádky před-
vedly tahání nohou ve vodě, ostré zatáčky blízko u publika a Johny provedl pár 
průletů s pořádně hustým kouřovým doprovodem. Tím jsme měli pro sobotu 
splněno, už jenom přistát na našem letišti a hurá na večeři!

Neděle ráno a opět navigace přes pět otočných bodů a opět sběr a zapisování 
znaků podél trati a nějaký ten úkol. Po návratu z navigace všichni čekali, co se 
bude dít, a… Krásné počasí stále nedovolovalo sedět na  zemi a  tak se zase 
letělo. Oblíbené Mini- Maxi s tratí dlouhou 800 metrů. Jako nejvhodnější místo 
se jevila vzletová plocha ohraničená koncovými prahovkami, které sloužily jako 
start i cíl, navíc byly doplněny velkými SKY-vlajkami. Brzdit padák 800 metrů je 
už sportovní výkon a tak byla tato úloha zadána jako poslední a po dokončení 
se čekalo už jenom na spočítání a hlavně vyhlášení výsledků. Obdobně jako 
u slalomových soutěží jsme bodovali i tuto ligu, vyhrává tedy ten, kdo má bodů 
nejméně. Každá disciplína je bodována od nejlepšího výsledku, tedy za jeden 
bod, druhý má dva a tak dále. Pokud se stane, že mají piloti shodný výsledek, 
třeba v navigaci, tak mají shodně i bodů. Dle časového harmonogramu, kdy 
ceremoniál měl být v 11:00, jsme se trošičku opozdili díky velkému množství 
cen od našich sponzorů: Sky Paragliders, Paraelement, Veloservis, Včelařství 
Láznička a Svazu motorového paraglidingu, ale jenom o chvilku ☺. Veliké díky 
patří všem, kdo pomáhali - a zase někdy v Přib yslavi na viděnou! (Třeba na MČR 
a nebo festivalu MPG).

Milan Klement

 Ekonomika kolem pylonů

 Skoro všichni na bedně

 Johnyho posádka



Str. 21SportSRPEN 2018

XVI. všesokolský slet se konal ve dnech 1. 7. – 6. 7. 2018. Zahájil jej slavnostní 
průvod Prahou v neděli 1. 7. dopoledne, kde se představily jednotlivé župy sokolské 
obce. Ve slavnostním průvodu Prahou reprezentovalo Havlíčkovu župu 78 cvičenců 
a cvičitelů naší jednoty s praporem přibyslavské jednoty z roku 1929.  

V dalších dnech probíhaly zkoušky jednotlivých skladeb. Ve čtvrtek 5. 7. ve 21 ho-
din byl slet zahájen slavnostním nástupem cvičenců, přivítáním hostů a vztyčením 
vlajek za  zvuků státní hymny České a  Slovenské republiky jako symbol bratrství 
Čechů a  Slováků, což bylo také základem vzniku Československého státu v  roce 
1918. XVI. všesokolský slet se tak stal jednou nádhernou akcí k oslavám 100 letého 
výročí vzniku Československé republiky. Druhé vystoupení se uskutečnilo v pátek 
6. 7. od 14 hodin. Ubytování a  stravování našla naše delegace v ZŠ Ládví, které 
perfektně zajistila hospodářka jednoty sestra Eva Šmídová ke spokojenosti všech 
cvičenců. Naši cvičenci vystupovali v 5 skladbách. Byly to tyto skladby:

V peřině – skladba pro mladší žákyně – 19 cvičenek, cvičitelky sestry E. Šmídová, 
V. Pátková a H. Kostelníková

Cirkus – skladba pro starší žákyně a žáky - 18 cvičenců, cvičitelky sestry E. Šima-
novská a Z. Bártová

Siluety - skladba pro dorostenky a  mladší ženy - 16 cvičenek, cvičitelky sestry 
M. Kvardová, H. Krejčí

Cesty – skladba pro ženy – 10 cvičenek, cvičitelka sestra Z. Bártová

Princezna republika – skladba pro seniory - 9 cvičenek a cvičenců, cvičitelé sestra 
M. Stejskalová, bratři Z. Šejstal a F. Stejskal 

Děkuji touto cestou za vzornou reprezentaci všem cvičencům i  cvičitelům naší 
jednoty. Poděkování patří též  rodičům žáků a žákyň, kteří na slet děti dobře při-
pravili. Vzornou reprezentaci župy ocenila i starostka župy sestra Alena Smejkalová 
v děkovném e-mailu.

