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Zasedání zastupitelstva města 29. srpna bylo, pokud se nestane nic mimo-
řádného, posledním zasedáním tohoto volebního období. Dovolte mi tedy, 
abych v dnešním čísle Přibyslavského občasníku vyslovil několik poděkování, 
která považuji za důležitá. 

Nejprve chci poděkovat všem zastupitelům. Zastupitelstvo města je místem 
střetu a není vždy jednoduché být jeho členem. Děkuji Vám, zastupitelé, že jste 
svůj volný čas, um, znalosti i  nervy věnovali našemu městu. Naše městečko 
si  zaslouží, abychom o ně pečovali, a Vy jste to dělali s nejlepším vědomím 
a svědomím. Dělá mi radost rekordní počet kandidátek do zastupitelstva, kte-
rých bude pro následující volby 9. Znamená to totiž, že 135 z nás chce aktivně 
pracovat pro město a nasadit své jméno i čas pro jeho budoucnost. To je skvělá 
zpráva, krom toho, že budou mít voliči z koho vybírat.

Děkuji všem členům výborů a komisí, kteří plnili své povinnosti a pomáhali 
k běhu osad a obcí, při kontrole a řízení města, napomáhali spolupráci se za-
hraničními partnery, připravovali významné soukromé i společenské události; 
Vaše práce není třeba tolik vidět, ale je nezastupitelná v chodu města i  jeho 
místních částí.

Poděkování patří také zaměstnancům úřadu a zaměstnancům organizací zři-
zovaných městem i dobrovolným hasičům. Plní úkoly nejen na poli samosprávy, 
ale i státní správy. Jejich úkolem je být vstřícný k Vám, občanům, ale zároveň jsou 
nuceni ve svých rozhodnutích implementovat platné zákony a předpisy. A věřte, 
že ty jim život poslední dobou spíše komplikují, než zjednodušují.

Zvláštní dík bych chtěl poslat všem živnostníkům, podnikatelům, zaměstna-
vatelům - zkrátka lidem, kteří se dokáží a chtějí postarat sami o sebe. Jsem pře-
svědčen, že úkolem státní správy a samosprávy by mělo být komplikovat vám 
pokud možno co nejméně život. Bohužel, stávající trend „předpisů na cokoliv“ 
jde přesně opačným směrem, stejně tak, jako v případě úřadu.

Jen těžko lze plně docenit, jak bohatou devizu má naše Přibyslav v rozma-
nitém spolkovém životě. Díky patří všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem 
na tomto životě podílejí, pomáhají mu růst, dělají z našeho města nejen místo 
pro dobrý život, ale i místo setkávání a vzájemných vztahů. 

Trávení volného času je významnou součástí našeho života. Toto téma je stále 
aktuální i v době, kdy jsou za námi prázdniny, a začíná nový školní rok. Právě kapitola 
v rozpočtu města, jejíž název jsem použil pro tento článek, je vyčleněna pro podporu 
a zajišťování mimoškolních aktivit dětí a mládeže. 

Letos jsme například pořizovali žaluzie do  oken a  osvětlení v  koncertním sálu 
v budově základní umělecké školy. Přispívá se také na energie a nákup drobného 
materiálu v domě dětí a mládeže v Husově ulici. O využití tohoto domu do budoucna 
se jednalo také na zastupitelstvu města. Schválením územní změny bude rozšířena 
možnost pro využití tohoto objektu. Zastupitelé prozatím neschválili vyhlásit záměr 
na prodej domu. Výstavba tzv. sociálních bytů (včetně například i startovacích bytů 
pro mladé rodiny) se nabízí jako jedna z možných variant. Podle jiného názoru je 
lokalita, ve které jsou sportoviště, skautská klubovna a zázemí chovatelů, pro bydlení 
nevhodná a nadále by měla sloužit pro kroužky nebo projekty pro volný čas. Jedním 
z úkolů příštího zastupitelstva bude rozhodnout o využití tohoto objektu.

Dětská hřiště
Další oblastí, do které směřují fi nanční prostředky z uvedené kapitoly rozpočtu je 

vybavení dětských hřišť. Herní prvky na dětských hřištích v Přibyslavi a v místních 
částech je třeba neustále doplňovat a ty, které dosloužily obnovovat. V některých 
obcích si místní občané pro své děti herní prvky vybudovali sami. Město dodalo 
třeba jen skluzavku a případně stavební materiál. Například v České Jablonné se již 
před několika lety podařilo vybudovat koutek s novými herními prvky. 

Uvedl bych také příklad Utína a Poříčí, kde léta pečují o svoje hřiště a mnohdy i le-
tité atrakce pro děti. Průběžně se pořizují herní prvky tam, kam je potřeba. Snažíme 
se spolupracovat s místními občany a podle požadavků určité vybavení pořizovat. 
Ve Dvorku, Uhrách a Ronově se prozatím nepodařilo získat vhodný pozemek pro 

vybudování klubovny ke  schůzkám a  konání společenských akcí, což je dozajista 
velký nedostatek. S tím souvisí i realizace venkovního koutku pro děti, který často 
bývá umístěn poblíž obecních budov.  

V Ronově je již pozemek pro dětské hřiště pronajat, avšak nutné povrchové úpravy 
pro umístění herních prvků se posunuly až na příští rok. Ve Hřištích se již před něko-
lika lety vybudovalo nové hřiště. Iniciativou a dobrovolnou prací mnohých občanů 
Hřišť ve  spolupráci s  městem se podařilo krásné dílo. A  Hřiště svým sportovním 
zázemím doslova dělají čest svému jménu. Podobná iniciativa vzniká i v Poříčí, kde 
se plánuje projekt na zázemí pro sportoviště. Je třeba si také uvědomit, že v každé 
obci jsou jiné podmínky s ohledem na chybějící pozemky, prostor i časové nebo 
technické možnosti místních. 

Je stále co zdokonalovat
Dopravní hřiště v Ronovské ulici je dozajista úspěšný projekt. Nedávno mi jedna 

mladá maminka sdělila, že na  dopravním hřišti je všechno pěkné, ale chybí tam 
WC. Při zadávání projektu jsme tuto praktickou stránku podcenili a komplikované 
napojení na vodu a odpad by zřejmě stálo za vyřešení. Mobilní WC pro pořádání 
větších akcí na dopravním hřišti se jeví jen jako nouzové řešení.

Přejme si, abychom volný čas našich dětí dokázali usměrňovat pro naplnění jen 
těmi správnými aktivitami nikoliv něčím, co by je ohrožovalo. Zdravý pohyb na hřiš-
tích a bezpečné herní vybavení k tomu dozajista mohou skvěle napomoci.

V novém školním roce přeji všem předškolním dětem, školákům, učitelům a rodi-
čům hodně úspěchů. Ve volném čase bezpečně užívejte dětská hřiště a herní  prvky.

Michael Omes
místostarosta

Poděkování
Vážení občané, 

děkuji nakonec především ale Vám všem, za Vaši spolupráci, za roky, jež jsem ve službě 
pro Vás měl doposud možnost strávit. Za konstruktivní přístup k řešení problémů. Často 
jsme spolu řešili spory a problémy, věřím, že jsme se vždy snažili dopracovat k výsledku, 
jenž byl ku prospěchu většiny. Víte, že jsem politikem konzervativním a vždy bojuji za to, 
aby město, či stát zasahovaly do našich životů co nejméně a svazovaly své občany co nej-
nižším počtem vyhlášek a předpisů. Žel, v současnosti nás stát svazuje takovým počtem 
regulí a předpisů, že už se skoro přestáváme hýbat.  Tento způsob řízení země má fatální 
dopad nejen na občany, ale i na samosprávy. Čím dál neudržitelnější je situace starostů 
v malých obcích. Na jednu stranu se sypou dotace do rozvoje venkova, na druhou stranu 
dusíme venkov předpisy a opatřeními, jež jsou možná účelná v desetitisícovém městě, 
ale prakticky nerealizovatelná či zbytečná v obci s dvěma stovkami obyvatel. Pro našeho 
úředníka není už venkovem naše místní část Hřiště, obě Jablonné, č i jakákoliv další, 
zdravý rozum musí při svém rozhodování často nechat za dveřmi. 

Pro náš stát a státní fi rmy přestaly být samosprávy partnerem. Řídíme stát jako „fi rmu“ 
zřejmě znamená, že rozhodujeme a kašleme na samosprávy. Nepamatuji se, že by při ja-
kýchkoli změnách, které vedly  k omezením (např. na pobočce České pošty v Přibyslavi), 
nedošlo v minulosti ke kontaktu se samosprávou a jejich konzultaci. Teď je toto jednání 
samozřejmostí. Podívejme se na tristní stav lesů a pohromu, která se na nás řítí v podobě 
kůrovcové kalamity, na fatální neschopnost státu zareagovat na tuto katastrofu běžící 
v plném proudu. A má to celé jediný důvod, stát ani společnost nectí soukromé vlastnic-
tví, vlastník lesa pro něj není základní jednotka zasluhující ochranu a respekt. Důsledky 
budou fatální jak pro vzhled krajiny, její schopnost zadržet vodu, tak v budoucnu pro 
celý dřevozpracující průmysl.

Žijeme na krásném místě, ve zvlněné krajině, která uchopí za srdce při návratu domů 
z delších cest snad každého z nás. Dělejme všechno pro to, aby naše město, náš kraj 
i naše země vzkvétaly, a to nejen v roce, kdy oslavíme sto let od vzniku samostatného 
státu Čechů a Slováků. Buďme sami k sobě přísní a navzájem k sobě vlídní. Pomáhejme 
především soused sousedovi. A nemusíme se o budoucnost našeho města bát.

Martin Kamarád
starosta města

Volný čas dětí a mládeže v Přibyslavi
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O z n á m e ní  
o době a místě konání voleb 

 
Starosta města Přibyslav dle § 15 a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a podle § 14c odst. (1) písm. a) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České 
republiky 

 
o z n a m u j e 

 
1. Volby do Zastupitelstva města Přibyslav a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční  
 

dne 5. října 2018 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a 

                dne 6. října 2018 v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin. 
 
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování č. 101, Bechyňovo nám. č. 1, 

Přibyslav /radnice - přízemí/ pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi, nad silnicí I/19    
/Havl. Brod – Žďár nad S./ 

 
3. Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování č. 206, Bechyňovo nám. č. 1, 

Přibyslav /radnice – 1. patro/ pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi, pod silnicí I/19 
/Havl. Brod - Žďár nad S./ 

 
4. Místem konání voleb v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování č. 3, Bechyňovo nám. č. 1, 

Přibyslav /radnice – suterén/ pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi, v částech a ulicích 
Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dobrá, Dvorek, Hesov, Hřiště, Keřkov, Poříčí, Ronov, 
Utín, Uhry. 

 
5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. 
 

6. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 
 
 
 
 
 

 
V Přibyslavi dne 31. srpna 2018                                                      Martin Kamarád v.r. 

                                                                                           starosta města Přibyslav 

MĚSTO  PŘIBYSLAV 
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Jak jsem čtenáře informovala v  červnovém čísle, byly na  prázdninové měsíce 
naplánovány dvě větší akce – pobyt holandských skautů na  táboře v  Železných 
Horkách (o této akci se dočtete na jiném místě dnešního čísla PO) a návštěva hasi-
čů z Mook en Middelaaru na Pyrocaru 2018. O aktivitě ZUŠ v oblasti přátelství se 
slovenským městem Sliač jste se dočetli též v červencovém čísle PO. 

Návštěvu hasičů z Mook en Middelaaru na Pyrocaru 2018 organizačně i fi nančně 
zajistil Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav za  podpory města Přibyslav, hlavním 
organizátorem byl starosta SDH Přibyslav a člen zahraniční komise Josef Sobotka. 
Jeho dlouhodobé úsilí v oblasti přátelství s Holandskem přineslo ovoce – na návště-
vu přijela osmičlenná delegace, kterou tvořilo 6 aktivních hasičů; dále čestný občan 
Přibyslavi, Piet Martens (sám bývalý aktivní hasič), a Ton Herings, předseda Nadace 
pro Přibyslav. 

Program pobytu obsahoval kromě přijetí u starosty města, M. Kamaráda, a přá-
telského setkání s  členy SDH Přibyslav, představiteli města a  zahraniční komise 
i prohlídku hasičské zbrojnice, která byla pro naše přátele velmi zajímavá, vždyť šlo 
o setkání zapálených odborníků a srovnání hasičské techniky i vybavení sborů v ČR 
i Holandsku. Pro zpestření se konala exkurze do Měšťanského pivovaru Havlíčkův 

Brod, kde se se záludnostmi pivovarského řemesla v němčině velmi dobře „popa-
soval“ ředitel ZŠ P.  Adam, stejně jako s  odbornou hasičskou problematikou při 
prohlídce zbrojnice.

