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vše, co mělo být řečeno, jsem snad napsal v minulém čísle Přibyslavského občas-
níku. Nyní nastal čas rozhodnout o tom, kdo nás bude zastupovat v následujícím 
volebním období. 

Hned na  jeho počátku bude nové zastupitele čekat několik úkolů. V  podstatě 
před dokončením bude přístavba mateřské školy, stavba, která má pomoci zkvalitnit 
vzdělávání v mateřské škole. Na ni bude třeba navázat zateplením, výměnou topení 
a vzduchotechniky ve spodních patrech tohoto objektu. Projekt byl takto záměrně 
rozdělen, neboť na rozšíření školy bylo možno získat 90% dotaci, do které nebylo 
možno uvedené zahrnout. A naopak, na tyto úpravy je možno získat dotaci z Ope-
račního programu životního prostředí ve výši 40 %.

Těsně před dokončením bude také rozšíření a rekultivace skládky komunálního 
odpadu. Tato stavba proběhla bez závažnějších komplikací, zastupitele bude čekat 
pouze rozhodnutí, zda v rámci této etapy dořešit do fi nální podoby i svod odpadních 
vod pro další etapu. Největší investiční akce v podobě výstavby kanalizace v Dobré 
a Keřkově bude pokračovat až do roku 2019. Tuto stavbu, stejně jako stavbu ŘSD 
na  silnici I/19, provází poměrně velký počet komplikací spojených s  vlastnostmi 
podloží, zvodněním a původním rozmístěním inženýrských sítí. Dokončena by v prů-
běhu jara měla být i technická infrastruktura pro rodinné domy v Dobré.

Další, nové investiční akce již budou plně v gesci nového zastupitelstva města, 
kterému předáváme i přes rozsáhlé investiční akce fi nančně stabilizované město. 

Bohužel, předáme svým nástupcům jeden problém, který v této chvíli neumíme 
účinně řešit. Na celém Přibyslavsku, stejně tak jako ve větší části naší země, dochází 

ke katastrofě srovnatelné snad jen s povodněmi na přelomu tisíciletí. V lesích města, 
stejně tak jako ve stovkách soukromých majetků dochází k masivní kůrovcové ka-
lamitě, která je podpořena vydatným suchem. Schopnost zpracovat tuto kalamitu 
a eliminovat další schnutí porostů už je především v rukách přírody. Samozřejmě je 
nezbytné napadené stromy likvidovat, nicméně zpracovatelský průmysl je na hraně 
svých možností, a  tak je především pro drobné vlastníky problémem, kam s  po-
káceným dřevem. Tato kalamita je důkazem, jak dopadnou věci, když se řídíme 
striktně předpisy a vynecháme zdravý selský rozum. Rigidní přístup státu, respektive 
státní organizace, se podílel jak na vzniku této kalamity, tak na prohloubení špatné 
situace na trhu se dřevem. S hořkostí vzpomínám, jak stát rezignoval na podporu 
sdružování vlastníků lesů, které velmi úspěšně funguje v jiných sousedních zemích. 
Ano, v dobách dobrých se zdálo, že nebude potřeba, dnes nám významně chybí. 
Na tomto místě musím poděkovat za výraznou spolupráci Lesnímu družstvu obcí 
Přibyslavska, díky němuž se nám stále daří dřevo z městských lesů odbývat, přesto 
že už se samo pohybuje na pokraji hranice svých možností, a lesnímu správci Josefu 
Hamerníkovi, který určitě neočekával, že závěr jeho práce pro město a  jeho lesy 
bude poznamenán takovou katastrofou.

Tento měsíc oslavíme 100 let vzniku Československého státu. Zkusme si k tomuto 
výročí slíbit, že začneme být o trochu více hrdí na svou zemi, na své město a vlastně 
i sami na sebe. Myslím, že k tomu máme dobré důvody, pojďme tedy společně něco 
pro tyto hodnoty udělat! 

Marti n Kamarád
 starosta města

K nejdůležitějším funkcím městských sdělovacích prostředků patří zajištění do-
statečné informovanosti veřejnosti o činnosti samosprávy (zastupitelstva) a státní 
správy (městského úřadu), které ve městě působí. Ve městech nebo obcích veli-
kosti Přibyslavi média zároveň přebírají všeobecnou úlohu lokálních sdělovacích 
prostředků, které ve velkých městech zajišťují profesionální redakce. Lidé přirozeně 
sledují události v místě svého bydliště, které se staly a zároveň se zajímají o možnosti 
pro své kulturní, sportovní i jiné aktivity.

Přibyslavský občasník
Především z  toho důvodu, že je distribuován do  všech domácností občanům 

Přibyslavi, zaujímá první příčku mezi ostatními městskými médii. Každý měsíc je 
vydáván nákladem 1670 výtisků. Možná jste si povšimli, že zářijové číslo bylo v po-
řadí již 333. První číslo vyšlo na jaře v roce 1990 s tím, že Přibyslavský občasník byl 
věrný svému názvu a na počátku nevycházel pravidelně. Do dvou let se však ustálila 
měsíční periodicita a obsah městských novin si sám začal vyžadovat své pisatele 
i čtenáře. Důležité je, aby občané města chápali městské noviny jako svůj sdělovací 
prostředek, ve  kterém mají prostor ke  sdělení svých postřehů, názorů i  připomí-
nek. Pro představitele města je to naopak dobrá příležitost udržet si zpětnou vazbu 
od místní veřejnosti.

TV Přibyslav
Zdaleka ne každé město má vymoženost a výhodu vlastního televizního progra-

mu. Místní televizní program vznikl jako možnost, kterou skýtá systém kabelové 
televize po  vlastní síti. Náplní vysílání je přehled událostí, který je aktualizován 
většinou ve dvoutýdenním intervalu. Mezi vysíláním běží informační smyčka a za-
řazovány jsou i přímé přenosy veřejného jednání zastupitelstva města. Vše, co je 
odvysíláno, se archivuje. Město díky této archivaci má docela unikátní video-kroniku 
města s prvními pořady, které byly odvysílány již v roce 1997.

Webové stránky
Je to nejmodernější sdělovací prostředek, který dokáže nejrychleji přenášet infor-

mace. Doména www.pribyslav.cz byla zaregistrována v roce 1999. Trend návštěv-
nosti stránek je za  poslední rok opět rostoucí. K  aktuálním informacím přispívá 
propojení s aplikací pro mobilní telefony Česká obec. Pro obce existuje zákonná po-
vinnost zveřejňovat určité informace na svých webových stránkách. Nejznámější je 
asi zákon č. 500/2004 Sb. - vedení úřední desky. Zveřejňován musí být také rozpočet 

Vážení občané,

O přibyslavských sdělovacích prostředcích
obce nebo závěrečný učet, výběrová řízení, povinnosti o publicitě projektů a mnoho 
dalších údajů. Nejnavštěvovanějším měsícem v historii webových stránek Přibyslavi 
byl letošní srpen, kdy podle statistiky TOP list web zaznamenal 12  464 návštěv. 
Sledována je také rubrika „Zpravodajství“, které v tomto měsíci oslaví první rok své 
existence. Po necelém roce bylo ve „Zpravodajství“ publikováno na 250 zajímavých 
zpráv včetně fotografi í.

Uživatelé KT a internetu v letech 2015 - 2018
2015 2016 2017 k 31. 8. 2018

internet 725 752 760 771
KT 1 167 1 170 1 196 1 196

Děkuji všem, kteří se starají o přibyslavská média. Věřím, že občané města budou 
v médiích nacházet to, co hledají včetně prostoru, který mohou vyplnit svým sděle-
ním ostatním spoluobčanům.

Michael Omes
 místostarosta

 Přístavba třídy MŠ Přibyslav v Bezručově ulici
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Ve středu 19. září se sešla zahraniční komise na své poslední schůzce 
v tomto volebním období. Zúčastnil se jí i starosta města Martin Kama-
rád, který ocenil aktivní práci komise a přidal své zážitky ze čtyřdenního 
pochodu v Mooku v roce 2015. Tajemník Josef Moštěk připravil přehled 
akcí, které jsme za poslední čtyři roky zorganizovali spolu s obcí Mook 
en Middelaar a Nadací pro Přibyslav – a byla jich pěkná řádka. Kromě 
uvedeného čtyřdenního pochodu to byly pravidelné výměnné pobyty 
skautských organizací, myslivců, vzájemné návštěvy představitelů obcí 
a  různých spolků, naposledy vydařená návštěva hasičů na  Pyrocaru, 
osobní návštěvy na  základě dlouholetých přátelství, např. každoroční 
návštěvy dospělých skautů a  jejich rodin při Mlékárenském dnu nebo 
o  Svatodušních svátcích, návštěvy rodiny Woltersových u  zahrádkářů 
a další. 

Se Sliačí, naším družebním městem na  Slovensku, se daří rozvíjet 
spolupráci hlavně s tamní ZUŠ, v jiných oblastech jsme úspěchy zatím 
nezaznamenali. 

Zahraniční komise je osvědčená parta lidí, kteří mají stejný cíl – pod-
porovat přátelské kontakty mezi Přibyslaví a zahraničními spřátelenými 
městy. Bez nároku na odměnu se její členové ve svém volném čase věnují 
mnohdy mravenčí organizační práci, která není na první pohled vidět, ale 
která je důležitá pro to, aby se naši přátelé u nás cítili dobře a šířili dobré 
jméno Přibyslavi ve světě. Mají podporu ve svých spolcích a organiza-
cích a zapojují tak do naší prospěšné činnosti i další občany Přibyslavi. 
Srdečné díky!

Děkuji jménem celé zahraniční komise tajemníkovi Mě Ú za jeho ak-
tivní práci pro komisi a  městu Přibyslav za  soustavnou podporu naší 
činnosti.

Mgr. Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise

Bilance a poděkování
Ve dnech 20. – 23. září přijeli do Při-

byslavi na návštěvu tři holandští myslivci. 
Myslivecký spolek pro ně připravil boha-
tý program, který byl zaměřený přede-
vším na  lovecké zážitky, ale nechyběly 
v  něm ani zážitky kulturní - mezi jiným 
po  cestě do  Přibyslavi navštívili zámek 
Žleby. V Přibyslavi po přijetí u starosty, 
se kterým diskutovali hlavně o  problé-
mech způsobených v  lesích suchem 
a kůrovcem, navštívili městské muzeum. 
S velkým zájmem se u nich kromě pod-
zemní expozice setkala hlavně expozice 
zapalovačů, kterou je provedl vlastník 
exponátů pan M. J. Šnek.

Zajímavá byla ukázka bezkontaktního 
norování v umělé noře v Hesově, ukázka 
myslivecké střelnice, rovněž s  velkým 
zájmem hostů se setkala již tradiční 
návštěva obory v Pořežíně a ve Hřištích. Společné lovecké zážitky jak při individuálním lovu 
zvěře srnčí, černé a škodné, tak při společném honu na kachnu divokou, stejně jako společná 
posezení s členy MS Přibyslav potvrzují, že i přes občasné jazykové problémy je přátelství mezi 
holandskými a českými myslivci stále aktuální.