Ing. František Kerbr
starosta TJ Sokol Přibyslav

Cvičenci TJ Sokol Přibyslav 
na XVI. všesokolském sletu v Praze V prvním červencovém týdnu se 78 cvičenců TJ Sokol Přibyslav zúčastnilo XVI. 

všesokolského sletu v Praze. Po zahajovacím průvodu Prahou je čekal náročný týden 
plný secvičování, který vyvrcholil předvedením hromadných skladeb ve  dnech 5. 
a 6. července v Eden Aréně. Po téměř ročním pilném nácviku se přibyslavští sokolové 
představili v pěti skladbách: V peřině, Cirkus, Siluety, Cesta a Princezna republika. 
Ani ve volných chvílích se však nezahálelo a většina zúčastněných se vydávala za po-
znáváním krás hlavního města. Doufáme, že si všichni tento týden užili a již teď se 
těší na XVII. všesokolský slet v roce 2024.

za účastníky Bohumila Bártová

„Bylo to super, každý den jsme jezdili na výlety. Byli jsme například v jump aréně 
anebo na  Černém mostě. Je to zážitek na  celý život a  jsem ráda, že jsem jela.“ 
Tereza Koucká

„Sokolský slet v Praze byl pro mě neskutečným zážitkem. Panovala tam skvělá 
atmosféra, při které jsem se cítila šťastná. Poznala jsem nové lidi a moc jsem si to 
užila, i celý rok při nacvičování skladby.“ Nikol Dobrá

„Cvičení bylo skvělé a jsem ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit. Atmosféra byla 
neskutečná. Sestry to skvěle vymyslely. Zvládli jsme i spoustu dalších věcí než jen 
nácviky a  vystoupení. Byla tam parta super lidí a  moc jsme si to v  Praze užili.“ 
Simona Šustáčková

XVI. všesokolský slet

 Skupina „Siluety“ v Eden Aréně

 Účastníci XVI. všesokolského sletu - senioři. M.  Konečná

„Ženy, nechcete jít 
s  námi cvičit na  slet?“ 
Díky této jednoduché větě 
přibyslavské ženy v  říjnu 
a  v  průběhu zimy úspěš-
ně sestavily svoji devítku 
(i  s  jednou náhradní cvi-
čenkou), a  tím přispěly 
ke  kráse a  celku skladby 
Cesta s výsledným počtem 
1562 cvičenek.

Nácvik nebyl vždy jed-
noduchý, ale měly jsme 
velkou radost z  každého 
naučeného úseku. Na tom  
má největší podíl sestra cvičitelka Zdena Bártová, díky které vlastně celé naše sna-
žení vzniklo a mohlo dojít až do Prahy.

Po různých secvičných vystoupeních (Telč, Přibyslav, Pečky) nás čekal „už jen“ 
týden v Praze a závěrečné vystoupení v pátek odpoledne. Náš desetičlenný tým, ze 
kterého se někdy během cvičení a příprav stala opravdu dobrá a sehraná parta, byl 
ubytován společně s celou Havlíčkovou župou ve škole Burešova. Podobně nádher-
ný, pozitivní, přátelský, pestrý, ale i hektický, náročný a složitý týden jsem snad ještě 
nezažila a myslím, že dlouho nezažiji. Jsem však přesvědčena, že atmosféra a nepře-
berné množství pozitivních zážitků, překryje veškeré nezdary a těžkosti. Troufám si 
tvrdit, že kterákoli z nás by do toho šla s chutí znovu. Proto až se vás někdo zeptá: 
„Nechcete jít cvičit s námi?“ – NEVÁHEJTE! ☺

Jana Pokorná

Cesta k XVI. všesokolskému sletu 2018

 Cvičenky skladby „Cesty"
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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

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 
V novém školním roce 2018/2019 se otevřou  

kurzy angličtiny pro dospělé 
úrovně začátečníci až středně pokročilí. 