Páteční večer a celou sobotu prožili naši přátelé hasiči na  Pyrocaru. Potkali se 
s mnoha starými i novými přáteli, užili si bohaté programové nabídky a obdivovali 
historickou i současnou hasičskou techniku. Podle jejich vlastního vyjádření dopo-
sud nikdy neviděli tolik hasičské techniky (a tolik hasičů!!!) na jednom místě. V neděli 
dopoledne jsme se s hosty rozloučili u radnice a kamene přátelství od ak. sochaře R. 
Podrázského a slíbili si, že se zase brzy sejdeme…

Tento podzim nás ještě čeká návštěva myslivců z  Mooku, kterou organizačně 
zajišťuje Myslivecký spolek Přibyslav.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům zahraniční komise za příjemnou 
spolupráci během celého minulého volebního období – a budu se těšit, že 25. výročí 
navázání spolupráce mezi obcemi Mook en Middelaar a Přibyslav, které připadá 
na příští rok, dá našemu přátelství nový impulz.

Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise

Jak daleko je do Mooku



Srde n  vás zveme  
ve dnech 2. až 9. zá í 2018 k návšt v   

P ibyslavských slavností  
a 27. ro níku Mlékárenského dne 

v P ibyslavi,  
který je v rámci eské republiky 

ojedin lou výstavou svého druhu.  

Sou ástí této výstavy, která je 
p ipravena v atraktivním prost edí 
radni ních sklep  a farní stodoly,  

je vyhodnocení a vyhlášení nejlepších 
mlé ných výrobk  v etn  jejich 

ochutnávky.  
Krom  odborné sout že probíhá také 
divácká sout ž P ibyslavský krajá   

o nejlepší expozici mlé ných výrobk . 

V rámci Dne evropského d dictví bude 
možné navštívit památky: kostel 

Narození sv. Jana K titele, st edov kou 
štolu pod farou, m stské muzeum, 
hasi ské muzeum a gotickou v ž.  

Na nám stí bude p ipraven doprovodný 
program pro d ti.

  

                                                                                          

          VYSTAVOVATELÉ NA MLÉKÁRENSKÉM DNI   
          V P IBYSLAVI: 

A. W., spol. s. r. o., Loštice 
AGRO-LA, spol. s r. o., Jind ich v Hradec 

     BEL Sýry esko, a. s., Želetava  
     BIOFARMA  DoRa, s. r. o., Ratibo ice 

Bohemilk, a. s., Opo no 
Dvorský statek Olešenka
Farma Bezd kov
Choce ská mlékárna, s. r. o. 
Jarom ická mlékárna, a. s. 
LACRUM Velké Mezi í í, s. r. o.  
LUKA, a. s., Vysoké Studnice 
Mlékárna Letovice 
Mlékárna Olešnice, RMD 
Mlékárna Polná, spol. s r. o. 
Mlékárna Žirovnice, spol. s r. o. 
Moravia Lacto, a. s., Jihlava 
Polabské mlékárny, a. s. Pod brady 
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.  
Statek Horní Dvorce, s. r. o. 
Sýry Fukovi, Markvarec  
Tavírna sýr  Salix, s. r. o., Be váry 

PARTNE I VÝSTAVY: 

Kraj Vyso ina 
M š anský pivovar Havlí k v Brod a. s. 
VŠCHT PRAHA 

SPOLUPO ADATELÉ: 

ACO Industries, k. s. 
Aeroklub P ibyslav 
Amylon, a. s. 
AVE CZ odpadové hospodá ství, s. r. o. 

eský ervený k íž, místní skupina P ibyslav
Junák – eský skaut, st edisko Goliath P ibyslav 
Kulturní za ízení m sta P ibyslav 
MAS eskomoravské pomezí, o. p. s. 

ímskokatolická farnost P ibyslav
SDH P ibyslav  
Stáj Frederika P ibyslav 
Základní škola P ibyslav 

HLAVNÍ PO ADATEL:

M sto P ibyslav 

     Mediální partne i: 
eský rozhlas Region  87.9 FM 

Potraviná ská revue 
TV P ibyslav 



PROGRAM P IBYSLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ 

Ned le 2. 9. 

* Kolbišt  pod zámkem 
   9:30 hod. – Skokové závody, po ádá Stáj Frederika 

St eda 5. 9.  

* Bechy ovo nám stí, radnice 
  10:00 hod. – Tisková konference u p íležitosti 27. ro níku Mlékárenského dne v P ibyslavi 
* Kulturní d m P ibyslav 
  8:00 - 16:00 hod. – Výstava výrobk  sklárny Valner Glass, s. r. o. 

tvrtek 6. 9.  

* Kulturní d m P ibyslav 
8:00 - 16:00 hod. – Výstava výrobk  sklárny Valner Glass, s. r. o.

                                            
Pátek 7. 9. 

* ZŠ P ibyslav 
  17:00 hod. – K est nové publikace ze školního d ní 
* Kulturní d m P ibyslav 
  8:00 - 20:00 hod. – Výstava výrobk  sklárny Valner Glass, s. r. o. 
19:00 hod. – Koncert u p íležitosti P ibyslavských slavností 
                         Ú inkují: Hana Loubková, Šárka Baštová, Michaela a Ond ej Štefá kovi, Josef Bedná , Jakub Šnýdl, 
                         Klára erná, Barbora Mi ková a p vecký sbor Prímadonky 

Sobota 8. 9. 

* Bechy ovo nám stí, radni ní sklepení, farní stodola 

  8:00 – 14:00 hod. – Prodej mlékárenských výrobk  na nám stí 
  8:45 hod. – Zahájení 27. ro níku Mlékárenského dne v P ibyslavi 
  9:00 – 14:00 hod. – Výstava mlékárenských výrobk  v radni ním sklepení a farní stodole 
  9:00 hod. – Hudební produkce – Humpolecký Dixieland
10:30 hod. – Ro Region, Sout ž v pití mléka 
11:00 hod. – Hudební produkce – Horizont           
13:00 hod. – Himbeere Brombeere 
14:00 hod. – Vyhlášení divácké sout že P ibyslavský krajá  a losování o výrobky mlékáren 

* ZŠ P ibyslav 
10:00 – 16:00 hod. – Den otev ených dve í ZŠ P ibyslav, výstava fotografií ze školních akcí 
15:00 hod. – 11. ro ník Mistrovství P ibyslavi v SUDOKU  

* Štola pod farou 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky štoly  

* Gotická v ž, kostel Narození sv. Jana K titele, m stské muzeum 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky v rámci Dn  evropského d dictví  

* Hasi ské cvi išt – SDH 
14:00 hod. – Pohárová sout ž SDH "O pohár m sta P ibyslavi" XXI. ro ník 
20:00 hod. – Tane ní zábava na parket  v areálu cvi išt  SDH, Hudba Marathon 

* Kulturní d m 
 8:00 - 18:00 hod. – Výstava výrobk  sklárny Valner Glass, s. r. o. 
17:00 hod. – Králí ek Petr, film pro d ti 

* Bechy ovo nám stí 
21:00 hod. – Slavnostní oh ostroj 

* Letišt  aeroklubu 
9:00 – 18:00 hod. – Rekrea ní lety 

*ACO Industries, k. s.  
9:00 – 12:00 hod. – Den otev ených dve í 

Ned le 10. 9. 
* Bechy ovo nám stí 
9:30 hod. – Bohoslužba na nám stí 

* Letišt  aeroklubu 
10:30 – 18:00 hod. – Rekrea ní lety 

* Fotbalové h išt  v areálu TJ Sokol P ibyslav 
16:30 – Fotbalové utkání 
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Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo 25. 4. 2018 záměr prodeje 25 bytových 
jednotek v bytových domech č. 485 a č. 786 v ulici Příkopy a následně 20. 6. 2018 
prodejní ceny těchto bytových jednotek. Kupní smlouvy na  celkem 22 bytových 
jednotek předložil Odbor hospodářsko-správní zastupitelstvu města ke schválení 
29. 8. 2018. 

Městský úřad prováděl v srpnu kontrolu a registraci kandidátních listin pro vol-
by do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 5. a 6. října 2018. V obcích Dlouhá 
Ves, Havlíčkova Borová, Modlíkov, Olešenka, Přibyslav, Stříbrné Hory a  Žižkovo 
Pole bylo zaregistrováno celkem 33 volebních stran. Nejvíce jich bylo v Přibyslavi 
– 9 a nejméně v Olešence – 1 volební strana. Jmenný seznam kandidátů najdete 
na https://www.volby.cz/. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor výstavby a životního prostředí
Výdej kompostérů 

Oznamujeme, že městu již byly dodány kompostéry, které budou následně za-
půjčeny obyvatelům města. Jedná se celkem o  167 kusů domácích kompostérů, 
které byly z větší části fi nancovány z evropských fondů. Předávání kompostérů bude 
zahájeno 17. 9. 2018.

Předběžně registrovaní, ale i další zájemci z řad občanů města, se musí nejdří-
ve dostavit s  občanským průkazem k  podpisu smlouvy na  OVŽP MÚ Přibyslav 
- 1. patro, č. dveří 204 – Ing. M.  Firla, tel. 569 430 824, případně k paní J. Krej-
čové, č. dveří 210, tel. 569 430 820. Zájemci do smlouvy uvedou parcelní číslo 
pozemku, na kterém bude kompostér umístěn a svým podpisem zároveň potvrdí, 
že z  předchozích akcí žádný kompostér od  města půjčen nemají. S  podepsanou 
smlouvou se dostaví na výdejní místo, kde jim po podpisu předávacího protokolu 
bude kompostér předán.

Registrovaných zájemců o kompostéry je zatím cca 100, k odběru kompostérů se 
mohou tedy hlásit i další obyvatelé Přibyslavi (včetně místních částí). 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města - plnění rozpočtu města k 31. 7. 2018 je následující:

daňové příjmy činí 49 073 899,89 Kč, tj. 73,34 % rozpočtovaných daňových pří-
jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 2 909 746,24 Kč, kapitálové příjmy 2 734 420 Kč 
a  přijaté transfery 4  272  191 Kč. Příjmy celkem ve  výši 58  990  257,13 Kč tvoří 
65,56 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 31 430 684,13 Kč, což je 24,85 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 7. 2018 činí 27 011 347,41 Kč, kapitálové výdaje 
pak 4 419 336,72 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. 7. 2018 (zaúčtováno k  17. 

8. 2018) 9  106  197,05 Kč, podle jednotlivých organizací je následující: lesy 
566 987,74 Kč, skládka 4 357 196,43, správa majetku 589 488,75 Kč, kabelová tele-
vize 912 106,79 Kč, všeobecná správa -12 939,14 Kč a pronájmy 2 693 356,48 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor technických služeb
Ve  druhé polovině letních prázdnin „to žije“ hlavně na  koupališti, sportovišti 

i  ve  sportovní hale. Tento trojlístek na  jednom místě skýtá praktické zázemí pro 
sportovní oddíly z celé republiky. V Přibyslavi se připravují na podzimní utkání bas-
ketbalisté, volejbalisté či pozemní hokejisté a fl orbalisté. Vracejí se k nám cvičenky 
aerobiku. Po náročných trénincích se všichni přicházejí osvěžit na koupaliště, aby 
mohli znovu plni síly propotit dresy.

Letošní koupací sezóna je po krásně teplých červnových dnech, chladném po-
čátku července a  horkém srpnu velmi úspěšná. Otevřeno je od  rána do  večera, 
jen výjimečně jsme museli zkrátit provozní dobu o hodinku až dvě kvůli bouřkám. 

Do poloviny srpna jsme na vstupném vybrali téměř 370 tisíc korun, což je zhruba 
o 80 tisíc korun víc než za celou loňskou sezonu. V letních parnech bývá na koupališti 
až 580 platících návštěvníků. Další významnou část tvoří neplatící děti do 110 cm 
výšky, toto číslo zvedají o dalších cca 10 %. Pravidelnými plavci, kteří nepohrdnou 
ani studenější vodou nebo zataženou oblohou, jsou držitelé permanentek. 