Přátelé z Holandska byli ubytováni na srubu v Hesově, kde se o ně starali členové našeho MS. 
Již tradičně si mohli pochutnat na specialitách ze zvěřiny i na dalších místních produktech – ne-
chyběl med, domácí zavařeniny, moučníky, houby, přibyslavské sýry, domácí klobásy a uzené. 

S našimi přáteli se budeme těšit na setkání opět za rok, kdy je navštívíme v Mooku.

Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise

Jak daleko je do Mooku

 Před odjezdem  Přijetí u starosty

 Pasování

*  Dne 8. září 2018 se konal již 27. ročník Mlékárenského dne. Děkuji všem pracov-
níkům města Přibyslav, kteří se na jeho organizaci podíleli a přispěli tak ke zdár-
nému průběhu celé akce.

*  Ve dnech 20. - 22. 10. 2018 se uskuteční v  radničním sklepení Výstava ovoce, 
zeleniny, medu a brambor Přibyslavska, na kterou vás tímto srdečně zveme. 

*  Dne 19. 9. 2018 zasedala naposled v tomto volebním období Zahraniční komise 
Rady města Přibyslav – podrobnosti na jiném místě tohoto čísla PO. 

*  Od 1. září 2018 má přibyslavská mateřská škola novou ředitelku. Stala se jí po pro-
vedeném konkurzním řízení Mgr.  Martina Maloušková, které přejeme hodně 
úspěchů v  této funkci a  současně děkujeme bývalé ředitelce mateřské školy 
Mgr. Naděždě Štouračové za vše, co pro přibyslavské děti za dobu své činnosti 
v Přibyslavi vykonala.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

(pokračování na str. 6)

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém 29. veřejném zasedání dne 29. srpna 2018 schvá-
lilo rozpočtové opatření č. 4 k  rozpočtu města na  rok 2018. Rozpočtové příjmy 
města po  tomto rozpočtovém opatření dosáhly 108  654  412,26 Kč a  výdaje 
145 147 538,69 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 4 došlo ke zvýšení příjmů o 18 671 661 Kč a to 
především z  důvodu příjmu dotací ministerstva zemědělství na  akci Kanalizace 
Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov ve výši 16 610 000 Kč, na obnovu oplocení 
hřbitova v Přibyslavi ve výši 531 328 Kč a dotace ministerstva práce a sociálních věcí 
na výkon sociální práce ve výši 317 000 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 4 jsou výdaje na přeložku 
vodovodu a vícepráce na akci kanalizace Dobrá – Keřkov ve výši 962 660,93 Kč, ZTV 
Dobrá – kanalizace ve výši 419 556,61 Kč a na výkon sociální práce ve výši 317 000 Kč. 
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Hodnocení odborné komise:
1.  mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky 
 1.  Řecký jogurt DIP 2% tzatziki 140 g 

POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Poděbrady
 2.  Choceňský smetanový jogurt pomeranč - citron 150 g

Choceňská mlékárna s. r. o.
 3.  BOHEMILK Kefír Bohemilk, a. s., Opočno

2.  čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky 
(včetně tavených sýrů), deserty 

 1.  Jemný tavený máslový sýr 125 g Moravia Lacto a. s., Jihlava
 2.  Staročeský tvaroh tučný   Jaroměřická mlékárna, a. s.
 3.  Lučina Creme Fraiche 1 kg Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.

3.  přírodní sýry zrající 
 1.  Archivní Herold 48 % Moravia Lacto a. s., Jihlava
 2.  Král sýrů Nebeský 130 g Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.
 3.  Gouda z Dvorů Statek Horní Dvorce s. r. o.

4.  kozí a bílé sýry, speciality 
 1.  Pribináček tyčinka kokosová 35 g 

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.
 2.  Kozí sýr v oleji BOIOFARMA DoRa s. r. o., Ratibořice
 3.  Čerstvý kozí sýr s pažitkou Dvorský statek Olešenka

Odbor výstavby a životního prostředí

Mlékárenský den 
v Přibyslavi

Ve středu 5. 9. 2018 se konala tisková konference k 27. ročníku Mlékárenského 
dne v Přibyslavi. Ing. Oldřich Obermaier na  tiskové konferenci prohlásil, že je to 
„šílené“, že je již 27. ročník a jak ten čas letí. Odborná komise hodnotila 42 vzorků 
mléčných výrobků. Z každé kategorie vám uvádíme nejlepší tři výrobky. 

V sobotu se Mékárenského dne v Přibyslavi zúčastnilo 19 vystavovatelů, jejichž 
produkty mohli návštěvníci ochutnat v radničním sklepení a ve farní stodole. Dvě 
mlékárny se v posledním týdnu před výstavou ze zdravotních důvodů z účasti omlu-
vily. Počasí bylo úžasné, lepší jsme si přát nemohli. Diváckou soutěž o „ Přibyslavský 
krajáč“ vyhrála již tradičně společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic 
– Pribina, druhé místo obsadil Dvorský statek Olešenka a třetí byla Farma Bezděkov. 
Ing.  Pavel Seidl, který dnes působí v  Jaroměřické mlékárně, si při přebírání ceny 
od odborné poroty vzpomněl na Ing. Jiřího Musila, s kterým se spolupodílel, ještě 
za svého působení v Pribině, na vzniku Mlékárenského dne v Přibyslavi a vyjádřil 
potěšení nad tím, že tato slavnost nadále úspěšně pokračuje. Velkou popularitu 
si také u návštěvníků získala ukázka stloukání másla a jeho ochutnávka před farní 
stodolou. V letošním roce byl i velký zájem o soutěž v pití mléka. Děkujeme všem 
spolupořadatelům Přibyslavských slavností a zaměstnancům radnice, kteří organi-
začně i technicky průběh oslav zajišťují. 

Jana Krejčová
OVŽP

Kapitálová rezerva je po RO4 ve výši 17 044 554,38 Kč.
Plnění rozpočtu města k 31. 8. 2018 je následující:
Daňové příjmy činí 54 763 614,87 Kč, tj. 81,72 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 3 393 513,10 Kč, kapitálové příjmy 3 521 420 Kč 
a  přijaté transfery 5  388  201 Kč. Příjmy celkem ve  výši 67  066  748,97 Kč tvoří 
61,72 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 41 411 193,87 Kč, což je 28,53 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 8. 2018 činí 32 315 795,21 Kč, kapitálové výdaje 
pak 9 095 398,66 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. 8. 2018 Kč 11 105 868,10, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy 690 832,01 Kč, skládka 4 912 768,33 Kč, 
správa majetku 969 308,46 Kč, kabelová televize 1 037 020,57 Kč, všeobecná správa 
-16 311,47 Kč a pronájmy 3 512 250,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
Během léta probíhala činnost pečovatelské služby bez větších problémů. I přes 

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

Ve  dnech 20. – 24. srpna jsme zajišťovali náhradní stravování pro naše klienty 
z Osivy, a.s. Tuto službu využilo zhruba 40 klientů každý den. Obědy všem velice 
chutnaly, a tak bych ráda celému kolektivu z kuchyně chtěla poděkovat jak za velmi 
dobré obědy, tak i za ochotu pro nás tento týden vařit.

Během letních prázdnin jsme řešili havárii služebního automobilu, kdy nám ná-
kladní auto nacouvalo na parkovišti do zadních dveří a havárii odpadu v prádelně 
ve středisku pečovatelské služby, za jehož rychlou opravu bych ráda poděkovala panu 
Moravcovi. V sobotu 15. září se uskutečnila ve společenské místnosti střediska pečo-
vatelské služby ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. Datum ko-
nání další mše svaté v říjnu je uvedeno na dalších stránkách Přibyslavského občasníku.

V nadcházejících měsících proběhnou další povinná školení pracovníků v sociál-
ních službách, např. na téma „Hranice mezi osobním a profesním životem“, „Palia-
tivní přístup v geriatrii“ a „Náhlé zhoršení stavu klienta – A co teď?“.

Příjemný podzim a krásné „babí léto“ vám přeje celý pracovní kolektiv Pečovatel-
ské služby Přibyslav. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Odbor technických služeb
V  teplých zářijových dnech jsme ještě šestkrát otevřeli koupaliště. Přišli hlavně 

skalní plavci, celkem se v devátém měsíci roku přišlo vykoupat 77 lidí. Sezonu 2018 
jsme ukončili ve  čtvrtek 13. září, kdy teplota vzduchu vystoupala na  příjemných 
23 stupňů, voda měla o dva stupínky méně. Letošní koupací sezona byla třetí nejú-
spěšnější v celé historii koupaliště. Navštívilo ho 12 625 lidí, k tomu je třeba připočíst 
stovky dětí do 110 cm výšky, které za vstup neplatí. Naše koupaliště hojně sloužilo 
také dětem z místní školy a školky před rozdáním vysvědčení. V prázdninových mě-
sících osvěžilo i sportovce ubytované v hale, kteří absolvovali v Přibyslavi sportovní 
soustředění. Tržba na vstupném čítá přes 442 tisíc korun.

Děkujeme všem návštěvníkům koupaliště za přízeň, skalním plavkyním a plavcům 
za vytvoření báječné atmosféry. Těšíme se na vás opět v létě 2019.

I  když hlavní dění na koupališti utichlo, pracovní nikoliv. Bazény postupně při-
pravujeme na zimu a začali jsme s opravami. Natíráme budovu sociálního zázemí, 
zrenovujeme zašlé markýzy, stánek s občerstvením potřebuje nátěry podlahy i vy-
bílení, stříháme keře.

V září začaly také první tréninky ve sportovní hale a cvičení v zrcadlovém sále. 
Rozpisy najdete na stránkách sportovního zařízení města, vyvěšujeme je i do vitríny 
vedle haly a také na nástěnku ve vestibulu. Hala má nová světla, v zářijových dnech 
pracuje technická četa na obložení schodů. Vzhledem k jejich obloukovitému tvaru 
je to pořádná fuška.

Technická četa města připravovala zázemí pro vystavovatele a návštěvníky tra-
dičního Mlékárenského dne i podzimní výstavy. Pracovníci natírali přechody a par-
kovací místa ve městě, opravovali komíny v bytovce v Ronově, čistili srážkoměry. 
Odstranili také náletové dřeviny z historického mostu v Utíně a upravili zeleň v parku 
u vlakového nádraží, kde přerostlé větve zasahovaly do parkujících aut.

Přeji vám pěkný pohodový podzim. 
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS
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Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 1. 10. 15. 10. 29. 10.
2 Bezručova Út 2. 10. 16. 10. 30. 10.
3 Hesovská St 3. 10. 17. 10. 31. 10.
4 Pecháčkova I Čt 4. 10. 18. 10. 1. 11.
5 Zahrádky u ACA Pá 5. 10. 19. 10. 2. 11.
6 Cihlářská Po 8. 10. 22. 10.
7 Jiráskova Út 9. 10. 23. 10.
8 Vyšehrad St 10. 10. 24. 10.
9 Prokopova Čt 11. 10. 25. 10.