V úterý 11. 9. 2018 v 16.00 hodin 
se uskuteční informativní schůzka. 

Sraz před hlavním vchodem ZŠ Přibyslav. 
Veronika Trefná  
tel. 774 324 250 

Upozorňujeme návštěvníky, že na  kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy.

Indie
Cestopisná přednáška Marka a Jonákap p

Radnice Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, středa 12. září v 18:00

Vstupné dobrovolné

Vydejme se společně na dobrodružnou cestu napříč Indií, druhou nejlidnatější ší zemí mí světa. Na Vydejme se společně na dobrodružnou cestu napříč I
motorce projedeme Himaláje na severu. Vlakem, v 

ndií, druříč I
vv nejnižší 

hou nejlidnatějšší emzemí věta. Nasvdru
šíší třídě, jsem poté navštívil pouště, motorce projedeme Himaláje na severu. Vlakem, vv ejnižšne ší řídě, jsem poté navštívil potří

džungle, pláže, posvátná místa, staré chrámy, ale hlavně nejznámější města, včetně 
ouště, il po

ěě Varanasi
 
sisi, kde džungle, pláže, posvátná místa, staré chrámy, ale hlavně nejznámější města, včetněě aranaVa si kde , k

protéká řeka Ganga a zúčastnil se obřadu spalování zesnulých. Dozvíte se něco o místní kuchyni, protéká řeka Ganga a zúčastnil se obřadu spalování ze
čím vším se lidé živí, o stylu života a jakou má cenu. www.chuanpedro.com
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Vyberte Vaše oblíbené infocentrum z více  

 

07.09.2018
V 19 HODIN
KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV

VYSTOUPÍ:

ŠÁRKA BAŠTOVÁ - klavír
JOSEF BEDNÁŘ - housle
KLÁRA ČERNÁ - příčná flétna
HANA LOUBKOVÁ - klavír
BARBORA MIČKOVÁ - zpěv
JAKUB ŠNÝDL - saxofon
MICHAELA ŠTEFÁČKOVÁ - zpěv
ONDŘEJ ŠTEFÁČEK a dívčí
pěvecký sbor PRÍMADONKY

POŘÁDÁ
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA 
PŘIBYSLAV

K
O
N
CE
R
T

Upozorňujeme návštěvníky, že na  kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy.
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srpen 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. srpna 2018 Burza knih – dočasně uzavřena Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2018 Každou sobotu knihovna uzavřena/letní provoz Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2018 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. srpna 2018 Provoz bazénu/dle počasí Městské koupaliště Město Přibyslav
– od 1. srpna 2018 Magická osmička/ výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2018 Prázdniny v knihovně/ viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2018 Úsměv prosím…/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2018 Prázdninová soutěž „DÉČKA“ Kurfürstův dům ČT, KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2018. Pravidelný provoz městské gotické věže/viz plakát Vyhlídkový věž KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2018 Kreslíme a malujeme nejen sobě pro radost/výstava Janáček Galerie Janáček Galerie
– 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 Dětský den Bechyňovo náměstí COOP HB
– 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
– 7. srpna 2018 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 11. srpna 2018 ve 13.00 h. Motodění – mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 11. srpna 2018 ve 14.00 h. Motodění – vyjížďka a koncert Dolní Jablonná a okolí SDH D.J.
– 12. srpna 2018 v 16.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 14. srpna 2018 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 16. srpna 2018 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 17. srpna 2018 od 14.00 h. Pyrocar 2018/viz plakát Letiště Přibyslav SHČMS
– 18. srpna 2018 od 10.30 h. Pyrocar 2018/viz plakát Letiště Přibyslav SHČMS
– 21. srpna 2018 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 26. srpna 2018 Tradiční farní pouť ke sv. Anně Poutní místo sv. Anna ŘKF Přibyslav
– 26. srpna 2018 v 16.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 28. srpna 2018 od 12.15 h. Charitní občanská poradna Radnice města OCH Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav
– 28. srpna 2018 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 29. srpna 2018 v 16.00 h. Odhalení sochařského díla ak. sochaře F. Němce Radnice města Město Přibyslav, KZMP
– 1. září 2018 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– 2. září 2018 v 9.30 h. Skokové závody Kolbiště pod zámkem Stáj Frederikay p j