Technická četa města opravila pumpu v ulici Krátká, mimo provoz je kvůli závadné 
vodě pumpa v ulici U barevny. Znovu natřená jsou parkovací místa i přechody pro 
chodce v místních ulicích. Pracovníci také vyčistili žlab silnice do Dobré, odstraňovali 
popadané stromy z cyklostezky, kterou pravidelně důkladně zametají každý pátek. 
Vyčistit potřebovaly ucpané kanály v  Dolní Jablonné, hodně práce dá také úklid 
kolem kontejnerových stání. Hlavně v ulici Příkopy a u vlakového nádraží. Hotové je 
zastřešení vchodu kulturního domu v České Jablonné. Začali jsme s nátěry podhledů 
sportovní haly, jako nové jsou opravené lavičky na sportovišti. Užívejte pěkné léto. 

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Odbor správy a údržby
Pokračují stavební práce na rekonstrukci ul. Komenského. Radou města Přibyslav 

byl schválen dodatek ke smlouvě o prodloužení termínu dokončení stavby do 21. 9. 
2018. Prodloužení termínu je oprávněné, z důvodu zpoždění společnosti Vak Havlíč-
kův Brod, která začátkem jarních měsíců realizovala výměnu vodovodního a kana-
lizačního řadu v této ulici. Zhotovitelská fi rma následně pokračovala v rekonstrukci 
této ulice. V tomto měsíci bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové 
dokumentace pro záměr města realizovat přechod pro chodce v prostoru křižovatky 
ul. Havlíčkova, Příkopy a Česká. Dalším výběrovým řízením je zpracování projektové 
dokumentace na  „Odkanalizování a  čištění odpadních vod v  místní části Hřiště“. 
Na obě zamýšlené investice byly zpracovány studie. Pro řešení odkanalizování místní 
části Hřiště je zpracována technickoekonomická studie, která navrhla optimální řeše-
ní tohoto projektu. Byly navrženy 4 varianty.  Přivedení odpadních vod do kanalizace 
Přibyslav, dále možnost vybudovat samostatnou ČOV v místní části, nebo domovní 
čistírny odpadních vod nebo jímky na vyvážení. Jako nejvýhodnější možnost vyšla 
varianta přivedení (připojení) odpadních vod na kanalizační systém města Přibyslav 
- na ČOV do Přibyslavi, na kterou bude zpracována projektová dokumentace. Dále 
je vyhlášeno výběrové řízení na výměnu dvou kotlů v bytovém domě v ulici U Lesa. 
Bylo ukončeno výběrové řízení na nátěr střechy Hasičské zbrojnice v Přibyslavi a re-
alizaci výměny světel ve Sportovní hale v Přibyslavi. Nátěr střechy bude realizovat 
pan Ing. Jan Hlavizna, Nad Vinicí 750/28, 143 00 Praha 4, a termín dokončení díla je 
do 30. 9. 2018. Výměnu světel ve sportovní hale bude provádět společnost XENIUM 
Europe s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice. Termín dokončení 
prací je do 30. 11. 2018. Na tuto zakázku bude po její realizaci poskytnuta dotace 
z Fondu Vysočiny. Jak bylo zmíněno v minulém čísle občasníku, bylo dokončeno po-
ptávkové řízení na požadavek kulturního domu ohledně nové vodoinstalace, včetně 
úpravny vody před Kulturním domem v Přibyslavi. Zakázku bude provádět pan Josef 
Moravec, Velká Losenice 272. Na státní zemědělský intervenční fond bylo zasláno 
vyúčtování dotace na investiční akce „Obnova oplocení hřbitova v Přibyslavi“ a „Mís-
to pasivního odpočinku na hřbitově v Přibyslavi“. V tomto měsíci město Přibyslav 
obdrželo dotaci na tyto dvě investice. Na oplocení hřbitova dotaci ve výši 531 328Kč 
a na vybudování pasivního místa odpočinku dotaci ve výši 42 476Kč. 

V oblasti bytového hospodářství  - v tomto měsíci proběhla kontrola spalinových 
cest v městských domech. Byly zjištěny závady v domě čp. 15 v Ronově nad Sázavou, 
kterou budeme řešit v rámci odboru technických služeb a závada v domě č.p. 486 
v ulici Příkopy, která byla již odstraněna. Tímto chci poděkovat všem nájemníkům 
za součinnost. 

Ve spolupráci s odborem hospodářsko-správním pokračují další navazující práce 
pro dokončení prodeje 25 bytových jednotek v ulici Příkopy. Na základě vyhláše-
ného záměru prodeje dvou bytových jednotek byli vybráni dva zájemci o  koupi, 
kupní smlouvy byly předloženy na jednání Z astupitelstva města Přibyslav, výsledek 
prozatím není znám. Byla dokončena rekonstrukce bytu v domě čp. 15 v Ronově 
nad Sázavou. V  tomto měsíci bylo zasláno a  vyplaceno nájemníkům vyúčtování 
služeb, spojených s užíváním bytu za rok 2017. Jsou řešeny běžné opravy v bytech 
a žádosti nájemníků. 

Ing. Ludmila Benešová,
vedoucí OSM

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Mlékárenský den v Přibyslavi
27. ročníku Mlékárenského dne v  Přibyslavi se zúčastní 21 mlékáren. Výstava 

mléčných výrobků s ochutnávkou zdarma bude dne 8. 9. 2018 probíhat v radničním 
sklepení a ve farní stodole. 

V letošním roce poprvé v Přibyslavi přivítáme Mlékárnu Letovice. Jedná se o ma-
lou rodinnou farmu a jejich výrobky jsou vhodné i pro vegetariány. Na náměstí se 
uskuteční tradiční prodej, kdy je možné nakoupit mléčné výrobky s výraznou slevou. 
Rovněž na  náměstí bude prodávat své výborné výrobky společnost Amylon. Pro 
připomenutí a inspiraci k nákupu uvádíme loňské vítězné výrobky ze tří soutěžních 
kategorií.

*MILKO Můj Skyr malina, MILKO Můj Skyr ostružina – Polabské mlékárny 
* Čerstvý ovčí sýr, Čerstvý ovčí sýr s ořechy – Statek Horní Dvorce
* Sedlčanský Modřenín – Savencia Fromage & Dairy Czech Republic

Program Přibyslavských slavnostní je velmi bohatý. V pátek v 19:00 hodin se usku-
teční v kulturním domě slavnostní koncert. Ráda bych ještě upozornila na vystou-
pení místní kapely Himbeere Brombeere, která nás energickým jazzem rozproudí 
v sobotu ve 13:00 hodin na náměstí a bude zde možné zakoupit její nové CD Lasko-
miny. Pro děti bude zajisté velkým lákadlem ohňostroj, který osvětlí náměstí ve 21:00 
hodin. Večer pořádá SDH Přibyslav v areálu cvičiště taneční zábavu a vstupné je 
zdarma. V kulturním domě proběhne výstava výrobků sklárny Valner Glass s. r. o. 
na podporu vyhořelé sklárny. V sobotu také od 9:00 do 12:00 hodin je ve společnosti 
ACO Industries k. s. Den otevřených dveří a  občané i  návštěvníci Přibyslavi mají 
možnost si prohlédnout výrobní prostory této společnosti. Bližší informace jsou 
uvedeny na plakátech.

 Jana Krejčová
OVŽP

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 3. 9. 17. 9.
2 Bezručova Út 4. 9. 18. 9.
3 Hesovská St 5. 9. 19. 9.
4 Pecháčkova I Čt 6. 9. 20. 9.
5 Zahrádky u ACA Pá 7. 9. 21. 9.
6 Cihlářská Po 10. 9. 24. 9.
7 Jiráskova Út 11. 9. 25. 9.
8 Vyšehrad St 12. 9. 26. 9.
9 Prokopova Čt 13. 9. 27. 9.

10 Na Vyhlídce Pá 14. 9. 28. 9.
11 Tržiště Po 3. 9. 17. 9.
12 Pecháčkova II Út 4. 9. 18. 9.
13 Nezvalova St 5. 9. 19. 9.
14 Bezpalcova Čt 6. 9. 20. 9.
15 Zahrádky Amerika Pá 7. 9. 21. 9.
16 Seifertova Po 10. 9. 24. 9.
17 Česká Út 11. 9. 25. 9.
18 U Barevny St 12. 9. 26. 9.
19 Zahradní Čt 13. 9. 27. 9.
20 Zahrádky Letiště Pá 14. 9. 28. 9.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 7. 9. - 9. 9. 17. 9. - 20. 9. 28. 9. - 30. 9. 
Keřkov 31. 8. - 2. 9. 10. 9. - 13. 9. 21. 9. - 23. 9. 
Dobrá 3. 9. - 6. 9. 14. 9. - 16. 9. 24. 9. - 27. 9. 
Česká Jablonná 7. 9. - 9. 9. 17. 9. - 20. 9. 28. 9. - 30. 9. 
Dolní Jablonná 31. 8. - 2. 9. 10. 9. - 13. 9. 21. 9. - 23. 9. 
Poříčí 3. 9. - 6. 9. 14. 9. - 16. 9. 24. 9. - 27. 9. 
Dvorek 7. 9. - 9. 9. 17. 9. - 20. 9. 28. 9. - 30. 9. 
Uhry 31. 8. - 2. 9. 10. 9. - 13. 9. 21. 9. - 23. 9. 
Utín 3. 9. - 6. 9. 14. 9. - 16. 9. 24. 9. - 27. 9. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v září 2018

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 20. 9. 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 18. 9. 2018 od 12.15 do 16.00 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/

PRONÁJEM BYTU 
 

Od 1. 10. 2018 se uvolní byt 1+1 
o celkové výměře 37,1 m2  

v ulici Nerudova 665, 582 22 Přibyslav 
 

Bližší informace k podávání žádostí  
jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu v Přibyslavi  

nebo na webu města Přibyslav www.pribyslav.cz. 
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 157/2018 Rada města Přibyslav jmenuje předsedou konkurzní komise pro výběr ředite-
le/ky MŠ Přibyslav pana Martina Kamaráda a členy konkurzní komise Micha-
ela Omese, Mgr. Otu Bence, Mgr. Marii Novákovou, Mgr. Hanu Koudelovou 
a Bc. Veroniku Kovářovou. 
Termín: 01. 08. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

158/2018 Rada města Přibyslav pověřuje řízením Mateřské školy Přibyslav od 1. 8. 2018 
do doby jmenování ředitele Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 638, 582 22 
Přibyslav paní Kateřinu Klementovou, zástupkyni ředitele Mateřské školy Při-
byslav, Bezručova 638, 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 07. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

159/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s odprodejem 0,2 m3 řeziva Tělocvičné jednotě 
Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 za 1 Kč na vý-
robu laviček a opravu zábradlí v areálu volejbalových kurtů.
Termín: 31. 07. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasovalo: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

168/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. EP-12-2003188/VB/1 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. 520/1 v k. ú. Dobrá spočívající 
v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční sousta-
vy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 412-516/2017. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti je ve výši 
1.000 Kč + DPH.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

169/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke  smlouvě o  nájmu bytu ze 
dne 26. 9. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) na byt č. 4 v bytovém domě na adre-
se Bechyňovo náměstí 40, Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu 
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

170/2018 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání ze dne 28. 8. 2014 na nebytový prostor bu-
dovy čp. 41, Bechyňovo náměstí, Přibyslav o celkové výměře 39,50 m2 na po-
zemku st. č. parc. 59/1, v obci a k. ú. Přibyslav, a to z důvodu prodloužení 
doby trvání nájmu.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

171/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2006816/VB/1 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 pozemků ve  vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 934, 552/6, 620, st. 70 v k. ú. Hřiště spočívající v právu umístit, pro-
vozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu a výměnu a modernizaci zařízení 
distribuční soustavy.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

172/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 1 v by-
tovém domě Ronov nad Sázavou 25, Přibyslav uzavřené dne 1. 7. 1997 s paní 
(z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) dohodou ke  dni 
31. 8. 2018.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

173/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo mezi Ivou Dvořákovou, 
Mírová 3336, 580  01 Havlíčkův Brod, IČO 41245276 a  městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 na opravu dešťové 
kanalizace. Celková cena díla je 411 570,08 Kč bez DPH.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

174/2018  Rada města Přibyslav bere na vědomí „Zprávu o hospodaření příspěvkové 
organizace Kulturní zařízení města Přibyslav“, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 
Přibyslav, IČO 711 69 113, za 1. pololetí 2018.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

175/2018 Rada města Přibyslav schvaluje seznam místních a pomístních názvů v k. ú. 
Utín.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