10 Na Vyhlídce Pá 12. 10. 26. 10.
11 Tržiště Po 1. 10. 15. 10. 29. 10.
12 Pecháčkova II Út 2. 10. 16. 10. 30. 10.
13 Nezvalova St 3. 10. 17. 10. 31. 10.
14 Bezpalcova Čt 4. 10. 18. 10. 1. 11.
15 Zahrádky Amerika Pá 5. 10. 19. 10. 2. 11.
16 Seifertova Po 8. 10. 22. 10.
17 Česká Út 9. 10. 23. 10.
18 U Barevny St 10. 10. 24. 10.
19 Zahradní Čt 11. 10. 25. 10.
20 Zahrádky Letiště Pá 12. 10. 26. 10.

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 8. 10. - 11. 10. 19. 10. - 21. 10. 29. 10. - 1. 11. 
Keřkov 1. 10. - 4. 10. 12. 10. - 14. 10. 22. 10. - 25. 10. 
Dobrá 5. 10. - 7. 10. 15. 10. - 18. 10. 26. 10. - 28. 10. 
Česká Jablonná 8. 10. - 11. 10. 19. 10. - 21. 10. 29. 10. - 1. 11. 
Dolní Jablonná 1. 10. - 4. 10. 12. 10. - 14. 10. 22. 10. - 25. 10. 
Poříčí 5. 10. - 7. 10. 15. 10. - 18. 10. 26. 10. - 28. 10. 
Dvorek 8. 10. - 11. 10. 19. 10. - 21. 10. 29. 10. - 1. 11. 
Uhry 1. 10. - 4. 10. 12. 10. - 14. 10. 22. 10. - 25. 10. 
Utín 5. 10. - 7. 10. 15. 10. - 18. 10. 26. 10. - 28. 10. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v říjnu 2018 Dne 10. 9. 2018 se konalo 30. zasedání Komise sociální a zdravotní Rady města 

Přibyslav, poslední ve  volebním období 2014 – 2018. Během těchto zasedání se 
komise seznámila nejen s problémovými oblastmi či jedinci v sociálně nepříznivé 
situaci a navrhovala řešení. Na zasedání zvala hosty ze spolupracujících organizací 
a jedenkrát ročně absolvovala exkurze do zařízení sociálních služeb. Při závěrečném 
setkání také zhodnotila čerpání dotací z rozpočtu města Přibyslav. Finančních pří-
spěvků jednotlivcům se vyplácí každým rokem méně. Na této skutečnosti se podílí 
fakt, že lidé se snaží fi nančně si pomoci vlastními silami, zejména v okruhu rodinném. 
Pokud žijí z dávek hmotné nouze, zkoušejí zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc 
od ú řadu práce. Až jako poslední v řadě přichází v úvahu dotace od obce. Pokud se 
objevují titíž žadatelé o pomoc, je to z důvodu jejich komplikované sociální situace, 
která je těžko vyřešitelná s ohledem na zadluženost, nízký příjem, počet vyživova-
ných dětí a na komunikaci uvnitř rodiny. 

Jménem předsedkyně komise paní Ing. Marie Málkové i jménem svým bych touto 
cestou chtěla poděkovat všem členům komise za jejich ochotu věnovat této ne moc 
populární oblasti svůj čas a dále za spolupráci při plnění úkolů z komise vyplývají-
cích. Jestliže si dáváme za úkol monitoring sociální situace rodin a jednotlivců v obci, 
je tím myšleno monitorování podmínek pro život v našem městě. A to od zakládání 
rodiny po úplné stáří. Kvitujeme tak dobrou občanskou vybavenost obce (vyjma 
zubní ordinace), řadu preventivně působících aktivit, spolků a zařízení v obci, ale 
i těch zacílených na řešení konkrétního problému či jen životní etapy. Jistě bychom 
uvítali mnohá zařízení v  podobě Domovů pro seniory, pro zdravotně postižené, 
chráněné dílny a další služby, které jsou našimi občany vyhledávány. Stále zůstáváme 
ale menší obcí, která nemůže mít vše. Pokud by se do budoucna podařila alespoň 
bytová výstavba, na kterou komise často poukazovala, byli bychom opět o krůček 
blíže našim ideálům. 

Nemyslete si, že nevidíme, že se v našem městě čas od času doslova „pofl akují“ 
nic nedělající osoby, na první pohled žijící na ulici, vyčkávající na svou příležitost 
v podobě nějakého pětníku. Věřte, že to nejsou jen minuty strávené s těmito lidmi 
tváří v tvář, kdy se řeší jejich životní situace a tím i situace kolemjdoucích. A výsledek? 
Situace se nikdy nevyřeší a pomoc nefunguje, pokud to chceme pouze my a dotyčný 
na svém životním stylu nehodlá nic změnit. Veškerá přání jsou u těchto lidí pouze 
nahodilá, nemají dlouhého trvání. Pokud tedy míjíte na ulici osoby bez střechy nad 
hlavou, s největší pravděpodobností jsme jim zajistili azylové ubytování v blízkém 
městě s doplňujícími sociálními službami. Žel naše nabídka není tak lákavá, jako 
nedopalky cigaret obalené hlínou, vůně odpadkových košů a kapka na dně placatky. 
Zkrátka, Přibyslav se jen těžko opouští. Vyčkáme tedy na první sníh.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Sociální práce

Bezplatná Občanská poradna
proběhne v budově Městského úřadu Přibyslav

v úterý 16. 10. 2018 od 12.15 do 16.00 hod.

Na konzultaci je možné se objednat na 
tel. 569 425 630, 731 604 742 

nebo e-mail: poradna@charitahb.cz.

Objednaní klienti  mají přednost.

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

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově Městského úřadu v Přibyslavi

VE STŘEDU 24. 10. 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
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Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne ve dnech 22. října - 27. října 2018. 
Od pondělí 22. října do čtvrtka 25. října v Přibyslavi a v pátek 26. října a v sobotu 27. října v místních částech 
dle rozpisu a mapky, které jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. 

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemový odpad (odpad, který se nevejde do popelnice) 
a odpad s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, 
laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory, léky aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebezpečnými vlastnostmi předali na určeném sta-
novišti v určenou hodinu přímo k autu. Mobilní svoz a sběr bude zajišťovat město Přibyslav ve spolupráci 
s fi rmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., ze Žďáru nad Sázavou. Přítomen bude zaměstnanec města 
Přibyslav s nakladačem, který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad na stanoviště 
dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť. Dále upozorňujeme 
občany, aby při větším množství odpadu, např. plný vůz za traktor, tento odpad dopravili přímo na sběr-
ný dvůr nebo využili kontejnerové dopravy soukromých dopravců. Není potom možné dodržet časový 
harmonogram svozu.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby, a to zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podni-
kající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech předáním 
oprávněné osobě a současně prokazovat jejich likvidaci kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu velkoobjemových a ne-
bezpečených odpadů. Tyto vzniklé hromady ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťu-
jících svoz. Časy jsou posunuty (kromě soboty) do odpoledních hodin, aby je mohla využít většina občanů. 

Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Číslo Datum a čas Stanoviště
Pondělí 22. 10. 2018

1 14:00 - 14:45 Příkopy
2 15:00 - 15:45 Pecháčkova
3 16:00 - 16:45 U Koupaliště
4 17:00 - 17:30 Ronovská (LDO)

Úterý 23. 10. 2018
5 14:00 - 14:45 gen. Luži
6 15:00 - 15:45 Vyšehrad
7 16:00 - 16:30 Žižkova
8 16:30 - 16:45 Rašínova
9 16:45 - 17:00 U Barevny

10 17:15 - 17:30 Husova (zámek)

Středa 24. 10. 2018
11 14:00 - 14:45 Pelikánova
12 15:00 - 15:45 Na Vyhlídce
13 16:00 - 16:45 Tržiště
14 17:00 - 17:30 U Lesa

Čtvrtek 25. 10. 2018
15 14:00 - 14:30 Jiráskova
16 14:30 - 15:30 Wolkerova
17 15:30 - 16:00 Bezručova
18 16:00 - 16:45 Nerudova
19 17:00 - 17:30 Česká

Pátek 26. 10. 2018
14:00 - 14:30 Poříčí
14:45 - 15:00 Poříčí (statek)
15:15 - 15:45 Česká Jablonná
16:00 - 16:30 Dolní Jablonná
16:45 - 17:00 Dvorek
17:15 - 17:30 Uhry

Sobota 27. 10. 2018
8:00 - 8:30 Utín (u kulturního domu)
8:40 - 8:50 Hesov
9:00 - 9:45 Keřkov (u hasičské zbrojnice)

10:00 - 10:30 Dobrá (u hasičské zbrojnice)
10:45 - 11:15 Hřiště
11:30 - 12:00 Ronov nad Sázavou

Časový rozpis svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Stanoviště jsou zpravidla rozmístěna nedaleko sebe, aby 
v  případě, že občan již nestihne vybrané stanoviště, mohl 
odpady předat na  jiném stanovišti. Tedy žádné ukládání 
odpadů na chodníky!!! Pokud budou občané ukládat velko-
objemový nebo nebezpečný odpad na veřejné prostranství, 
vystavují se možnosti uložení pokuty. Vzhledem k tomu, že 
svoz bude probíhat za plného silničního provozu, žádáme 
občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komunikacích. 
Dále žádáme řidiče, aby v čase určený pro svoz odpadu 
neodstavovali vozidla v místech, kde by měla být stano-
viště svozu. 

Občané města mohou celoročně k  odložení nebezpeč-
ných odpadů využít bezplatnou službu sběrného dvora 
v Ronově nad Sázavou. V případě nejasností nebo dotazů 
se můžete informovat na telefonu 569 430 820. 

Jana Krejčová
OVŽP

Starosta města Přibyslav 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA FUNKCI  

tajemník (vedoucí úřadu) MÚ Přibyslav 
 

Bližší informace na úřední desce MÚ Přibyslav 
a na www.Pribyslav.cz 

 
Martin Kamarád,  

starosta města Přibyslav 



Str. 9Zprávy z radniceŘÍJEN 2018

 179/2018 Rada města Přibyslav jmenuje s účinností od 1. 9. 2018 ředitelkou Mateřské 
školy Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 750 11 930 Mgr. Mar-
tinu Malouškovou.
Termín: 1. 9. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 29.  08. 2018

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 29.  08. 2018

 65/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 29. 8. 2018.
Termín: 29. 08. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

66/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/2 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími panem (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 321.009 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

67/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/3 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  kupujícím panem (z  důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 352.898 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

68/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/4 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), za kupní cenu 331.838 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

69/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/5 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupující paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 507.930 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

70/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/6 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  kupující (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 516.042 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

71/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/8 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  kupující (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 372. 184 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

72/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/9 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícím (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 334.016 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

73/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/10 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 356.590 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

74/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/11 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  kupující (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 318.364 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

75/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/12 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 501.001 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

76/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/13 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícím (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 508.352 Kč. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

77/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/1 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), za kupní cenu 295.984 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

78/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/2 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícím (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 300.261 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

79/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/3 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 278. 454 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

(pokračování na str. 10)
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80/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/4 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  kupující (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 303.212 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

81/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/5 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), za kupní cenu 481.059 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

82/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/6 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 489.424 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

83/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/7 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícím (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 277.238 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

84/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/8 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  kupující (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 319.781 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

85/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/10 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  kupující (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 279.806 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

86/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/11 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícím (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 469.073 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

87/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/12 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 464.874 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0

88/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 486/9 umístěné 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 v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  kupující (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), za kupní cenu 920.100 Kč.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovalo 0

89/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou 
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 daruje městu 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav pozemek parc. č. 332/6 
o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 127-107/2016 z pozem-
ku parc. č. 332/1 v k. ú. Utín. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

90/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darování pozemku parc. č. 951/4 
o výměře 98 m2 v k. ú. Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 do vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 
1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749. Náklady spojené s darováním hradí 
Kraj Vysočina.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

91/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 173/2 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

92/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej části pozemku parc. č. 482/2 
o výměře 1 m2 v k. ú. Dobrá, označeného dle geometrického plánu č. 403-
1155/2017 jako díl „d“ ve vlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 za kupní cenu 168 Kč do podílového spolu-
vlastnictví (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 
Přibyslav, a  to každému ideální jednu polovinu a  zároveň schvaluje koupi 
pozemku parc. č. 482/4 o výměře 10 m2 v k. ú. Dobrá od (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 700 Kč. Náklady spojené 
s prodejem a koupí hradí jednou polovinou město Přibyslav a jednou polovi-
nou (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny). Pokud přísluš-
ná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 29. 8. 2018, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 28. 02. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

93/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
8/2018-754 na „Kanalizaci Přibyslav, místní části Dobrá - Keřkov“ uzavřené 
mezi společností STAVAK spol. s r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČO 15058786 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 14, proti 1, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

94/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č.  2 ke  Smlouvě o  dílo 
č. 10/2017-741 „Přibyslav, místní část Dobrá, Lokalita rodinných domů“ mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi r-
mou STAVAK spol. s r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15058786. 
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 13, proti 1, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

95/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Plán rozvoje sportu města Přibyslav. 
Termín: 29. 08. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 1

96/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 1, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 180/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku svačin a obě-
dů od 1. 9. 2018 na dobu určitou pro školní rok 2018/2019 mezi Mateřskou 
školou Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 a Mateř-
skou školou Nové Dvory, Nové Dvory 37, 592 12 Nížkov, IČO 75023814. 
Termín: 14. 09. 2018
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 12.  09. 2018
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193/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo č. 
7/2018 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČO 
45653054.
Termín: 28. 09. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

194/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo mezi společností 
STAVAK spol. s  r.o., Žižkova 832, 580  01 Havlíčkův Brod, IČO 15058786 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
na „Zabezpečení vodovodu při výstavbě kanalizace Dobrá“. Celková cena díla 
je 339.028,70 Kč bez DPH.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

195/2018 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, rozšíření 
a napojení nemovitostí na dešťovou kanalizaci v Keřkově“. Celková cena díla 
je 260.791,38 Kč bez DPH.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

196/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 24-SOD-
2017-065 na provedení díla „Rekonstrukce ul. Komenského, Přibyslav“, uza-
vřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a  společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530  03 Pardubice, 
IČO 42196868.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

197/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na dodávku nábytku 
pro Mateřskou školu Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

198/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s  použitím znaku města Přibyslav ve  sbor-
níku, vydaném k  výročí 110 let od  založení organizovaného včelaření 
na Přibyslavsku.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Omes Michael 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

199/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části nebytového prostoru budovy 
čp. 1, na Bechyňově náměstí v Přibyslavi, který je součástí pozemku par. č. 
st. 7 v  k. ú. Přibyslav, ve  vestibulu budovy, plochu o  výměře 6 m2, za  úče-
lem provádění veřejného zdravotního pojištění poskytovatelem, kterým je 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, dle zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, vždy ve čtvrtek jednou za 14 
dní, od 8:30 do 13:00 hod. v období od 1. 10. 2018 do do 31. 12. 2018. 
Termín: 1. 10. 2018
Zajistí: Omes Michael 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

181/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem reklamní plochy na budově Be-
chyňovo nám. 40, 582 22 Přibyslav fi rmě Savencia Fromage & Dairy Czech 
Republic, a.s., Hesov 421, 582 22 Přibyslav, IČO 44965117 v době od 15. 9. 
2018 do 14. 3. 2019.
Termín: 14. 09. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

182/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vzor „Smlouvy o  výpůjčce a  darování kom-
postérů typu KOMP o objemu 1050 l“, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a jednotlivými žadateli (vypůjčiteli).
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

183/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 k smlouvě o nájmu bytu ze dne 
12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), Ronov nad Sázavou 17, 582  22 Přibyslav 
na byt č. 3 v bytovém domě na adrese Ronov nad Sázavou čp. 17, Přibyslav. 
Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

184/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 4 v byto-
vém domě Bechyňovo náměstí 40 v Přibyslavi uzavřené dne 26. 9. 2016 s paní 
(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), Bechyňovo náměstí 
40, 582 22 Přibyslav dohodou ke dni 31. 10. 2018.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

185/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na bytovou jed-
notku č. 8 v domě na adrese Nerudova 665, Přibyslavi, uzavřené dne 18. 1. 
2018 s paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), Neru-
dova 665, 582 22 Přibyslav dohodou ke dni 15. 9. 2018.
Termín: 15. 09. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

186/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením nájemní smlouvy na  byt č. 9 
v domě s pečovatelskou službou Tržiště 239 v Přibyslavi uzavřené dne 7. 3. 
2002 s paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), Tržiště 
239, 582 22 Přibyslav dohodou ke dni 30. 9. 2018.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

187/2018 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu 
ze dne 16. 11. 2015 na bytovou jednotku č. 485/1 (původní číslo bytu 6) vy-
mezené v budově čp. 485, ulice Příkopy, Přibyslav o velikosti 2+1 na pozemku 
st. č. parc. 529, v obci a k. ú. Přibyslav, a to z důvodu prodloužení doby trvání 
nájmu do 30. 11. 2019 a navýšení ceny. Záměr bude vyvěšen na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

188/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího k  podnikání ze dne 28. 8. 2018 uzavřené s  (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), Modlíkov 40, 582 22 Přibyslav na dobu 
určitou od 13. 9. 2018 do 30. 9. 2020.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

189/2018 Rada města Přibyslav uděluje souhlas pro výkon funkce manažera projektu 
s  názvem „Projektová výuka ZŠ Přibyslav“ řediteli Základní školy Přibyslav 
Mgr. Petru Adamovi.
Termín: 14. 09. 2018
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

190/2018 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství Základní školou Při-
byslav, Česká 31, Přibyslav, IČO 70944938 za účelem realizace výstavy na stro-
mech v prostoru Bechyňova náměstí, v termínu od 5. 10. 2018 do 16. 10. 2018.
Termín: 16. 10. 2018
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

191/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s  likvidací odepsaného knihovního fondu dle 
provedených revizí knihovního fondu v  Městské knihovně Přibyslav, Místní 
knihovně Keřkov a Místní knihovně Hřiště.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

192/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na  realizaci zakázky „Výměna kotlů 
v bytovém domě U Lesa 717“ nabídku od pana Josefa Moravce, Velká Losenice 
272, 592 11 Velká Losenice IČO 41000650 a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo 
s tímto zhotovitelem. Celková cena díla je 163.197 Kč bez DPH.
Termín: 13. 09. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1
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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. n. 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. n. 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 

• Po slavnostním zahájení nového školního roku v pondělí dne 3. září se už naplno 
rozběhl běžný školní život. 

• Ve  středu 5. 9. strávili všichni školáci den v  přírodě, neboť proběhlo cvičení 
na téma - Ochrana obyvatel při mimořádných událostech.

• V pátek 7. 9. v 17:00 hodin byla ve vestibulu ZŠ pokřtěna nová školní publikace 
nazvaná ,,240 měsíců v obrazech dětí ze Základní školy Přibyslav“. Tím se oslavilo 
jedno malé jubileum – již 25 let vydává přibyslavská škola vlastní kalendář, který 
sestává z obrázků jejích žáků.

• Následující den v sobotu v rámci Dne otevřených dveří byli návštěvníci školy ob-
darováni právě touto publikací a mohli si prohlédnout vystavené kroniky školy 
i fotografi e z minulých let. Tradičně nabízely své výrobky děti z kroužku Otakárek. 
Od 15:00 se konalo Mistrovství školy v sudoku. Vítězem se stal tentokrát Josef 
Burian.

• Třídy 6. A , 6. B. a 6. C absolvovaly postupně adaptační kurz v krásném prostředí 
Hanesova mlýna u Štoků.

• Ve čtvrtek 13. 9. ve čtvrtek se konaly úvodní třídní schůzky. Třídní učitelé seznámili 
rodiče s novými věcmi na naší ZŠ, které jsou k dispozici na školním webu.

• V  úterý 18. 9. navštívila třída 7. A  děti z  mateřské školy. Žáci nemuseli chodit 
daleko, protože třída předškoláčků je dočasně umístěna z  důvodu přestavby 
MŠ v divadelním sále naší základní školy. Z rozhovoru s paní učitelkou Monikou 
Sedmíkovou i s předškoláky vyplynulo, že pobyt ve škole se jim líbí, mají to jako 
dobrou průpravu pro příští školní rok, škola už pro ně nebude tak zcela neznámá. 
Tento týden se zabývali tématem Bydlení. Paní učitelka ukázala všem překrásnou 
práci předškoláčka T. Denbyho nazvanou „Dům, ve kterém chci bydlet.“ Někteří 
chlapci ze 7. A se nechtěli nechat zahanbit a nakreslili svoje představy ideálního 
bydlení. Ostatní žáci si prohlíželi vkusně a účelně vybavenou třídu, včetně prosto-
ru na spaní, nebo si hráli se „školkáčky“ různé hry. Dojem z této hodiny nejlépe 
vyjadřuje závěrečný povzdech jedné sedma čky: ,,Já chci do školky!“

Mgr. Monika Linková

Zprávy ze ZŠ PŘIBYSLAV
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Ve čtvrtek 25. října 2018 od 16.00 do 18.00 hod. se uskuteční v areálu Zá-
kladní školy Přibyslav BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL. V den uzávěrky byla potvrzena 
účast 16 středních škol z Kraje Vysočina, které v Přibyslavi představí svou obo-
rovou nabídku. Akce je určena především žákům osmého a devátého ročníku 
a jejich rodičům. Přijďte se seznámit s dnešním středním školstvím.

Burza středních škol v Přibyslavi

Nadační fond není a nemá být jen způsobem organizace fi nančních toků, i když 
výdaje fondu poukazují na jeho činnost. Jistě jste si všimli (například z transpa-
rentního účtu fondu či výroční zprávy) aktivit, které nadační fond podporuje 
a umožňuje dětem rozšířit formy vzdělávání (např. o exkurze), sportovní a kultur-
ní aktivity, jimiž reprezentují školu a město Přibyslav. Veškeré aktivity žáků, které 
pro své žáky organizují přibyslavští učitelé, nás velice těší.

Naším úkolem je i nadační fond školy prezentovat veřejnosti, podněcovat dár-
covství ve prospěch fondu a šířit jeho dobrou pověst.