176/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení samostatné hmotné movité věci 
a  drobného dlouhodobého hmotného a  nehmotného majetku dle přílohy 
k jednání. 
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Bártová Marie
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

177/2018 Rada města Přibyslav schvaluje program jednání Zastupitelstva města Přiby-
slav dne 29. 8. 2018.
Termín: 29. 08. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

178/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 24-
SOD-2017-065, sepsaný mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO 42196868.
Termín: 21. 09. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 160/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu č. OM 751/2018 mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Krajem 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, umožňující provést stav-
bu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

161/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na výměnu plynových 
kotlů v bytě č. 5 a č. 12 a výměnu nerezové vložky u 2 komínových průduchů, 
ulice U Lesa 717, Přibyslav. 
Termín: 16. 09. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

162/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat pro zakázku „Nátěr střechy na budově 
Hasičské zbrojnice čp. 255 v Přibyslavi“ nabídku od zhotovitele Ing. Jana Hla-
vizny, Nad Vinicí 750/28, 143 00 Praha 4, IČO 44346786 a schvaluje uzavřít 
smlouvu o dílo s tímto zhotovitelem. 
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

163/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku od společnosti XENIUM Eu-
rope s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 29193991 
na výměnu světel ve sportovní hale a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s touto 
společností. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

164/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace pro investici „Odkanalizování a čištění odpadních vod 
v místní části Hřiště, Přibyslav“ pro variantu č. 1 - přivedení odpadních vod 
do kanalizace Přibyslav. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

165/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o nájmu plynárenského zaří-
zení č. 9418001887/4000216816 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

166/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci „Přechod pro chodce ul. Havlíčkova, Přibyslav“.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

167/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu zemědělských pozemků dle 
přílohy k jednání v k. ú. Přibyslav, Hřiště, Poříčí u Přibyslavi a Utín a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 25.  07. 2018

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 08.  08. 2018
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V pondělí 3. září proběhlo zahájení nového školního roku. Pro 68 dětí to bylo po-
prvé. Jsou to děti, které se toho dne vypravily hned ráno do Základní školy Přibyslav, 
kde byly uvítány v novém školním roce panem starostou Martinem Kamarádem, 
paní náměstkyní hejtmana Janou Fischerovou a ředitelem školy Petrem Adamem. 
Nechyběli ani zástupci Nadačního fondu Základní školy Přibyslav, paní Eva Kučero-
vá a Lukáš Fikar. Novými třídními učitelkami jsou paní učitelky Miloslava Špinarová, 
Petra Stránská a  Petra Fiedlerová. V  letošním roce proběhlo slavnostní zahájení 
v ateliéru hudební výchovy, jelikož divadelní sál, ve kterém se slavnostní zahájení 
uskutečnilo v minulém roce, je dán k dispozici dětem z mateřské školy, kde v součas-
né době probíhá nástavba budovy. Stejně jako v minulém roce i letos bylo na prvňáč-
ky připraveno mnoho překvapení v podobě různých dárečků a také školních potřeb 
a pomůcek. Hudební doprovod byl zajištěn ve spolupráci s přibyslavskou pobočkou 
havlíčkobrodské základní umělecké školy.

Přejeme všem našim prvňáčkům, aby se do školy těšili a měli ve svých třídách stále 
radostnou atmosféru, jak tomu bylo v tento první školní den.

Pro 43 žákyň a žáků to bylo naopak naposledy, kdy se počátkem září vydali do zá-
kladní školy. Jsou to žákyně a žáci obou devátých tříd. Doufejme, že si tento školní rok 
užijí a že se jim podaří dostatečně se připravit na jeden z největších kroků v životě, 
odchod ze základní školy na školu střední.

V  letošním roce navštěvuje Základní školu Přibyslav celkem 525 žáků a žákyň. 
Všechny děti jsou rozděleny do 26 tříd, přičemž jich je 15 na prvním stupni (ve všech 
ročnících máme 3 třídy v ročníku), 10 na stupni druhém (sedmý a devátý ročník je 
o dvou třídách) a jedna speciální třída.

Školní rok začínáme i  s  drobnou změnou, kterou jistě ocení všichni strávníci. 
V průběhu letních prázdnin se podařilo díky fi nanční podpoře Kraje Vysočina  zre-
alizovat záměr odhlučnění školní jídelny. Věříme, že její prostředí bude příjemnější 
a pocitově útulnější a že si všichni budou moci dopřát klidnějšího obědu, než tomu 
bylo dosud.

Přejeme všem žáčkům, jejich rodičům i zaměstnancům naší školy, aby tento školní 
rok proběhl bez komplikací a ke spokojenosti všech.

Petr Adam

Byl zahájen nový školní 
rok 2018/2019

Ve dnech 15. – 17. srpna 2018 se uskutečnil již 3. ročník volejbalového soustře-
dění. Celkem se ho zúčastnilo 31 volejbalistů ve  věku od  šesti do  sedmnácti let. 
Každý den volejbalisté absolvovali 3 tréninky fyzické a herní přípravy na antukových 
kurtech pod vedením sedmi oddílových trenérů a jednu hodinu protahování s fyzi-
oterapeutkou Klárou Čermákovou. I přes velmi teplé počasí se do všech činností 
aktivně zapojovali a příjemným osvěžením byla návštěva přibyslavského koupaliště. 
Ubytování bylo zajištěno v prostorách základní školy, obědy ve školní jídelně a o sní-
daně, svačiny a večeře se postarali trenéři. 

Poslední den soustředění byla na všech vidět únava, která jim však nebránila, aby 
v pátečním turnaji s rodiči ze sebe vydali maximum a ukázali vše, co se během sou-
středění naučili. Všem hráčům patří velká pochvala za jejich přístup jak k tréninkům, 
tak i k sobě navzájem. Trénovat začínáme od září! Rozpisy  tréninků pro jednotlivé 
kategorie budou zveřejněny na webu a nástěnce základní školy.  Rádi mezi sebe 
přivítáme nové členy – dívky i chlapce všech věkových kategorií.

Marcela Kasalová
a trenéři oddílu volejbal ZŠ Přibyslav

VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
ODDÍLU ZŠ PŘIBYSLAV

Základní limit pro vnitřní hluk je 40 až 50 
decibelů, ale v  jídelně Základní školy v Přibysla-
vi někdy dosahoval až 108 decibelů. Tabulka 
hlučnosti takovou sílu hluku přirovnává k  práci 
sbíječky nebo rockovému koncertu. Hygieni-
ci tvrdí, že trvalý dlouhodobý zvuk nad hranici 
70 decibelů má již negativní vliv na lidské zdraví. 
Od  nového školního roku 2018/2019 bude tak 
vysoký hluk v přibyslavské školní jídelně, kde se 
denně podává přibližně 650 obědů, již minulos-
tí. „Výraznému ztišení naší jídelny nám pomohla 
dotace Kraje Vysočina ve  výši 105 tisíc korun. 
Stejnou částku jsme ve  shodě se samosprávou 
města přidali z rozpočtu školy. Věřím, že úprava 
přispěje k prospěchu sluchu našich žáků,“ říká ředitel přibyslavské základní školy 
Petr Adam. Škola původně hledala řešení v návleku gumových špuntů na nohy židlí, 
ale ukázalo se, že takové opatření nepomůže. Bylo rozhodnuto vybudovat nový 
akustický podhled jídelny a lisovanými akustickými deskami obložit i některé stěny. 
Práce se po úspěchu ve výběrovém řízení ujala brněnská společnost MCMAX. Její 
jednatel Jiří Dufek (na snímku) předpokládá, že ozvěna řeči přibyslavských školáků 
u oběda bude nyní trvat pouhou vteřinu, zatímco doposud byla dlouhá tři až čtyři 
vteřiny. V akustice platí, že čím vyšší je hladina zvuku a delší doba dozvuku a čím větší 
jsou rozdíly mezi dobami dozvuků, tím více řeč přestává být srozumitelnou. Právě 
tato fyzikální zákonitost způsobovala, že se děti v přibyslavské školní jídelně obtížně 
slyšely, a proto se překřikovaly a mluvily hodně hlasitě.

Text a foto:
Ivo Havlík

Školní jídelna po prázdninách v zájmu 
zdraví dětí ztichla

Vás srdečně zve na  další ročník  

Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU
v sobotu 8. září 2018

od 15 hodin v budově školy
Účastníci soutěže řeší dvě SUDOKU v co nejkratším čase. 

Těšíme se na Vás!

Vyzyvateli jsou vítězové Mistrovství školy v SUDOKU 
za rok 2018 všech kategorií.

Přijďte si změřit síly s přibyslavskou veřejností !



Spolky ZÁŘÍ 2018Str. 12

Naši milí čtenáři,
prázdniny skončily a my se na vás opět těšíme na různých akcích.

Dne 1. září 2018 (tentokrát v  sobotu) vás zveme na Veganskou večeři, která 
začíná v 18:00 na školní zahradě ZŠ Přibyslav (vstup z ulice Tržiště). Připravte svoje 
veganské jídlo a přijďte se podělit s ostatními, nebo přijďte jen tak ochutnávat a zjis-
tit, jaká jsou jídla vyrobená bez živočišných přísad, pobavit se a posedět s námi. Snad 
se spolu příjemně rozloučíme s prázdninami.

V sobotu 8. září 2018 se tradičně chystáme na Mlékárenský den. Na přibyslav-
ském náměstí pod červeným stánkem pro vás opět připravujeme aktivity pro děti 
i pro dospělé. U našeho stánku také oslavíme Světový den první pomoci, který letos 
připadá právě na 8. září (slavíme vždy druhou sobotu v září).

Na první poprázdninovou schůzku malých Červenokřižáčků se těšíme 15. září 
2018 od 9 do 11 hodin v ZŠ Přibyslav. Rádi přivítáme nové malé i velké členy! Schá-
zíme se vždy jednu sobotu v měsíci a věnujeme se tématu první pomoci, biologii 
člověka a charitativní a ekologické činnosti. Pokud vás tahle témata lákají a je vám 
alespoň 5 let, přijďte se podívat! Další informace o členství najdete na našem webu.

V pátek 28. září 2018 se zúčastníme další přibyslavské akce, jíž jsme také poskytli 
záštitu. Přibyslavská 10 je závod o dvou tratích organizovaný nadšenci, který startu-
je ze Hřišť. S naším zdravotnickým dozorem se tam také setkáte v červeném stánku. 
Více o akci najdete v plakátu v tomto čísle občasníku.

Na pátek 5. října 2018 pro nás divadelní soubor FURIANT připravil divadelní 
představení pro dobrovolné dárce krve „Šťastné údolí“. Volnými lístky na  toto 
přestavení chceme opět ocenit dárce krve za jejich nezištnou pomoc potřebným. 
Lístky si dárci mohou vyzvedávat od pondělí 3. do pátku 28. září na podatelně Měst-
ského úřadu Přibyslav, nebo rezervovat na emailu mscckpribyslav@centrum.cz. Více 
informací najdete na plakátku nebo našem webu.

Přejeme vám radostný vstup do nového školního roku!

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

PRO DOBROVOLNÉ DÁRCE KRVE

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

www.cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

V sobotu 31. 8. 2018 od 16.00 h. zahajujeme 
moštování ovoce ve spolkové moštárně, Žižkova ul. 106 
dle přiloženého rozpisu.

Moštují se jablka a hrušky. Ovoce musí být čisté, ne shnilé a nahnilé. Pozor na pře-
zrálé ovoce. To ucpává plachetky, které musí pak zákazník vyčistit. Je třeba si vzít 
s sebou:

–  větší nádoby na  přepravu moštu. Přelívání zdržuje. Výtěžnost bývá 6–7 litrů 
z 10 kg ovoce. 

–  nádobu na zbytky (kbelík, pytel atd.)
–  peníze na zaplacení moštování – cena se počítá podle získaného moštu (litrů)

Moštování bude probíhat každý pátek v září a říjnu vždy od 16 hod. V uvedené 
dny se moštuje i v prodloužené pracovní době, aby byli všichni přítomní zákazníci 
obslouženi.

V pátek 19. 10. 2018, kdy bude probíhat příprava tradiční výstavy ovoce a ze-
leniny, se moštovat nebude.

Zveme všechny zájemce k získání kvalitního a zdravého moštu z doneseného ovo-
ce. Tento mošt lze při správném zpracování  uchovat až do letních měsíců příštího 
roku. Návod na konzervaci moštu získáte při návštěvě moštárny.