Loni na podzim jsme uspořádali první sponzorskou akci nazvanou Sponzor-
ský dezert, kdy děti upekly dezert z červené řepy a nabízely jej sympatizantům 
nadačního fondu v rámci Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. 
Druhou sponzorskou akci nazvanou Dětský bar jsme uskutečnili v květnu v rámci 
dne otevřených dveří základní školy. To jsme v parném sobotním dopoledni na-
bízeli džusy připravované ve školní jídelně. Šťávu z pomerančů a červené řepy, 
kterou žáci ve školní jídelně dostávají k obědům, ochutnávali jak návštěvníci školy, 
tak i sportovci, kteří se účastnili ACO běhu a návštěvníci festivalu Houpačka. I zde 
nám veřejnost přispívala dobrovolnými částkami.

Protože tento způsob prezentace dává možnost setkání žáků, učitelů, zástupců 
nadačního fondu se širokou veřejností, rozhodli jsme se zúčastnit se podzimní 
výstavy. 

Letos chystáme pojmout sponzorský dezert v rámci výstavy jinak, a to s ohle-
dem na sté výročí založení republiky. Učitelé se svými žáky nejen probírají udá-
losti spojené se vznikem Československa, ale připravují i  různorodé projekty 
na téma první republiky. Jedním z těchto projektů by měla být i tzv. Prvorepub-
liková kavárna. Podobně jako vloni děti budou připravovat sponzorský dezert, 
avšak tématicky zaměřený. Na co se můžete těšit? Rozhodně na něco dobrého, 
na čem si pochutnávali lidé v době první republiky, dokonce na oblíbené cukroví 
T. G. Masaryka a možná i více. V těchto dnech nebudeme více prozrazovat, ani 
nemůžeme, protože o  tom, co vše uvidíte a zažijete v  této kavárně, záleží jen 
na  žácích, jejich fantazii, jejich umu a  ochotě podílet se na  přípravě a  chodu 
takové kavárny. Jejich učitelé a zástupci nadačního fondu jim s tím rádi pomohou.

Proto v ás srdečně zveme zamlsat si do Prvorepublikové kavárny a podpořit 
žáky základní školy.

Za správní radu NF, 
Eva Kučerová

NADAČNÍ FOND ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY PŘIBYSLAV PŘIPRAVUJE 
PRVOREPUBLIKOVOU KAVÁRNU

Možná jste si jako rodiče a prarodiče také kladli otázku, jak je to s učebnicemi a pra-
covními sešity ve škole. V dnešní době je situace jiná, než byla například před dvaceti 
lety. Učebnice není závazný a jediný zdroj informací. Je čistě na učitelích, aby rozhodli, 
co z učebnice vyberou pro své žáky při práci ve škole či pro domácí přípravu. Možná 
je to pro nás nezvyklá situace, ale je to tak. Souvisí to se změnami v českém školství.

Od  roku 2005 v  celé České republice školy (= učitelé) zpracovávají vlastní školní 
vzdělávací programy (ŠVP). Ne, že by si mohli (školy a učitelé) dělat, co chtějí a co je 
napadne. Stát každému typu vzdělávání vydává a předepisuje rámcový vzdělávací pro-
gram, ten je závazný. Zaměřuje pozornost učitelů nejen na obsah, ale vede k přemýšlení 
o tom, jak dobře skloubit, CO a JAK učí. 

Více než patnáct let učím učitele vidět v tvorbě vlastního ŠVP příležitost, nikoliv hroz-
bu. Mám radost, že mnoho z našich absolventů pracuje na ŠVP velmi aktivně. Ještě větší 
radost mám z toho, že když se vedení přibyslavské školy rozhodlo přistoupit k revizi ŠVP, 
dokázalo namotivovat pedagogy ve sborovně k aktivní práci na dokumentu. Jak to vím? 

Změny nám byly prezentovány na jednání školské rady. Z představení změn jasně 
plyne, že vznikl velmi promyšlený systém, který je propojený i se systémem hodnocení 
žáků. Takový přístup vyžaduje zapojení všech pedagogických pracovníků. Ze způsobu 
zpracování je zřejmé, že učitelé přemýšleli, jak to udělat, aby mohly být využívány různé 
formy formativního hodnocení. Také je jasné, že jim záleží na maximálním zapojení žáků 
do učení. Z dokumentu je patrné, že autoři měli na mysli srozumitelnost textu, a to jak 
pro učitele, tak pro rodiče, a především pro žáky. Žáci by měli být schopni na základě 
osnov poznat, co už umí a co se ještě nenaučili. Učitelé je chtějí vést k sebehodnocení. 
V takovém systému jsou učebnice pouze jednou z mnoha pomůcek. V centru pozor-
nosti jsou žáci, nikoliv učivo - obsah. Škola a učitelé nejsou povinni učebnice používat. 
Volba je na nich.

Ve své práci poskytuji školám konzultace ke ŠVP, a tak jsem viděla stovky školních 
vzdělávacích programů. Musím říci, že na programu, který zpracoval tým ZŠ Přibyslav, 
je vidět opravdu velký kus práce. Je na něm vidět, že tento dokument je „živý“, tedy 
aktuální. Aktivní školy pravidelně vyhodnocují, co se osvědčilo a co nikoliv. A k těm se 
přibyslavská škola zařadila. Je patrné, že pod vedením Mgr. Petra Adama, Mgr. Jaroslavy 
Janů a vedoucích dílčích týmů učitelé dělali práci s velkým porozuměním dokumentům 
i  vlastním žákům. Mám z  toho velkou radost a  přeji to především žákům naší školy 
a jejich rodičům.

Těší mě i to, že takovýto ŠVP a postup pedagogického sboru může být dobrým pří-
kladem i pro jiné školy. A za to všem, kteří na novém ŠVP pracovali, patří obrovský dík.

Mgr. Anna Doubková
Autorka je předsedkyně školské rady ZŠ Přibyslav, 

expertka na rámcové a školní vzdělávací programy, 
pracovnice Národního ústavu pro vzdělávání v Praze

 Potřebují žáci ve škole učebnice?

Burzu středních škol organizuje Základní škola Přibyslav ve spolupráci se společností 
ACO Industries, k. s., a SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., v rámci jedné 
z forem podpory odborného vzdělávání.

Petr Adam
 ředitel školy
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hladkému a bezproblémovému vstupu do MŠ. 
Tento program vzhledem k  věku dětí spočíval 
v postupném seznamování s prostředím a pro-
gramem MŠ, s paními učitelkami i  s ostatními 
pracovnicemi školky. To vše proto, aby se děti 
v naší MŠ cítily v bezpečí a v pohodě.

Ve  všech třídách proběhly třídní schůzky 
s rodiči dětí, v některých také společné akce ro-
dičů a dětí – jako Jablíčkový den, opékání buřtů 
a Drakiáda.

Cílem těchto odpoledních setkání je nejen 
společná aktivita dětí a jejich blízkých, ale také 
možnost neformálního setkávání rodičů s  pe-
dagogickými pracovnicemi. V  tomto školním 
roce pracují v naší MŠ i 2 asistentky pedagoga 
a 1 školní asistentka, která se prioritně věnuje 
dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Snažíme se naše děti připravovat na  jejich 
budoucí vzdělávání podporou polytechnické 
výchovy a zaváděním moderních metod výuky. 
Za  působení paní ředitelky Štouračové byly 
všechny paní učitelky vybaveny počítači a měly 
možnost dalšího získávání zkušeností na stážích 
v jiných MŠ u nás i v zahraničí. Sdílené poznatky 
bohatě využily ve  své každodenní výchovné 
práci.

Za  současného vedení – paní ředitelky Ma-
louškové se nadále pokračuje v  tomto trendu, 
např. instalováním interaktivní tabule a jednot-
ného informačního a bezpečnostního systému 
v  MŠ. Byly instalovány kamery ke  vchodům 
do  jednotlivých oddělení, které by měly za-
jistit bezpečí našich dětí. Rýsuje se i  možnost 

V novém školním roce zaznamenala naše 
„Školička jak lodička“ mnoho změn. Pro ve-
řejnost je patrně nejvíce viditelná přístavba 
nové třídy v  MŠ Bezručova, ke  které vedla 
našeho zřizovatele potřeba navýšit stávající 
kapacitu tak, aby mohly být umístěny všech-
ny děti, které v  Přibyslavi a  okolí potřebují 
MŠ využívat. Po dlouhých letech máme také 
díky tomu počet dětí ve  třídách nižší, tedy 
23 – 24 dětí na jednu třídu.

Vzhledem k tomu, že přístavba stále pokračuje, byli jsme 
nuceni jednu třídu, tedy „Sovičky“,  dočasně zřídit v ZŠ Přiby-
slav. Za vstřícnost děkujeme panu řediteli P. Adamovi.

Všichni „dospěláci“ se velmi snaží o  včasné dokončení 
stavby a  pokud možno nerušený průběh výchovně vzdělá-
vacího procesu ve  všech třídách. To klade zvýšené nároky 
na všechny zaměstnance školky, zvláště pak na paní uklízečky, 
které musí zabezpečit každodenní hygienicky čisté prostředí 
pro naše děti, za což jim velmi děkujeme. Další podstatnou 
změnou byla výměna vedení naší MŠ. Paní ředitelka Štoura-
čová odešla na nové pracoviště a ve výběrovém řízení uspěla 
p. Mgr. Martina Maloušková, která ihned 3. září nastoupila 
s elánem sobě vlastním do naší školky.

První týden v září jsme připravovali pro nejmladší i pro „po-
prvé jdoucí“ děti „adaptační program“, abychom napomohli 

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY

V PO č. 6/2011 byl uveden seznam zemřelých v  I. s. v. Pochybnosti o úplnosti 
najdeme již na hřbitově, kde mají hroby tito vojáci: Glozl Karel, desátník zemřelý 
1918, Henzl Jan, zemřelý 1917, Hitnaus Jaroslav, zemřelý 1915 v Korutanech a Sta-
něk Antonín, zemřelý 1916 na it. bojišti.

Při porovnání s databází Vojenského ústředního archivu najdeme  všelijaké odliš-
nosti, ba co víc dokonce další osoby. Jsou to: Culka Karel (1898 Přibyslav-1917) italská 
fronta, , Lustig Rudolf (1875 Přibyslav-1916) ruská fronta, Mokrý Miroslav (1895 Při-
byslav-1915) ruská fronta, Pokorný Antonín (1894 Přibyslav-1916) Přímoří. Nejasné 
rodiště: Nečas Jan (1884 Přibyslav?-1915) domovem Žďár - ruská fronta, Pometlo 
Ludvík (1888 Přibyslav?-1914) ruská fronta. Nezvěstný: Horáček František (Přiby-
slav1892-1915) ruská fronta, Stohanzel Rudolf (1888 Přibyslav-1914) ruská fronta

Zemřelí z přidružených částí města:
Eckherd Raul (1885 Dolní Jablonná-1917) ruská fronta, Evermann Franz (1886 

Dolní Jablonná-1917) ruská fronta, Knespel Josef (1895 Dolní Jablonná-1915) rus-
ká fronta, Matějka Alois (1896 Dobrá-1915) ruská fronta, Schwarzmayer Isidor 
(1875 Utín-1915) ruská fronta. U dalších osob je uvedeno nezvěstný: Preclík Václav 
(1887 Dobrá-1914) ruská fronta, Tecl Jan (1882 Dobrá-1914) ruská fronta. Nejasné 
rodiště: Čermák Josef (1881 Ronov?-1915) jižní fronta, Čejka Antonín (1882 Keř-
kov?-1914) Halič, Tlustý Ignatz (1895 Dolní Jablonná-1915) Bogdanovka, Bräuer 
Josef (1887 Dolní Jablonná-1915) ruská fronta. 

J. Ledvinka, ml.

Seznam zemřelých v I. sv. válce

 MŠ v knihovně

spolupráce se zahraniční MŠ, konkrétně z Rakouska.

V průběhu prvních dvou měsíců zhlédly děti 2 diva-
delní představení v MŠ, navštívily Záchrannou stanici 
pro zvířátka v Pavlově, Dýňový svět, místní knihovnu 
i městský úřad. Svými výtvarnými pracemi a výrobky 
obohatily výstavu ovoce a zeleniny, která je již tradičně 
instalována v radničním sklepení.

Nabídka her a aktivit v naší MŠ je opravdu pestrá 
a pro děti zajímavá a doufáme, že každý den strávený 
v naší školce je pro ně přínosem a pomáhá jim k jejich 
všestrannému rozvoji.

Zuzana Musilová
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MISIJNÍ KLUBKO - pro děti, rodiče i prarodiče
Letos se poprvé sejdeme v úterý 16. 10. v 17.00 h. Potom se budeme 

scházet každé třetí  úterý v měsíci, vždy od 17 do 19 hodin. Misijní klub-
ko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla 
dětí a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, 
Tvořivostí. 

Zveme k účasti všechny děti od první třídy, případně i mladší šikovné děti 
v doprovodu rodičů. 
Vedoucí: Marie Pleslová, Lenka Omesová (tel. 724 739 633)

SCHOLIČKA - pro děti od 6 let
Schůzka každý pátek od 15.30 do 16.30 hodin. Můžete se těšit nejen 

na zpívání, ale i na hraní her a přátelskou atmosféru. Do scholičky sháníme 
hudební doprovod - pokud na něco hrajete, ozvěte se!  
Vedoucí: Anna Omesová (tel. 731 425 322), Helena Omesová

SPOLČO DĚTÍ - děti od 10 do 13 let
Letos se poprvé sejdeme v pondělí 8. 10. v 17.00 h. Pak každých 14 dní, 

od 17 do 18:30 hodin. Biblické příběhy, světci jako vzory pro život, občas 
vyrábění a vždycky spousta her. Příležitost k setkávání se s kamarády z ná-
boženství a k poznávání nových. Scházíme se na přibyslavské faře. Těšíme 
se na všechny, a nemusí se bát přijít i děti, které do kostela nechodí. 
Vedoucí: Eliška Omesová (tel. 777 932 653), Klára Ledvinková, Johana 
Malá, Veronika Málková 

Milí spoluobčané, kdybychom neměli alespoň zrnko víry a naděje v pokračování 
života po smrti, byly by modlitby za zemřelé, docházení na hřbitov, a snad i celá 
kultura pohřbívání jen tradicí, která vyjadřuje naši úctu k  tělesným pozůstatkům 
zemřelých, ale v zásadě je potvrzením triumfu smrti a opomenutím duše. Praktic-
ky by to ale nic neměnilo. Pokud není láska něčím, co sahá za hranice pozemské 
existence, je i naše bolest, lítost a vzpomínání jen způsobem, jak se vyrovnáváme 
s  těžkostmi, ale je beze smyslu pro ty, kteří odešli. I pro naši možnou společnou 
budoucnost. Pokud je ale Bůh, který v Kristu odpovídá na nejhlubší touhy člověka 
po životě bez konce. Pokud je Bůh, který ve svém synu přijal naše člověčenství, vinu 
i smrt a přináší nám odpuštění. Pokud je láskou. Můžeme věřit, že se vztahy neztrácí 
a že se neztratíme ani my,  ani naši blízcí. Že nepřicházíme jeden o druhého prostě 
jen tím, že někdo zemře. Věci jsou jen složitější než kdy dříve. Ježíš Kristus zemřel 

a vstal z mrtvých, abychom mohli i my žít v naději. Osvobodil nás ze zla, abychom my 
mohli žít spravedlivě. Pokud máte špetku víry ve smysl života, který se nevyčerpává 
jen v investicích do tělesné schrány, následujte tu víru. A pokud jen trochu věříte, že 
Bůh má moc život dát, modlete se za zemřelé, aby vešli do Boží blízkosti, a jednou 
jsme se s nimi mohli potkat. Zveme vás srdečně ve čtvrtek na Svátek všech svatých 
1. 11. na mši svatou v 8.00 a v 18.00 h. a k modlitbám za zemřelé v pátek 2. 11. 
a ve čtvrtek 8. 11. V tyto dny se uskuteční v 17. 00 h. mše svatá ve farním kostele 
a po ní v 18.00 h. vždy modlitba na místním hřbitově. 

P. Mgr. Pavel Sandtner,
administrátor 

Římskokatolická farnost Přibyslav

Život v přibyslavské farnosti
Aktivity nejen pro děti

Vzpomínka na naše zemřelé 

MŠE SVATÁ S DĚTSKÝM KÁZÁNÍM
Každý třetí pátek a první neděli v měsíci, v kostele. Bohoslužba zaměřená na děti, s rytmic-

kým doprovodem.
 Připravili: Eliška Omesová a Anna Omesová

Co nás ještě společně čeká…
sobota 6. 10.  Farní zájezd k Pražskému Jezulátku
pátek 12. 10. v 19.30 h. Beseda s hostem papežské misijní dílo - farní sál
sobota 13. 10. v  9.00 h. Mše svatá v DPS
  v 18.00 h. Schůze PR a ER farnosti – ŘK fara
pátek 19. 10. v 19.30 h. Setkání starší mládeže – ŘK fara
sobota 20. 10. v 10.00 h. Setkání biřmovanců – ŘK fara
  v 21.00 h. Misijní most modlitby – farní kostel
neděle 21. 10.  Misijní neděle (sbírka na misie)
čtvrtek 25. 10. v 19.30 h. Biblická hodina – ŘK fara 

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce v říjnu roku 2018. Aktuální informace 
o dění ve farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i dalších bohoslužeb naleznete nejen v na-
šem měsíčníku Římsa, na našich stránkách www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce u vchodu 
do  kostela nebo si je vyslechnete v  ohláškách při nedělních bohoslužbách. Je možné, že 
u některých dlouhodobě plánovaných akcí může dojít ke změnám v jejich konání.

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav
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Vážení čtenáři,
máme tu pro vás informace o naší činnosti v září.

1. září 2018 jsme povečeřeli Veganskou večeři na školní zahradě ZŠ Přibyslav 
v menším počtu, ale i tak jsme si užili spoustu dobrot a těšíme se na další setkání. 

Na Přibyslavských slavnostech 8. září 2018 jsme na červeném stánku připravili 
měření tlaku pro dospělé a 5 stanovišť soutěží pro děti. Například obvazování, kvízy 
krizových situací, sportovní stanoviště a další. Děkujeme městu Přibyslav za pozvání.

V  sobotu 15. září 2018 jsme s  Červenokřižáčky měli krvavý kroužek. Povídali 
jsme si o krvi, zastavovali namaskované velké krvácení naší předsedkyně, vyplnili si 
pracovní listy a také jsme si povídali o darování krve a vytvářeli dárky pro dobrovolné 
dárce krve na nadcházející představení. 

Co nás čeká v říjnu:
Na pátek 5. října 2018 pro nás divadelní soubor FURIANT připravil divadelní 

představení pro dobrovolné dárce krve „Šťastné údolí“. Volné lístky můžete ještě 
do 3. října rezervovat na e-mailu mscckpribyslav@centrum.cz. Více informací na-
jdete na našem webu.

V pátek 12. října 2018 se společně s Otakárky vydáme v rámci projektu 72 ho-
din uklízet v Přibyslav. Už po sedmé se letos lidé po celé ČR pustí ve třech dnech 
do různých dobrovolnických aktivit. Přidejte se k nám, nebo si najděte jiný projekt 
na www.72hodin.cz. 

V sobotu 20. října 2018 nás čeká 
kroužek Červenokřižáčků. Scházíme 
se vždy jednu sobotu v měsíci a věnu-
jeme se tématu první pomoci, biolo-
gie člověka a charitativní a ekologické 
činnosti. Pokud vás tahle témata lákají 
a je vám alespoň 5 let, přijďte se podí-
vat! Další informace o členství najdete 
na našem webu.

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz 
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

Podzimní čas sice začíná až 23. září a letošní počasí se s teplými dny loučí opravdu 
velice pomalu, ale pro nás léto skončilo již 28. srpna, kdy jsme společně uzavřeli, 
pro nás členy SPCCH, místní koupaliště. Veřejnost se koupala ještě do nedávna, ale 
my už jsme se s létem rozloučili v srpnu. Na tomto místě bych jménem našich členů 
i jménem svým chtěla poděkovat zastupitelům města Přibyslav, všem pracovníkům 
koupaliště, obsluze ve stánku a provozovateli J. Jarošovi a pak i paní Haně Miku-
lincové, vedoucí OTS,  za vstřícnost, že nám všichni umožňují každoročně využívat 
v podvečerních hodinách bazén. Doufáme, že se v příštím roce léto vydaří jako letos 
a budeme se zase moci v horkém létě ochladit v čisté vodě přibyslavského koupaliště 
a posedět v jeho příjemném prostředí.

A co nás čeká v druhé polovině roku 2018? Snažili jsme se pro vás připravit na kaž-
dý měsíc zajímavý program.

říjen
– 11. 10. ve 14.00 h. – schůze výboru - účast všech členů nutná!
– 25. 10. ve 14.00 h. – Členská schůze – radnice města

listopad
– 8. 11. ve 14.00 h. – Schůze výboru
– 15. 11. ve 14.00 h. – Karaoke – kulturní dům

prosinec
– 6. 12. ve 14.00 h. – Mikulášské posezení
– 11. 12.  – Výlet do předvánočního Hlinska

Těšíme se na vaši účast při všech našich akcích. Aktuální informace každý měsíc 
naleznete na stránkách Přibyslavského občasníku a v naší vývěsce.

Věra Schusterová
předsedkyně ZO SPCCH ČR ZO Přibyslav

 Zaměstnanci bazénu

Léto skončilo
(svaz invalidů informuje)
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V sobotu 15. 9. 2018 slavili přibyslavští včelaři 110. výročí založení spolkové činnosti. Proto-
že takto významné výročí zaslouží pohled do minulosti, vydal místní spolek s podporou města 
Přibyslav Včelařský sborník. Ve sborníku naleznete historii včelaření, nové trendy a přístupy 
ve včelaření, vzpomínky těch nejzkušenějších včelařů na jejich včelařské začátky a souhrn dění 
ve spolku za poslední desetiletí. Samotný den oslav směřoval k budoucnosti včelaření a spol-
ku – první ročník soutěže regionálních medů a odpoledne přednášek a diskuse s odborníky. 