Albín Jaitner
předseda ZO  ČZS

Mirka Mošťková

Základní organizace českého 
zahrádkářského svazu Přibyslav 
oznamuje:
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PŘIBYSLAVSKÉ 
NOCTURNO 2018

V sobotu 22. září zaplní farní zahradu a přilehlé budovy svým programem festival 
Přibyslavské Nocturno. Devatenáctý ročník přehlídky můžete navštívit již od 14:00 h. 
Zahájení proběhne v 15:00 h. vystoupením žáků ZUŠ Polná - 3xjinak pod vedením 
Jakuba Šnýdla. Následuje od 16:00 h. divadlo nejen pro děti Golem – v podání herce 
Tomáše Podrazila. Odpolední část programu uzavře v 17:00 h. přednáška a disku-
ze s knězem Ladislavem Heryánem. Hovořit bude na téma „Ježíš a černá ovce“. 
V  18:30 h. rozezní farní stodolu slovenská rocková kapela založená v  Bratislavě 
Živé kvety - s ústřední postavou Lucií Piussi. Veronika Lehrlová od 20:00 h. uvede 
cestopis – „I cesta je cíl“ aneb pouť do Santiaga de Compostela. O zakončení sobot-
ního programu se postará v 21:30 h. kladenská kapela Zrní svým osobitým rockem.

O zbytek festivalové pohody se postará Bistro na louce s bohatým jídelníčkem 
a nápojovým listem.

Za záštitu děkujeme Římskokatolické farnosti Přibyslav. Za podporu děkujeme 
MĚSTU PŘIBYSLAV; ACO INDUSTRIES, k.s.; APOLY, s.r.o.; OSIVA, a.s.; SLÁMA – 
NÁPOJE, s.r.o.

Vstupné na celý festival je dobrovolné! Těšíme se na Vaši návštěvu.
Petr Málek ml.

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

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

Co nás v září čeká?
pondělí 3. 9. 2018 –  V knihovně si můžeme i hrát 
od 17. 9. do 24. 9. 2018 –  Burza podzimního, zimního oblečení a potřeb 

pro děti 
Pravidelná setkání –  Výrobky s podzimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mezi 7. až 14. červencem jsme prožívali společné dobrodružství na skautské zá-
kladně v Ronově nad Doubravou. 

Každý den jsme četli knížku Ostrov pokladů, hráli a soutěžili, abychom postupně 
nasbírali důležité indicie, seskládali je a našli poklad. Při noční hře jsme na konci 
týdne našli konečně i mapu a poklad mohli příštího rána za odměnu vykopat. Stihli 
jsme navštívit přehradu Pařížov, zámek Žleby s přilehlou oborou, zříceninu Lichnice. 
Program byl obohacený vodními hrátkami v  místním rybníku, hledáním pomocí 
detektoru kovu a stavbou vodních mlýnků v řece Doubravě. Všech nás dvacet účast-
níků si společný týden náramně užilo!

Děkujeme sponzorům Amylon, a. s.,  Ronov nad Sázavou, panu M. J. Šnekovi 
a panu J. Trdému, F. Pátkovi a O. Zvolánkové.

Renata Tvrdíková

Letní tábor 2. a 9. oddílu vodních 
skautů - Lovců pokladů
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si to společně užili. Na oplátku k nám od Ho-
lanďanů průběžně přicházely nadšené výrazy, 
úsměvy, oblíbená česká slovíčka, vyzdvihování 
naší výtečné kuchyně (díky Veronice M.) a ob-
div i  smích nad našimi originálními překlady 
(díky Kláře M. a spol.). Do budoucna jsme pak 
dostali pozvání na další tábor tentokráte český 
v Holandsku,“  hodnotí tábor Helena Malá.

Letošní tábor byl již desátým společným 
v řadě. Skauti táboří společně jednou za dva až 
tři roky střídavě v ČR a v Nizozemí ( jednou v Německu). Vzájemná spolupráce trvá již 
téměř 25 let a vzešla z iniciativy skautů Mojmíra Novotného a Pieta Martense. První tábor 
byl již v roce 1994 v holandském Mooku, kdy jsme v tehdejší porevoluční době obdivovali 
krásy a vyspělost západního světa. Na závěr děkuji Helče Malé, která byla delegována 
na vedoucí tábora z naší strany, všem vedoucím jednotlivých dnů, všem, kteří se zapojili 
do programu, a klukům z oddílu Aldebaran, kteří nejen letos zajistili stavbu tábořiště.

Libor Jaroš „Medvěd“
vedoucí skautského střediska Goliath Přibyslav

Helena Malá
vedoucí tábora

Dvacet osm holandských skautů z partnerského města Mook en Midelaar 
tábořilo ve dnech 21. až 28. července na skautském tábořišti střediska Goliath 
Přibyslav u Železných Horek. Do společné historie táborů tak zapsali již v de-
sátý v pořadí. Účastníky čekal pestrý program zajištěný přibyslavskými skauty.

Oproti předchozím táborům začalo vše již cestou z Mooku, kousek za hrani-
cemi poznávali Holanďani krásy Českého Švýcarska. Zde pobyli dva dny spo-
lečně s družinami Hvězd a Panterů z 3. oddílu našeho střediska za doprovodu 
Kódla a Pepina. V neděli odpoledne pak naši skauti pokračovali v putování 
na  severu Čech a  holandští vyrazili směr Přibyslav. V  tábořišti se pak o  ně 
staralo trio zkušených tábornic Veronika Málková (vedoucí kuchyně), Klá-
ra Málková a Helena Malá s logistickou podporou od Medvěda (L. Jaroše). 
Tábořilo se v připravených indiánských stanech tee-pee i klasických českých 
stanech s dřevěnou podsadou.

V pondělí se holandští skauti v doprovodu Štěpána Hrnčíře vypravili do údo-
lí řeky Doubravy, které je svými krásami zaujalo již při jejich prvním táboře 
v roce 1996, a stalo se tak jejich tradičním putovním místem. Jelikož v těchto 
dnech začínaly tropické teploty, byla vždy na programu i návštěva nějakého 
rybníka pro ochlazení. V tomto případě se nabízel nedaleký rybník Řeka, kde 
v současnosti zázemí a místní kemp ožívá v duchu devadesátek.

V úterý následovala prohlídka keltského opida a sadu jedlých kaštanů v Na-
savrkách a odpolední koupání na Seči, kam s nimi cestoval Kája Řezníček.

Ve středu byla na řadě tradiční cesta do Prahy, kde jsme měli pro Holanďany 
připravené překvapení – návštěvu nizozemského velvyslanectví i krátké setkání 
a společné foto s ambasadorem pro ČR, které domluvil další z přibyslavských 
skautů Jan Málek. Prahou je provedly Klára a Helča společně s Johanou Malou 
a Karolínou Matějovou. Večer pak všechny tábořící čekala připravená vojenská 
sprcha.

Ve čtvrtek jsme společně navštívili Kozí farmu v Olešence, Hasičské muzeum 
v Přibyslavi a koupaliště v Sázavě společně s Renatou Matějovou a děvčaty 
z družiny Hvězd. Večer pak poseděli na zahrádce U Kubínů, což je pro naše 
přátele místo spojené se spoustou setkání a historek.

Poslední páteční den vedl Medvěd a začal slavnostním přijetím panem sta-
rostou M. Kamarádem a prohlídkou radnice i radničních sklepů. Následovala 
stopovací hra po Přibyslavi a jejím okolí. Čtyři skupinky skautů tak navštívily 
známé nebo významné přibyslavské památky a  skautská místa. Posledním, 
již společným, zastavením, pak bylo přibyslavské letiště, kde je provedli pan 
Luboš Janáček a  pan Jan Starý. Večer pak celý tábor vyvrcholil společným 
česko-holandským táborovým ohněm s pozvanými hosty.

Každý den večer byl na tábořišti čas posedět a popovídat. Jedním z účast-
níků z  holandských skautů byl i  Ton Herings, který se jako jediný z  Mooku 
i  z  Přibyslavi zúčastnil všech deseti táborů a  stal se z  něj tedy žijící symbol 
našeho přátelství.

„Plánování i  příprava celého tábora probíhala průběžně více než rok. 
Bylo to časově i  organizačně, hlavně před příjezdem a  v  průběhu tábora, 
celkem náročné, ale také zábavné, naučné i plné nových setkání a zážitků. 
Díky zkušenostem z  předešlých táborů i  fi nanční podpoře města Přibyslav 
prostřednictvím zahraniční komise i našeho střediska, jsme vše zvládli a také 

Výměnný česko-holandský tábor v Přibyslavi již podesáté
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Místní organizace Českého svazu včelařství v  Přibyslavi slaví letos 110. výročí 
vzniku organizovaného včelaření. V posledních letech se zdá, že práce včelařů je 
veřejností respektována nejen proto, že získávají kvalitní med, který je považován 
za jeden z přírodních léků, ale i pro jejich příspěvek krajině, anebo vyšší produkci 
zemědělských plodin.  Tento respekt na výročních schůzích spolku vyjadřují i míst-
ní politici, kteří sice nejsou včelaři, ale z  pozice hostů podporují činnosti včelařů 
a vítají spolupráci (např. při osazování veřejných prostor podporují vysazování tzv. 
medonosných rostlin).

Přízeň veřejnosti a podpora činnosti včelařů místními zastupiteli inspiruje spolek 
k tomu, aby členové spolku nabízeli „nevčelařům“ více než jen med. Nechtějí být jen 
uzavřenou komunitou, kde sdílejí zkušenosti s chovem včel, jejich léčením a dalšími 
radostmi a  starostmi souvisejícími se včelařením. Snaží se přibližovat zajímavosti 
ohledně včelaření, produktů včelařů (med, propolis, vosk atd.) i druhým a zajímat 
se i o názor těch, kterým prostě jen med chutná.

Místní včelaři mají zejména radost ze svého působení v rámci školy. Tam se dětem 
nabízí včelařský kroužek, který po dlouhodobém působení pana učitele Pavla Linky 
převzal Libor Dejmal. Velice úspěšná byla vzdělávací akce nazvaná Medová snídaně. 
Šlo o přednášku předsedy místní organizace pana Petra Málka o včelách a včelaření 
s  ochutnávkou medu. Dospělým jsme v  loňském roce nabídli ochutnávku rozlič-
ných vzorků medů, které hodnotili návštěvníci podzimní Výstavy ovoce, zeleniny, 
brambor a medu. Všechny tyto aktivity chtějí přibyslavští včelaři zachovat a každým 
rokem vylepšovat. Letošní výročí se včelaři chystají oslavit také tak, že nechtějí zůstat 
uzavření, ale opět o krok více se přiblížit a otevřít veřejnosti. Oslavy se budou konat 
v Přibyslavi v sobotu 15. září 2018. Dopoledne proběhne soutěž hodnocení medů 
odborníky, kteří budou hodnotit vybrané medy nabízené v Přibyslavi a okolí. Os-
mičlenná hodnotící komise bude posuzovat chuť, barvu a vůni medů dle metodiky 
navržené Výzkumným ústavem včelařským v Dole. Ačkoli tento dopolední program 
bude neveřejný, výsledky soutěže se veřejnost dozví v rámci Výstavy ovoce, zeleniny, 
brambor a medu v říjnu tohoto roku. Sobotní odpoledne (15. 9.) bude ale věnová-
no veřejnosti včelařské i nevčelařské.  Do velkého zasedacího sálu radnice zavítají 
přední odborníci na včelařství - z Výzkumného ústavu včelařského v Dole, České 
zemědělské univerzity v Praze, kteří se zaměří na otázky kvality českého medu, jeho 
hodnotu a možnosti, jak zlepšit podmínky pro jeho produkci.

Za organizátory oslav 110 let včelaření na Přibyslavsku bych chtěla srdečně pozvat 
všechny zájemce na přednášky a diskuzi o medu a jeho kvalitě.
Těšíme se na shledanou 15. září od 14 hodin v budově r adnice v Přibyslavi. 

Eva Kučerová

Přibyslavští včelaři slaví

Sousedský vandalismus v Utíně
Pětadvacet habrů hrubě pokácených motorovou pilou našli manželé u svého ro-

dinného domu na dolním konci Utína, místní části Přibyslavi. 
Zmizela jim tak přibližně polovina vzrostlého živého plotu, který rodina zasadila 

před více než dvaceti lety a pečlivě ho tvarovala.
Strůjcem vandalismu je nejbližší sousedka. Poškozené rodině se svým činem 

„pochlubila“ v ručně napsaném a plným jménem podepsaném dopise vhozeném 
do poštovní schránky. Autorka ještě připsala výzvu, ať si manželé spoušť uklidí sami. 
Důvod zákeřného jednání žena neuvedla. 

“Utín je pohoršen. Nad takovým vandalismem se všichni pozastavují a nechápou 
ho, nepotkáte tady nikoho, kdo by tento čin neodsoudil. Je to tím více smutnější, že 
lidé, kterým se to stalo, patří k aktivním občanům Utína, trvale se podílejí na zve-
lebování vesnice“ - tak se dají shrnout ohlasy na utínské návsi. Věc řeší Policie ČR.

Text a foto: Ivo Havlík

Janáček galerie v Přibyslavi zve na výstavu s názvem TRANSMUTACE. Vystaveny 
budou fotografi e Pavla Bezděčky a kovové sochy Hugo Jonáše, což je umělecké jmé-
no Davida Habermanna. Transmutace je v řeči alchymistů přeměna obyčejných kovů 
na kovy drahé, zejména na zlato. V případě Bezděčky a Jonáše je to jinak. Zatímco 
Bezděčka mění na svých fotografi ích naprosto zkorodované kovy (i jiné materiály) 
na umělecké předměty, Jonáš z naprosto fádního materiálu (kovové plechy a pruty) 
vytváří jedinečné produkty uměleckého kovářství. Kdokoli přijde na tuto výstavu, 
pochopí – co je transmutace.

Více informací o autorech a samozřejmě o jejich práci vám přiblíží slavnostní verni-
sáž, která se bude konat v pátek 14. září 2018 v 17 hodin v Janáček galerii. Hudební 
doprovod zajistí paní Hana Loubková a snad přijde další překvapení. Výstava bude 
otevřená od 15. září do 28. října 2018.

Luboš Janáček
galerista

Výstava Transmutace - Přibyslav

Dne 25. 7. 2018 vznikl v naší sklárně požár, který zachvátil naši sklářskou huť. Bo-
hužel i přes velmi profesionální a rychlý zásah hasičů si tento požár vyžádal poměrně 
velké škody na budově a technologii.

Byl to pro nás opravdu černý den se vším všudy. První dva dny jsme přemýšleli, 
jestli máme sílu ještě znovu pokračovat. Finanční ztráty jsou pro tak malou fi rmu 
veliké.

Nakonec jsme se rozhodli, že to ještě jednou zkusíme. K tomuto kroku významně 
přispěla obrovská solidarita a snaha nám jakkoli pomoci ze všech stran.

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat všem, kdo nás podporují a snaží 
se pomoci.  Je to město Přibyslav, paní A. Jouklová, pan Z. Stejskal a další podnika-
telé, občané města, zaměstnanci a naši přátelé. Díky vám jsme získali znovu chuť 
do práce.

Děkujeme mockrát.
Aleš a David Valnerovi 

Poděkování
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, opět vás vítám u čtení příspěvku 
z kultury a činnosti Kulturního zařízení města Přibyslav.

Na přelomu července a srpna se konalo toužebně očekávané letní kino na prostranství 
za kulturním domem. To nejdůležitější, počasí, nám přálo, a tak jsme mohli během šesti 
fi lmových večerů přivítat lehce přes dva tisíce návštěvníků! Všichni byli milí a ukáznění, 
moc děkujeme. A hlavně se už těšíme na příští ročník.

Za týden na to se přátelé country hudby sešli v podvečer na témže místě, aby si po-
slechli známé písničky v  podání místních hudebníků, opekli si buřtík a  popovídali si 
s přáteli. Protože se všem tato akce velice líbila, budeme uvažovat o jejím zopakování. 
V takovém případě se o ní včas dozvíte z plakátovacích ploch nebo z našich stránek. 

Se zářím (a novým školním rokem) se v knihovně vracíme k tradičním setkáním. První 
pondělí v měsíci, tedy 3. září dopoledne, se opět těším na maminky s dětmi z KVC 
Harmonie. K dispozici jsou hračky, dětská leporela, knížky, křídy na chodník, pomůcky 
k různému vyrábění a další.

V pátek 14. září odpoledne bude pro všechny zájemce připravená v dětském oddělení 
knihovny tvořivá dílna. Taky už jste se tak nemohli dočkat, až si zase něco pěkného vyro-
bíme? Pomůcky jsou pro vás nachystané zdarma, neváhejte a přijďte. Těšíme se na vás. 

Od září se do knihovny vrací „tradiční“ otvírací doba, pozor! Budeme vám k dis-
pozici v sobotu, avšak v pondělí a středu dopoledne bude opět zavřeno. Doufáme, 
že i přesto si k nám zase rádi najdete cestu. Těšit se můžete i na knižní novinky. A ještě 
jedna radostná zpráva – pro všechny milovníky knih už je zpřístupněna naše burza! Je 
otevřena v otvírací době knihovny. 

A na co se nejvíce těšit po prázdninách? Samozřejmě na Přibyslavské slavnosti a Mlé-
kárenský den! Jedna z největších akcí v našem městě se bude konat od 2. do 9. září. 
Mlékárenský den s ochutnávkami a prodejem mlékárenských výrobků připadá na sobotu 
8. září. Všechny informace o akcích a časech jejich konání naleznete na plakátu v tomto 
čísle PO. Můžete se těšit na výstavy, koncerty, prohlídky památek apod. Mně už nezbývá, 
než vás srdečně pozvat a  popřát vám příjemné prožití tohoto svátku mlékárenských 
výrobků, který nemá jinde v republice obdoby. 

V sobotu 22. září se bude konat v areálu farní stodoly festival Přibyslavské Nocturno, 
na programu bude přednáška, cestopis i dobrá muzika v podání kapel Živé kvety a Zrní. 
Určitě si nenechte Nocturno ujít! 

Ač se to zdá k nevíře, již koncem měsíce, o státním svátku sv. Václava 28. září, začne 
přehlídka amatérských divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Předprodej perma-
nentních vstupenek začíná v  pátek 14. září a  ceny zůstávají stejné jako loni – 400 Kč 
pro dospělé nebo 250 Kč pro studenty a osoby se ZTP. Na jednotlivá představení také 
zůstává cena 80 Kč a 60 Kč. 

Závěrem mi dovolte, abych vás ještě pozvala v prvním říjnovém týdnu do knihovny. 
Jedná se o tradiční Týden knihoven a my budeme opět registrovat nové čtenáře na rok 
zdarma a „hříšníkům“ budeme odpouštět upomínky. 

Závěrem přeji všem školákům úspěšný vstup do nového školního roku.

Krásné září  vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Jsou už tropy za námi?

Jules Verne
1.  Letos slavíme výročí narození tohoto autora dobrodružné literatury. 

Napište, kolik již uplynulo let od jeho narození.

2.  Jaké národnosti byl Jules Verne?

3.  Napište názvy alespoň dvou jeho románů, které mají v názvu číslovku.

4.  Doplňte názvy románů:

  VYNÁLEZ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _ _ MĚSTO

  ZE ZEMĚ NA _ _ _ _ _ 

5.  Je považován za zakladatele:
a) vědeckofantastické literatury
b) detektivek
c) pohádkových hororů

M. Gögeová

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, vítám vás nejen v novém školním roce, ale především 
u dalšího kvízového okénka, které mělo přes prázdniny malou pauzu. Už 

vám ale nemusí být smutno, protože jsou pro vás připraveny další zapeklité 
otázky z literatury. Za jejich vyluštění se můžete těšit na odměnu. Tentokrát se 
podíváme na zoubek jednomu světoznámému spisovateli – Julesu Verneovi.

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

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

Těším se na odpovědi! :)

 Pyrocar 2018. Foto: Michael Omes
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V sobotu 18. srpna 2018 v Přibyslavi náhle zemřel nejvyšší představitel nejpočet-
nějšího občanského spolku v zemi Ing. Karel Richter.

Starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byl plných 18 let. Do funkce 
byl poprvé zvolen v roce 2000 na sjezdu hasičů ve Žďáru nad Sázavou. Důvěru mu 
dali i delegáti dalších tří sjezdů - v roce 2005 v Klatovech, v roce 2010 v Ostravě 
a naposledy v roce 2015 v Pardubicích.

Karel Richter se narodil 19. listopadu 1950 v Opavském Slezsku, jeho rodnou 
obcí byly Kylešovice. 

Vystudoval Vysokou školu požární ochrany v Moskvě, po jejím absolutoriu vyučo-
val na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Na konci osmdesátých let a v prvních devadesátých letech působil v Přibyslavi jako 
ředitel českého Centra hasičského hnutí a ústředního hasičského muzea v Přibyslavi.

Přibyslav byla městem, do  něhož nejčastěji z  pražského sekretariátu Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska rád jezdil. V obřadní síni zámku Zachariáše z Hrad-
ce předával vysoké řády a medaile zasloužilým hasičům a zachráncům života, zde 
přijímal představitele národních svazů hasičů z celé Evropy. Pomohl prosadit, aby 
ústřední archiv světové organizace hasičů CTIF, založené v roce 1900 v Paříži, sídlil 
v prostorách přibyslavského zámku.

Příznačně se Přibyslav stala místem náhlého skonu Karla Richtera. Jeho srdce se 
navždy zastavilo brzy po tom, co na přibyslavském letišti, plném čtyřmi sty požár-
ních automobilů a několika desítek tisíc hasičů, jejich rodin a příznivců, starostovi 
města Martinu Kamarádovi předal symbolický zvon s emblémem Pyrocaru 2018 
a znakem města.

Čest jeho památce!

Zemřel Karel Richter, skonal v Přibyslavi mezi svými hasiči

 Karel Richter v poledních hodinách 18. srpna předal starostovi města Martinu Kamarádovi 
zvon Pyrocaru. Za necelé čtyři hodiny potom na přibyslavském letišti náhle zemřel.

Foto: Michal Fanta

Poslední rozloučení s Karlem Richterem se všemi hasičskými poctami proběhlo 
28. srpna v Praze.

Ivo Havlík,
šéfredaktor Alarm revue hasičů a záchranářů

PYROCAR vidělo 40 000 lidí!
Na dvoudenní setkání požárních automobilů, jejich řidičů, 

strojníků a osádek Pyrocar 2018, které se konalo od pátku 
17. srpna do  nedělního rána 19. srpna na  přibyslavském 
letišti, se dostavilo přes 400 živlům čelících automobilů. 

Z toho bylo přesně 325 cisteren sborů dobrovolných hasi-
čů. Přihlášeno bylo 352, leč některé musely zůstat ve svých 
obcích a městech kvůli aktuálním požárům.

Další vystavené vozy byly historické a  své tzv. vlajkové 
lodě současných výrobních programů přivezly české a za-
hraniční automobilky.

Přehlídku v  sobotu 18. srpna před polednem slavnost-
ně zahájilo houkání sirén. Starosta Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska Karel Richter uvítal ministra vnitra Jana 
Hamáčka.

Přítomni byli hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a gene-
rální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR generálma-
jor Drahoslav Ryba - oba nad Pyrocarem měli osobní patro-
nát. Ohlášený premiér Andrej Babiš nepřijel. Zvon Pyrocaru 
2018 z rukou Karla Richtera převzal starosta města Martin 
Kamarád. Oznámil, že originální doklad o  Přibyslavi jako 
tradiční Mekky českých hasičů bude trvale uložen na  rad-
nici. Zvon ze šamotové hlíny uhnětla a  ve  vysokém žáru 
pece vypálila přibyslavská keramička Jana Březková. O bo-
haté stravování se postaraly hasičské spolky z okolních obcí. 
V polních kuchyních vařily, smažily i pekly sbory z místních 
částí našeho města - z Hřišť, Dolní Jablonné a zámeckého 
Centra hasičského hnutí. Požární bezpečnost nepřetržitě 
hlídala zásahová jednotka Přibyslavi, náročné role řazení 
vozidel se již tradičně zhostili hasiči z Dobré.

Příští, již šestý Pyrocar se bude konat po tříleté přestávce 
v roce 2021. Zájem o jeho uspořádání projevují i jiná města, 
věřme však, že zůstane v Přibyslavi, kde v roce 2007 vznikl.

Žel, v odpoledních hodinách se právě na Pyrocaru zasta-
vilo srdce starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
jeho životní funkce se přes okamžitou pomoc záchranářů 
nepodařilo obnovit a Karel Richter zemřel.