Dopolední program byl neveřejný. Šlo o ochutnávku a hodnocení medů včelařů z Přibyslavi 
a okolí. Do prvního ročníku soutěže nazvané „Slza medu“ se přihlásilo osm včelařů, kteří 
nabídli vzorky svých medů k  hodnocení. Osmičlené hodnotitelské komisi předsedala Eva 
Kučerová (nehodnotila, protože jako jediná z přítomných znala identitu medů, ale dohlížela 
na správný průběh soutěže), odborným garantem byl Dalibor Titěra, přední odborník z Vý-
zkumného ústavu včelařského v Dole. Dalšími členy byli jednak včelaři praktici (B. Blažek, 
P.  Málek, M. Šimanovská), výzkumníci, kteří se problematikou medu a  včelaření zabývají 
(V. Ducháč, učitel včelařství, D. Titěra, učitel a výzkumník) a zástupci veřejnosti (J. Rasochová, 
vedoucí školní jídelny a M. Kamarád, starosta města). Všichni hodnotitelé museli v soutěži 
dodržovat pravidla určená metodikou senzorického hodnocení medu navrženou ve Výzkum-
ném ústavu včelařském. Výsledky soutěže budou zařazeny do výzkumné databáze odborníků 
pro hodnocení kvality medů v České republice. Ze zákulisí soutěže si dovolím zveřejnit stesk 
přítomných odborníků z komise, pro které bylo hodnocení velice obtížné, protože všechny 
soutěžní medy byly velice chutné a kvalitní. Pořadí medů bylo tedy velmi těsné.

Vítězem prvního ročníku „Slza medu 2018“ se stal Václav Brabec s medem od včel z Utína. 
Vítěz převezme ocenění - originální plastiku Jany Březkové v rámci podzimní Výstavy ovoce, 
zeleniny, medu a brambor Přibyslavska . Vize členů spolku je zachovat do budoucna soutěž 
„Slza medu“ a připojit se tak k hodnocení jablek a brambor v rámci podzimní výstavy.

Sobotní odpoledne bylo již veřejné a určené jak včelařům, tak i široké veřejnosti. Včelaři 
nabídli blok tří přednášek: o  kvalitě medu, co může med znehodnocovat a  čeho se lidé 
(ne)oprávněně bojí (přednášející D. Titěra, Výzkumný ústav včelařský), o medonosných po-
rostech, resp. možnostech pro zemědělce neosévat svá pole jen pšenicí, kukuřicí a dalšími 
tradičními plodinami, ale vysévat i kvetoucí pásy na okrajích polí, které jsou zdrojem potravy 
pro včely (přednášející A. Talašová, Česká zemědělská univerzita v Praze) a o zkušenostech 
se včelařením s rozličnými velikostmi nástavků (V. Ducháč, učitel včelařství a spoluzakladatel 
studijního programu Včelařství na SOU Nasavrky). 

Jsme nesmírně rádi, že se nám oslava 110. výročí včelařů vydařila a potěšila i nevčelaře 
a blízké spolupracovníky z Českého svazu zahrádkářů zastoupené panem A. Jaitnerem. Tímto 
děkujeme i  našim přímým podporovatelům – městu Přibyslav a  fi rmě SC Metal. Osobně 
děkuji všem, kteří tomut o počinu fandili, pomohli mu a zúčastnili se jej!

Za včelaře a včelařky místní organizace ČSV,
Eva Kučerová

DEN PLNÝ MEDU

I  letos naše organizace pořádá tra-
diční podzimní výstavu ovoce, zeleniny 
a  květina dalších výpěstků svých členů 
a ostatní veřejnosti z Přibyslavi a blízkého 
okolí. Výstava se koná v rámci jubilejního 
20. ročníku Výstavy ovoce, zeleniny, 
medu a brambor Přibyslavska. Výstava 
bude otevřena ve sklepení radnice v so-
botu a neděli 20. a 21. října 2018, vždy 
od 9 do 17 hodin.

V  pondělí 22. října 2018 v  dopoled-
ních hodinách bude výstava otevřena pro 
návštěvu žáků základní a mateřské školy.

Příjem exponátů na výstavu bude prováděn ve čtvrtek 18. 10. a v pá-
tek 19. 10. 2018, vždy v době od 16 do 18 hodin. Upozorňujeme vás 
na  dřívější čas oproti loňsku z  důvodu pátečního předávání Cen města 
Přibyslavi a slavnostního křtu nově vydané publikace o spolkové činnosti 
v našem městě. Akce bude probíhat od 19.00 hodin v Kulturním domě. 
Dále potřebujeme dostatek času pro výběr jablek do soutěže o „Nejkrás-
nější jablko 2018“. 

Pro příjem exponátů i likvidaci výstavy bude otevřen zadní vchod rad-
nice od školy.

Ovoce, zeleninu a květiny označte jménem pěstitele a názvem odrůdy. 
U ovoce doporučujeme od jedné odrůdy 3 až 4 ks v závislosti na velikosti 
plodů, může jich být i méně. Na výstavě uvítáme i vazby ze sušených květin, 
bonsaje, květiny, léčivé byliny a vše, co se váže k práci na zahrádce a za-
hrádkaření. Při příjmu exponátů na  výstavu (především jablek) uveďte, 
zda je chcete vrátit, popř. zda jablka věnujete na degustační zkoušku. Ta 
se uskuteční na radnici začátkem prosince, a pokud uvedete svoji přesnou 
adresu, telefon nebo mailovou adresu, budete samozřejmě pozváni.

Na sobotní dopoledne je přislíben před radnicí prodej ovocných strom-
ků, květin, okrasných rostlin a brambor, jablek na uskladnění, výrobků fi r-
my Amylon a další. Na výstavě ovoce bude probíhat prodej kmínu, máku, 
hnojiva Kristalon, medu, perníčků a dalších produktů. 

Likvidace výstavy se uskuteční v pondělí 22. října 2018 v době od 17 
do 18 hodin, pak budou nevyzvednuté exponáty převezeny do klubovny 
ZO v Žižkově ulici č. 106.

Srdečně zveme všechny příznivce zahrádkaření k hojné účasti na  této 
tradiční výstavě, ať už jako vystavovatele či návštěvníky. Očekáváme, že 
přijdete obohatit jubilejní 20. ročník naší výstavy svými výpěstky a přispě-
jete tak ke zdaru této výstavy.

Ladislav Hladík
za výbor ZO ČZS Přibyslav

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Přibyslav



Spolky / Okolní obce ŘÍJEN 2018Str. 18

Rok se s rokem sešel a dětem přišlo poštou potvrzení, že byly přijaty do čaroděj-
nické školy v Bradavicích u Železných Horek. Při příjezdu je ubytoval školník Filch 
ve stanech a tee-pee. Po setmění kouzelný klobouk rozdělil děti do čtyř kolejí a začal 
školní rok. Studenti se vzdělávali ve vytváření lektvarů, zaříkávadel, v kouzlení a šifro-
vání a samozřejmě v hraní famfrpálu, který vyvrcholil velkým turnajem.

Během tábora musely děti překonat nástrahy od Voldemorta, který změnil čas tak, 
že ve dne byla noc a v noci den. Bojovaly s Baziliškem, s Trolem, zachraňovaly paní 
Norrisovou, škodil jim Tobi a uklidňovaly Uršulu. Voldemort sílil. Malí čarodějové 
naštěstí získali 5 viteálů v různých turnajích a dokázali ho zničit.

Mimo bradavický život se událo spoustu změn i v našem oddíle. Panteři a Veverky, 
kteří dosáhli věku 12 - 13 let, splnili různé výzvy a zasloužili si stát se skauty a skaut-
kami, tím postoupili do Bílých Tesáků a Hvězd.

Družina Hečotek během tábora podnikla putování ze Starého Ranska do tábora, 
a i když je cestou přepadla bouřka, táborníci dokázali postavit přístřešek z celt, roz-
dělat oheň, uvařit si večeři a do rána přespat. Touto zkouškou byli přijati při nočním 
rituálu do družiny Panterů.

Tři děvčata dosáhla věku 15 let, a tak byla přivedena uprostřed noci ke slavnost-
nímu ohni, kde na ně čekali vedoucí z celého střediska. Každý jim předal svůj pocit, 

co pro něho skauting znamená, 
a  tím byl založen pro děvčata 
kmen rangers. Pro náš oddíl to 
znamená moc, neboť tyto hol-
ky nám pomůžou vést mladší 
kamarády a časem možná pře-
vezmou další generace dětí.

Chci tímto poděkovat všem 
vedoucím a kuchařkám a i všem 
dětem, kteří dokázali vytvořit tak 
skvělou atmosféru, která letos 
na táboře byla. Jste skvělí.

Za 3.  oddíl Pírek Peggy
Markéta Kvardová

Tábor v Bradavicích
Stejně jako v loňském roce, tak i letos, se na konci letních prázdnin rozezněl v Keř-

kově zvuk lesnice, který odstartoval 2. ročník Mysliveckého dne pro děti. Po  pár 
deštivých dnech se nad námi počasí slitovalo a dovolilo nám v klidu vše uskutečnit. 

Na úvod se předvedli naši nenahraditelní psí pomocníci, včetně drobných ukázek 
jejich práce. Nachystali jsme různá stanoviště, kde se dala získat spousta nových 
a určitě zajímavých informací o myslivosti, o zvěři a o psech. Zajímavé bylo pozná-
vání listů stromů, nechyběli ani zbraně, včetně střelby ze vzduchovky na pohyblivé 
terče či střelba z luku. Děti, ale i dospělí, sbírali razítka, za které byli odměněni nejen 
sladkostmi, ale spoustou krásných cen. 

Nejzajímavější zastávkou byli dravci, které si všichni mohli pohladit, nebo se s nimi 
rovnou vyfotit. Nechyběl ani kovář, který předváděl svoje umění. Kdo měl chuť 
a dostatek odvahy, mohl si jeho práci vyzkoušet na vlastní kůži. 

Na závěr bych chtěla poděkovat členům Mysliveckého spolku Dobrá, všem spon-
zorům za hodnotné dary a příspěvky. Manželům Kuncovým  za skvělou spolupráci 
a představení dravců. Kovářovi Tomáši Popelovi za ukázku práce a jeho pot, a hlavně 
všem návštěvníkům, bez kterých by se tato akce neobešla. Věřím, že příští rok se opět 
sejdeme v hojném počtu.

Ležáková Aneta
MS Dobrá

DĚTSKÝ MYSLIVECKÝ DEN



Str. 19Okolní obceŘÍJEN 2018

Milí čtenáři,
při probírání se věcmi mého tatínka - Ing. Vratislava Vorala - jsem narazila na člá-

nek, který chtěl zřejmě poslat do Přibyslavského občasníku, ale z neznámých důvodů 
to neudělal. Tehdy se ještě těšil relativně dobrému zdraví a v Keřkově vedl knihovnu. 
Proto vás nyní nechám nahlédnout do jeho úvah.

Příběh z naší knihovny
Místní knihovna v Keřkově se těší zájmu pouze menšího počtu našich obyvatel, 

včetně mládeže. Přesto se najdou lidé, kteří nejenom že rádi čtou, kteří si na svou 
zálibu dokáží najít chvilku v každodenním shonu, ale projeví svůj zájem o knížky 
i  jiným způsobem. Nabízí mi knihy vyřazené z vlastních knihoven, nebo i  takové, 
které měly skončit v kontejneru pro papír do sběru.