 Ivo Havlík Foto: Michael Omes
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Prožitkový tanec pro ženy 
ochutnávka  

19.září 19.-20.30h malý sál  
 sportovní haly Přibyslav 

Provází: 
Alena Ajša Jouklová 
 

Pozvánka na akci

O záměru těžit uran v Brzkově slyšel už asi každý. Co 
se ale děje s uranem aktuálně? Jaké kroky jsou činěny 
v této věci jejími účastníky - vládou ČR, státním pod-
nikem DIAMO a místními samosprávami? Jako právní 
zástupce místních samospráv bych se chtěl pokusit 
na tyto otázky stručně odpovědět.

Jak jistě víte, po zveřejnění záměru ohledně možné 
budoucí těžby uranu v Brzkově a okolí se proti tomuto 
záměru zvedla vlna nesouhlasu mezi místními. Logic-
kým vyústěním tohoto nesouhlasu byla dohoda obcí 
Brzkov a  Věžnice a  měst Polná a  Přibyslav a  spolku 
Naše budoucnost bez uranu, z. s., o  společném po-
stupu v této věci. To, co bylo z pohledu navrhovatelů 
těžby považováno za rychlou záležitost, se díky spo-
lečnému postupu a odporu všech samospráv poněkud 
zadrhlo. Za poslední tři roky se fakticky přívrženci těž-
by nepohnuli z místa. Tento stav je způsoben zejména 
přístupem místních občanů, kteří se v této věci aktivně 
zapojují a projevují svůj nesouhlas s možnou těžbou.

Od  samého počátku je poukazováno na  ekologic-
ká, sociální a ekonomická rizika celého projektu. Snad 
největší absurditou této věci je to, že uran v Brzkově 
a okolí vytěžený by nebyl použit do českých jaderných 
elektráren, a to z toho důvodu, že ČR nemá techno-
logii, která je nezbytná ke  zpracování uranu. Místo 
toho by byl vytěžený uran vyvezen do ciziny /zřejmě 
do Číny nebo Ruska/.  Ekologické následky těžby by 
však zůstaly u nás a náklady na jejich sanaci by výrazně 
přesáhly příjmy z prodeje vytěženého uranu. U soci-
álních dopadů stačí poukázat na  situaci s  OKD, kdy 
sanace tohoto těžařského podniku již stála a  do  bu-
doucna bude stát miliardy korun. Veškeré náklady 
tak bude hradit stát a ekologické a zdravotní následky 
ponesou místní občané. 

Za těch několik posledních let se v Praze vystřídalo 
již několik vlád, ale nelze přepokládat, že by stávající 
vláda dala od uranu ruce pryč. Již od počátku jsou zá-
měry na možnou budoucí těžbu označovány za snahu 
chránit nerostné bohatství. S touto argumentací roz-
hodně nesouhlasíme. V  tomto směru poukazujeme 
zejména na to, že v Brzkově již bylo v roce 1990 stano-
veno k ochraně ložiska uranu tzv. chráněné ložiskové 
území. Od roku 1990 se nic nezměnilo, uranu je tady 
u  nás stále stejně, a  proto není důvod cokoli měnit 
a rozšiřovat chráněné ložiskové území nejen v Brzko-
vě, ale i zcela nově do Přibyslavi a Věžnic. 

Na  závěr je třeba konstatovat, že tato problema-
tika možné těžby uranu není jenom věcí právní, ale 
zejména a hlavně, že se jedná o problematiku, která 
se může dotknout každodenního života občanů do-
tčených samospráv a problematiky životního prostředí 
širšího regionu. Proto je i do budoucna nutné vynaložit 
nezbytné úsilí, aby věc byla vyřešena ve prospěch míst-
ních obyvatel a bylo zabráněno jakékoli těžbě.

Veliký dík patří všem za pomoc poskytnutou v této 
věci. 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

Co se (ne)děje s uranem?

V keramickém ateliéru Jany Březkové na Bechyňově náměstí v Přibyslavi bylo v létě 
horko k nevydržení. Již tak vysokou venkovní teplotu uvnitř dílny ještě zvyšoval žár 
z vypalovací pece, v níž teplota přesahuje 1000 stupňů Celsia.

První srpnový den umělecká keramička z hlubiny pece vytáhla naprosto originální 
ceny pro otevřené mistrovství kuželkářů. „Medaile“ v podobě usměvavých kuželek 
navrhla a vyrobila pro soutěž Moravia Open. Open znamená, že turnaj byl otevřen 
všem bez rozdílu výkonnosti a věku. Hráčům, kteří nepřekročili Abrahámův věk, se 
z výsledku za každý chybějící rok do padesátky odečítala polovina bodu. Stránky 
www.seniorbowling.cz zdůrazňovaly, že vůbec poprvé bylo předáno zvláštní oce-
nění pro nejlepší seniorku a seniora, tedy hráče starší 50 let.

Přibyslavská keramička vyrobila 
originální ceny pro soutěž v bowlingu

I  tyto originální suve-
nýry v přibyslavské dílně 
podle vlastního návrhu 
vyrobila Jana Březková.

Text a foto: Ivo Havlík
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Ve čtvrtek 2. srpna byla Přibyslav pošesté etapovým měs-
tem. Start 1. etapy 22. ročníku mezinárodního cyklistické-
ho etapového závodu mužů VYSOČINA 2018 byl tentokrát 
na ulici Gen. Luži . Etapa měřila 125 km. Cyklisté absolvovali 
trať do  Malé Losenice, kde absolvovali 10 okruhů vedoucí 
přes Velkou Losenici, Vepřovou a  Malou Losenice. Po  ab-
solvování těchto náročných okruhů se vrátil peloton zpět 
do  Přibyslavi, kde zvítězil za  3:03,29 hod. Immanuel Stark 
z německého týmu P&S Thüringen před českým cyklistou Da-
nielem Turkem jezdícím za izraelský tým Israel Cycling Acade-
my Devo a Fhilippem Walslebenem z P&S Team Thüringen; 
4. místo obsadil Martin Boubal z CK Příbram, který přijel se 
ztrátou 46 sek., 5. místo obsadil se ztrátou 51 sek. izraelský 
cyklista Itamar Einhorn z Israel Cycling Academy Devo. Vítěz 
trať absolvoval průměrnou rychlostí 40,9 km/h. a  cyklisté 
za etapu nastoupali 2 021 výškových metrů.

Milan Plocek

V Přibyslavi zvítězil německý 
cyklista Stark

Nový ročník soutěží v kopané hráče SK Přibyslav nezastihl v dobré formě. První 
mužstvo v přeboru Kraje Vysočina utrpělo dvě vysoké porážky. Po úvodním deba-
klu doma s Chotěboří 1:7 podlehlo i v Třebíči 2:6. Už po první půlhodině to tam 
bylo takzvaně „na ručník“, prohrávalo se 0:4! O málo úspěšnější zatím byl B tým, 

Fotbalisté mají děravou obranu a ještě nevyhráli

 Skrumáž před brankou domácích v zápase přibyslavské rezervy proti Kožlí.
 U míče v nešťastném zahajovacím utkání je nový kapitán mužstva Jakub Pospíchal 

(v tmavém dresu).

který v neděli na domácím hřišti remizoval s celkem obce Kožlí 2:2 a na konto dvou 
přibyslavských týmů připsal první a jediný bod. Sativa Keřkov, která sestoupila do 
III. třídy, po úvodní prohře doma s Českou Bělou 1:2 v sobotu vyhrála v Libici nad 
Doubravou 3:1 a na své konto si tak připsala první tři body.

V září Přibyslav hraje doma s Ledčí nad Sázavou (ne 9. 9.)a s Náměští nad Oslavou 
(ne 23.9); rezerva hostí Novou Ves (ne 2. 9.), Herálec (ne 16. 9.) a Dlouhou Ves 
(ne 30.9.); Sativa Keřkov hraje doma s Habry (ne 9. 9.) a s Havlíčkovou Borovou 
(so 22.9.).

Text a foto: Ivo Havlík
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Zveme vás na běžecký závod

PPribyslavská 10 a 5
28.9.2018 Hřiště

Tratě
10 a 5 km v okolí Přibyslavi po silnicí, polních a lesních cestách

Časový harmonogram
Prezentace 8:30 – 9:30

10:00 Společný start obou závodů

Startovné
Startovné je splatné při prezentaci v den závodu

30 Kč pro závod na 10km
10 Kč pro závod na 5km

Registrace a ceny
Online registrace do 26.9.2018 nebo na místě v den závodu

Ceny pro první 3 závodníky v každé kategorii

Občerstvení
V prostoru cíle bude pro závodníky připraveno občerstvení – nápoj, ovoce, zákusek

www.pribyslavska10.wz.cz 

Pořadatelé: Ondřej Hrenic, Roman Dubský

Podporují nás

wwww registrace

Ve dnech 15. 8. – 17. 8. uspořádal volejbalový oddíl 
při ZŠ Přibyslav ve sportovní hale a na volejbalových 
kurtech Sokola Přibyslav kemp pro mládež. Kempu se 
zúčastnilo 31 dětí, které byly rozděleny do tří věkových 
skupin. V první skupině trénovaly juniorky, ve druhé 
mladší žákyně a ve třetí pak nejmenší, v přípravce. Celá 
akce byla velmi dobře zorganizována jak po sportovní 
stránce, tak i po stránce ubytování a stravování. Ob-
rovské penzum práce odvedli dobrovolní organizátoři 
celé akce, za což jim patří můj obrovský obdiv a dík. 
Vím, o čem píši, sám jsem se věnoval volejbalu mnoho 
let. Zasloužili se o to:   Mgr. Marcela Kasalová, Dobra 
Němec, Petra Holubová, Míla Novotná, Aleš Holub 
a Standa Šrámek.  Jsem nesmírně rád, že po určité kri-
zi volejbalu v Přibyslavi se díky bývalým i současným 
hráčům a hráčkám blýská na  lepší časy, i když zatím 
v dívčí a ženské kategorii.  Všem přeji do nastávajících 
mistrovských soutěží hodně elánu a slušné sportovní 
výsledky.

Ing. František Kerbr
starosta TJ Sokol Přibyslav

Volejbalový kemp 
mládeže v Přibyslavi

Foto: Michael Omes
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Sezóna 2018/2019 je pro přibyslavský fl orbal rekordní. Do nové sezóny vstupujeme s nej-
vyšším počtem kategorií v historii klubu. A to s minipřípravkou, přípravkou, elévy, mladší-
mi i staršími žáky, dorostenci a muži; tím se povedlo uzavřít kompletní strukturu dětských 
i mládežnických kategorií. I přes nejvyšší počet kategorií v historii je stále dostatek místa pro 
nové sportovce.

Nábor i  tréninky začnou již 3. 9. 2018 v  přibyslavské sportovní hale a  nábory budou 
pokračovat do odvolání. Podrobnosti o kategoriích, turnajích i náboru naleznete na našem 
webu www.skjuvenis.cz

PONDĚLÍ PŘÍPRAVKA A ELÉVOVÉ 16:30 – 18:00

STARŠÍ ŽÁCI 18:00 – 19:30

DOROSTENCI A MUŽI 19:30 – 21:00

ÚTERÝ MLADŠÍ ŽÁCI 17:30 – 19:00

STŘEDA MINIPŘÍPRAVKA 16:00 – 17:00

PŘÍPRAVKA 17:00 – 18:00

PÁTEK ELÉVO VÉ A MLADŠÍ ŽÁCI 16:30 – 18:00

DOROSTENCI A STARŠÍ ŽÁCI 18:00 – 19:30

MUŽI 19:30 – 21:00

Za SK JUVENIS PŘIBYSLAV
B. Loubek – předseda

NOVÁ FLORBALOVÁ SEZÓNA JE TU! Rekonstrukce některých 
komunikací v našem městě

 Rekonstrukce ulice Komenského. Foto Michael Omes

 Rekonstrukce komunikace v Husově ulici. Foto Michael Omes

 Rekonstrukce komunikace I/19 v Ronově nad Sázavou. Foto Michael Omes
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ANO PRO LEPŠÍ 
PRIBYSLAV

www.anobudelip.cz
www.chcemelepsicesko.cz

 

 

Ladislav
Hladík

    anobudelip

Dagmar
Štefanová

Jiří
Němec

S Vámi 
to dokážeme!



MILUJEME 
PŘIBYSLAV

Podílení se na rekonstrukci Sokolovny  

Řízení městského úřadu ve prospěch občanů  

Informovanost občanů dotčených změnami  

BYdlení pro mladé a seniory  

Stop likvidace živnostníků  

Lepší fungování koupaliště  

Autobusové nádraží nedáme!  

Vytvoření cvičebně relaxačního parku

NAŠE CÍLE

PRACUJEME PRO MĚSTO

Lucie ORGONÍKOVÁ

lídr kandidátky

1. Ing. Lucie ORGONÍKOVÁ
 41 let, kancléřka ČVUT

2. Mgr. Hana Hyksová
 46 let, učitelka

3. Mgr. Ivo MACH
 35 let, referent na MŠMT

4. Ing. Irena REZNIČENKOVÁ
 54 let, kontrolor přezkoumání
 hospodaření obcí 

5. Bc. Veronika JOUKLOVÁ
 24 let, živnostník - OSVČ

6. Vojtěch VENZHÖFER
 56 let, mistr lakovny

7. Vladislav SLÁMA
 34 let, živnostník - OSVČ

8. Jana HÖFEROVÁ
 48 let, invalidní důchodkyně

9.  Karel ROSECKÝ
 75 let, důchodce

10. Zdeňka BÁRTOVÁ
 67 let, důchodkyně, dříve úřednice MěÚ 

11. Roman PRNKA
 60 let, dělník

12. Zdeněk HOLOŠ
 62 let, důchodce

13. František Uhlíř
 64 let, důchodce

14. Zdeněk KERBR
 42 let, mistr údržby

15. Ing. Libor JOUKL, MBA
 52 let, náměstek Správy a údržby silnic

KANDIDÁTNÍ LISTINA ČSSD PRO VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘIBYSLAV

www.kraj-vysocina.cssd.cz

www.facebook.com/cssdkrajvysocina



•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpo te kandidáty KDU- SL zaškrtnutím celé kandidátní listiny



1. Ing. Jan Thomayer 39 let
2. Ing. Marie Křesťanová 50 let
3. Mgr. Anna Doubková 59 let
4. Mgr. Milan Kachlík 44 let
5. Mgr. Anna Šnýdl Doubková 34 let
6. Josef Henzl 59 let
7. Ing. Bc. Petr Jajtner 35 let
8. Jiří Kocián 31 let
9. Pavel Malý 44 let
10. Ing. Tomáš Lehrl 36 let
11. Mgr. Petra Bártová 42 let
12. Jiří František Křesťan 49 let
13. Ilona Danišková 49 let
14. Petr Křesťan 47 let
15. František Kalina 75 let

O VAŠE HLASY SE UCHÁZEJÍ:

KONTAKT:

www.facebook.com/nezavislipropribyslav

Děkujeme Vám za již projevenou důvěru a pojďte s námi 5. a 6. října 2018 znovu volit!

SESKUPENÍ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

V MINULÉM OBDOBÍ JSME INICIOVALI ČI PODPOŘILI: 

 ˘ Vytvoření společného koaličního programu na celé volební 
období 2015–2018.

 ˘ Důsledné plánování investic na celé volební období.
 ˘ Snížení poplatku za ukládání odpadu.
 ˘ Strategický plán města Přibyslav.
 ˘ Podpora aktivních spolků města.
 ˘ Spravedlivý přístup ke všem integrovaným obcím a spolupráce 
s osadními výbory.

 ˘ Odpovědné hospodaření a výrazné snížení dluhu během 
volebního období.

 ˘ Restrukturalizace MÚ a začlenění SZMP do MÚ.
 ˘ Zřízení místa sociální pracovnice v našem městě.
 ˘ Nesouhlas s těžbou uranu v Brzkově.

PRIORITY PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ:

 ˘ Příprava dalších území k bydlení – k Hesovu a Pod Osivou II.
 ˘ Modernizace celého sportovního areálu včetně sokolovny.
 ˘ Podpora všech aktivních spolků a škol (mateřské i základní).
 ˘ Podpora využití bývalé ZUŠ ve prospěch občanů města Přibyslav.
 ˘ Udržení hospodárného města Přibyslav a vyrovnané a dobré 
hospodaření.

 ˘ Pracovat se závazným plánem investic na celé volební období 
2019–2022.



Je fajn, 

NAŠE PRIORITY NAŠE VIZE VOLEBNÍ PROGRAM

www. pribyslavi.cz
facebook: @verimepribyslavi

NAŠE PRIORITYNAŠE PRIORITY NNAŠE VIZEAŠE VIZE VOLEBVOLEBNNÍ PROGRAMÍ PROGRAM

DYNAMICKÉ ADYNAMICKÉ A MOMODDERNÍERNÍ

situacesituace

www.www. pribyslavi.czpribyslavi.cz
facebook: @verimepribyslavifacebook: @verimepribyslavi





Mgr. V ra Danišková, Jaromír Vopršal, Aleš Holub, MVDr. Jaromír Vopršal, Martin Strašil, 
Kristýna Marešová, Josef B ezina, Adam Vostál, Stanislav Šrámek, estmír Sibera, Monika 
Pe ázová, František Prchal, Tereza Siberová, Mgr. V ra  Melicharová, Dobroslav N mec                           

Program – Sdružení P ibyslav mládeži a spolk m 

Motto: Každé dít , které dobrovoln  vypne a odloží mobilní telefon, tablet i po íta  proto, aby 
se zvedlo z pohovky a šlo si zasportovat nebo se n co nového nau it se svými kamarády, je 
velkým p íslibem pro budoucnost našeho m sta. 
Poj me jim naproti… 

… zvýšenou materiální a ekonomickou podporou všech místních spolk , sdružení, organizací a sportovních klub
… snahou o vyšší zapojení spoluob an  všech v kových skupin do volno asových aktivit 
… aktivním zapojením d tí a mládeže do spolk  a klub  v úzké spolupráci s místní základní školou 
… všestrannou podporou trenér , vedoucích a u itel , v nujících se práci s mládeží 
… nabídkou a realizací dalších aktivit pro seniory a rodiny s d tmi 
… modernizací d tských h iš  a vybaveností sportoviš
…vytvo ením a oživením „ relaxa ních zón“ pro všechny spoluob any 
…efektivn jším využitím dota ních program  pro spolky, sdružení, organizace a mládež 
…zvýšenou podporou spolk , sportu a mládežnických akcí v p idružených obcích 

P i vyty ování nových projekt  a zp sob  práce preferujeme: 
D slednou propagaci nových zám r . Podporu dobrých nápad  a projekt . Komunikaci s odborníky, ned lat 
rozhodnutí od stolu. Komunikace s lidmi, kte í daný projekt budou opravdu využívat. 

Ctíme tyto zásady: 
Nebrzdit nové zpracované zám ry a rozpracovaná díla. P ímá komunikace s ob any. Nevyvolávat zbyte né 
konflikty. Neutíkat p ed problémy a hledat spole ná ešení. Žádná tajemství p ed ob any. Otev ené dve e pro 
každého. 
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www.pksokna.cz/privydelek

PŘIVÝDĚLEK

Vážení občané 
 
Dovoluji si tímto článkem poděkovat všem občanům města Přibyslav, kteří svým podpisem 
podpořili volební hnutí nezávislých kandidátů „Přibyslav 2018“ a tím umožnili vstoupit do 
komunálních voleb, jenž se uskuteční v říjnu letošního roku. Vám všem patří upřímné 
poděkování. 
Volební hnutí nezávislých kandidátů „Přibyslav 2018“ navazuje na úspěchy z minulého 
volebního období 2014 - 2018. Členové jsou připraveni vstoupit po zvolení do Zastupitelstva 
města Přibyslav do aktivní komunální politiky, budou obec a její obyvatele řádně a bez obav 
zastupovat, chránit je nejen proti zvůli, ale také i jejich zájmy, majetek i osobnosti. 
Pro svoji činnost však nepotřebujeme žádnou klaku, ani si někoho kupovat za příslib piva a již 
v žádném případě nebudeme brát občany místních částí Dobrá a Keřkov za rukojmí. 
Přijďte k volebním urnám a jednejte dle rozumu spojeného se srdcem. 
 
V Přibyslavi dne 17. srpna 2018 
 

  Josef Pelikán    
sdružení nezávislých kandidátů „Přibyslav 2018“ 
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205
kód pojišťovny

cpzp.cz/sport 

810 800 000
www.cpzp.cz

Více informací na cpzp.cz/programy

Pro začátek 700 Kč na sport
Podepište registraci k ČPZP do 30. 9. a čeká na vás až:

1 500 Kč na očkování      
3 000 Kč pro maminky a miminka      
1 000 Kč na plavání pro děti

Váš podpis  
dokáže zázraky
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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

Natálie Sobotková

tel.: +420 723 258 275

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

kurzy angličtiny pro dospělé  
úrovně začátečníci až středně pokročilí.  

V úterý 11. 9. v 16.00 se uskuteční informativní schůzka 
sraz před hlavním vchodem ZŠ Přibyslav.   

Veronika Trefná - tel. 774 324 250. 

Uzávěrka příštího čísla 20. 9. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 10. 2018)
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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. Na svdru
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

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

– od 1. září 2018 Burza knih – opět otevřena Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2018 Každou sobotu knihovna otevřena Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2018 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. září 2018 Magická osmička/ výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2018 Úsměv prosím…/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. září 2018 od 14.00 h. Den otevřených dveří - nábor Ostrůvek v Poříčí 2. oddíl vodních skautů Přib.
– 1. září 2018 v 18.00 h. Veganská večeře (vstup z Tyršovy ul.) Školní zahrada MS ČČK Přibyslav
– 2. září 2018 v 9.30 h. Přibyslavské slavnosti - Skokové závody Kolbiště pod zámkem Stáj Frederika
– 2. září 2018 v 16.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 3. září 2018 v 8.00 h. Zahájení školního roku 2018/2019 Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 3. září 2018 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– od 3. září 2018 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– 5. září 2018 v 10.00 h. Přibyslavské slavnosti – tisková konference Radnice města Město Přibyslav
– 5. září 2018 od 8.00 h. Výstava výrobků sklárny Valner Glass/viz plakát Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. září 2018 od 16.00 h. Pravidelné moštování/viz rozpis Moštárna ČSZ ČSZ Přibyslav
– 7. září 2018 od 17.00 h. Přibyslavské slavnosti/viz plakát Město Přibyslav Město Přibyslav
– 7. září 2018 v 19.00 h. Koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 8. září 2018 od 8.00 h. Přibyslavské slavnosti-Mlékárenský den/viz plakát Město Přibyslav Město Přibyslav
– 8. září 2018 od 12.00 h. Traktoriáda Modlíkov Obec Modlíkov Traktor Tým Modlíkov
– 8. září 2018 v 15.00 h. Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 8. září 2018 v 17.00 h. Králíček Petr/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 9. září 2018 od 9.30 h. Přibyslavské slavnosti/viz plakát Město Přibyslav Město Přibyslav
– 9. září 2018 ve 13.00 h. Přibyslavský dvanáctiboj Junior/viz plakát Nerudova ul. MS ČČK Přibyslav
– 9. září 2018 v 16.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 9. září 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– 12. září 2018 v 18.00 h. Přednáška – Indie Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 14. září 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 14. září 2018 v 17.00 h. Vernisáž výstavy – Transmutace Janáček galerie Janáček galerie
– 15. září 2018 ve 14.00 h. Přednáška k 110. výročí založení včelařství Budova radnice     ČSV Přibyslav
– 16. září 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 17. září 2018 od 9.00 h. Podzimní burza/ výběr zboží k prodeji Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 18. září 2018 od 12.15 h. Charitní občanská poradna Radnice města OCH Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav
– 19. září 2018 od 19.00 h. Prožitkový tanec pro ženy/viz plakát Sportovní hala soukromá osoba
– 20. září 2018 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 20. září 2018 od 15.00 h. Podzimní burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 22. září od 14.00 h. Přibyslavské Nocturno 2018/viz plakát Areál ŘK fary ŘKF Přibyslav
– 22. září 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– 23. září 2018 od 9.00 h. Přibyslavský dvanáctiboj Junior/viz plakát Letiště aeroklubu MS ČČK Přibyslav
– 23. září 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 24. září 2018 od 9.00 h. Podzimní burza – výdej věcí a peněz Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 28. září 2018 v 8.30 h. Přibyslavská 10 a 5. – běžecké závody Obec Hřiště soukromé osoby
– 28. září 2018 od 14.00 h. DP – Divadelní pouť/Přibyslavská pimprlata a hosté Kulturní dům KZM Přibyslav 
– 29. září 2018 od 9.00 h. Městská knihovna – UZAVŘENA Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– 30. září 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– od 1. října 2018 Pravidelné cvičení jógy a taiči/viz plakát Budova MŠ a ZŠ TJ Jóga Přibyslav