Protože mám v knihovně i řadu knih ve dvojím i trojím exempláři, nabízím výmě-
nou za dodané knihy možnost vybrat si v našich dubletech. Dávat knihy do kon-
tejneru považuji za barbarství, zvláště jde-li o knihy kvalitní obsahem, autorem či 
vnější zachovalostí.

Knihy, které takto získám, bývají různého zaměření i obsahu. Romány, cestopisy, 
dětská literatura, naučné i praktické příručky a podobně, vydané v minulém i před-
minulém století. Někdy chybí desky s titulním listem, tak se snažím název knihy do-
hledat uvnitř. U jednoho románu se mi to ani nepodařilo. Vhodné knihy pak zůstávají 
zařazeny v knihovním fondu naší obce a jsou přístupné k výpůjčce všem zájemcům.

Zaujala mě ze získaných knih publikace téměř v „salátovém vydání“ „Jak studovat“ 
od Jana Hořejšího z roku 1935. Je zde uvedena řada citací ať již od antických autorů, 
Komenského či dalších, z nichž velká většina pasuje i na dnešní dobu. Několik jich 
pro zajímavost uvedu:

Čeho potřebuje svět!? /podle O. S. Mardena/
Lidí, jichž nelze koupiti.
Lidí, jichž slovo je závazkem.
Lidí, jimž je charakter nad bohatství.
Lidí, kteří mají zásady a vůli.

Lidí, kteří se nesmlouvají se špatným.
Lidí, kteří jsou počestní ve věcech malých i velkých.
Lidí, kteří nejsou zbabělci.
Lidí, kteří počítají 100 cm na metr a 100 l na hektolitr.
Lidí, kteří jsou věrni svým přátelům.

Z „Desatera správného života“ J. A. Komenského vyjímám:
Nezáviď nikomu, přej všem, vděk učiň, komukoli můžeš a zalíbíš se všem dobrým 

lidem.
T. G. Masaryk zase říká:

Tu zásadu měl jsem od malička, že člověk, který chce pracovati,  vždycky ví, jak 
a co a kde.
O čtení Hořejší uvádí:

Je dvojí četba. Pro zábavu či odpočinek a za druhé pro poznání a studium. Hleď-
me přečísti ze světových  klasiků to nejlepší. Uvidíte, že na brak času nezbude.

Nedaří se studování!? Nejčastější příčinou je nešikovnost, pak nepořádek, sla-
bá vůle, staré mezery a je zřídka skutečná neschopnost. Nápravné prostředky při 
studiu jsou:
1/ Vzchopit se a racionalizovat se od základu.
2/  Přátelská pomoc, návštěvy kamaráda úspěšnějšího, učíme se vedle sebe 

a pozoruji jak to dělá.
3/ Domácí učitel, od něhož očekávám především návod, příklad a vůli.
4/ Omezím vše, co mne rozptyluje.
5/ Hor livě odstraňuji staré nedostatky.
Lykurgos:

„Bohatství národa nespočívá v penězích, nýbrž v lidech zdravých na těle i na du-
chu, s tělem schopným námahy a vytrvalosti, s myslí ukázněnou, v lidech, kteří hledí 
na věci se správného stanoviska a cení je podle pravého účelu.“

Blíží se volby. Kéž se nám podaří volit a zvolit kandidáty, alespoň z části svými 
vlastnostmi odpovídající výše uvedeným kritériím. Plně souhlasím a jsem ráda, že 
tento článek tatínek napsal.

Olga Sabanová

Málokdo by si nevšiml toho, že je takové významné kulaté výročí od konce prv-
ní světové války a od začátku samostatnosti naší republiky. Mluví a píše se o tom 
ve všech sdělovacích prostředcích. 100 let.  

Bohužel už není žádný přímý pamětník té doby. Že to byla věc a  radost převeliká, 
dokazuje nejen mnoho dokumentů, ale také projevů lidí, kteří mnoho vytrpěli. 

Skoro v každé obci je pomníček se jmény mužů, kteří ve válce padli, kteří položili 
život za naši svobodu. 

Konec války mohl oslavovat celý svět, ale pro nás Čechy a Slováky byl tento čas 
zvlášť mimořádný.  Dal vzniknout  samostatnému státu československému. A tehdy 
se zrodil nápad, aby se na paměť této události zasadil strom. Naším národním stro-
mem je lípa, a proto byla tato vysazována jako symbol svobody.  

Také u nás v Keřkově takovou lípu máme. A jsou zde lidé, dá se říci „pamětníci 
pamětníků“, kteří vyprávějí to, co jim vyprávěla jejich maminka,  tatínek či dědeček. 
Protože ti u  toho přímo byli. Lípa se sázela slavnostně.   Děvčata byla v  krojích, 
přednášelo se, zpívalo a hrála hudba. 

Při poslechu rádia Český rozhlas 2 jsem slyšela, že se v ČR provádí soupis těchto 
stromů svobody. Zmínila jsem se o tom paní Aleně Gallové a ta neváhala a zapojila 
se do akce. Podle předpisů týmu Stromů svobody pro registraci zjistila vše, co bylo 
potřeba. Lípa byla vysazena v říjnu 1918. Zasadil ji Antonín Fuchs, Keřkov čp. 35. Dle 
záznamu v kronice Dobrá – Keřkov na str. 91 stojí: „Občané radostně uvítali skončení 
světové války a jako hold míru zasadili lípu. Při sázení mládež kolem stromku tanco-
vala a s hudbou odešla do hostince v Dobré, kde pokračovala v zábavě.“  

Podle požadavků také paní A. Gallová lípu vyfotografovala a změřila. Strom ve výš-
ce 130 cm má obvod 275 cm. Tato lípa z r. 1918 /u zvoničky/ je již zaregistrována 
a  vlaječka lípy je na  mapě „Stromů svobody ČR“. Má již přidělený certifi kát. Pro 
zajímavost – ke dni 12. 9. 2018 je v republice podle týmu Stromů svobody zaregis-
trováno 2972 těchto stromů. A keřkovská lípa je mezi nimi. 

Kromě této stoleté lípy u zvoničky jsou zde v Keřkově ještě lípy zasazené v dubnu 
1968. To bylo období, kdy se slibně začala měnit doba totality na  tzv. „socialis-
mus s lidskou tváří“. Lípa u rybníka byla zasazena panem Václavem Čejkou, Keřkov 
čp. 28. Obvod této lípy je 218 cm ve  výšce 130 cm. Další dvě   lípy, vysázené též 
v tuto dobu, jsou hned na kraji Keřkova vlevo od silnice z Havl. Brodu. Byly zasazeny 
na popud  Ing. Josefa Sixty – „Pražské jaro – vstupní brána do Keřkova“. Zasadili 
je J. Lunda a J. Hoskovec. Lípy mají ve výšce 130 cm obvod jedna 212 cm a druhá 
192 cm. Tyto lípy zaregistrovány nejsou. 

To je o  keřkovských lípách svobody. Jsou to mlčenliví svědci života kolem nás 
a přes všechny strasti a nepohody, které někdy krutě zmítají jejich korunami, drží 
jejich kořeny věrně v zemi. Kéž jsme jim podobni. 

J. V. Sládek:
Na slovanské lípě roste mnoho snětí 
a my jedné matky slovanské jsme děti. 

Jedna větev suchá, druhá nalomená, 
ale lípa stojí pevná, neskloněná.

Ať si vítr duje, hrom ať do ní spustí 
ona bude státi, ona bude růsti!

Vzdor navzdory světu, pro radost svým dětem, 
rovná, pevná, silná, obalená květem!

Díky paní Aleně Gallové, která zjišťovala v kronice, fotografovala, měřila, mailovala 
atd. 

Marie Voralová 

KEŘKOV
Stromy svobody

Uzávěrka příštího čísla 19. 10. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 11. 2018)
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, ráda vás opět uvedu do tajů 
kulturního dění v našem městě. Připomeneme si, co jsme zažili v září a co nás čeká 
v říjnu. Nebude toho málo.

Radosti a zmatky spojené s prvním školním dnem nejspíše způsobily, že maminky 
z KVC Harmonie první zářijové pondělí nedorazily. Budeme na ně tedy nachystaní 
v pondělí 1. října dopoledne. Těšíme se na setkání s nimi i jejich ratolestmi.

Jsou za námi Přibyslavské slavnosti a Mlékárenský den a vše, co k této tradiční 
události patří. Věříme, že jste byli spokojeni s doprovodným programem a dobře jste 
si slavnosti užili. Vše začalo skokovými závody, v kulturním domě byla prodejní výsta-
va skla, mohli jste zajít do kina, ochutnat i nakoupit mléčné výrobky, poslechnout si 
dobrou kapelu, navštívit kulturní památky zdarma a večer se pokochat ohňostrojem. 

V pátek 14. září odpoledne jsme se po prázdninové pauze sešli v dětském odděle-
ní knihovny s malými výtvarníky! Konala se tvořivá dílnička a vyráběli jsme malého 
ježka. Všem se moc povedl! Děkuji za účast a  těším se příště – v pátek 19. října 
od 14:30 hodin.

Ve středu 19. a čtvrtek 20. září se za námi do knihovny přišly podívat děti z MŠ 
se svými paními učitelkami. Ve středu jsme debatovali o knize „Honzíkova cesta“, 
kterou právě ve školce četli a ve čtvrtek jsme si s oddělením „Koťátka“ popovídali 
o lesních zvířátkách. Všichni byli jako vždy šikovní, těším se na příště.

V sobotu 22. září se konalo v areálu římskokatolické farnosti Přibyslavské Noctur-
no 2018 s opravdu nabitým programem plným hvězd! Všem návštěvníkům děkuje-
me za návštěvu a pořadatelům za velmi pěkný program celého festivalu a tím i další 
zviditelnění našeho města.

Ve  sváteční pátek 28. září jsme odstartovali již 35. ročník Divadelní Přibyslavi. 
Tentokrát Divadelní poutí! Ta byla v režii Přibyslavských pimprlat, která si nejen pro 
děti připravila pohádku, soutěže, pouť, jarmark a jiné. Pouť se konala až po uzávěrce 
tohoto čísla PO, ale věřím, že kdo ji v kulturním domě navštívil, rozhodně nepro-
hloupil a byl spokojený.

První říjnový týden je Týdnem knihoven 2018! Od 1. do 6. října opět registru-
jeme nové čtenáře na jeden rok zdarma a odpouštíme vám upomínky. Kdo máte 
doma knihy již hodně dlouho a máte tu tak už poměrně vysokou pokutu, využijte 
toho a knihy vraťte, rozhodně vám hlavu neutrhneme, budeme jen rádi, že se nám 
výpůjčky vrátí. A jak jistě víte, u nás v knihovně je s různými akcemi spojen celý měsíc, 
nejen týden, můžete se tedy těšit i na další události, o kterých se zmíním níže. Stejně 
tak budou vypsány na plakátku v tomto čísle PO.

V sobotu 6. října v 19:00 se vám v rámci Divadelní Přibyslavi v kulturním domě 
představí místní ochotnický soubor Furiant s  reprízou hry „Šťastné údolí“. Jste 
srdečně zváni.

V pátek 12. října si nenechte v kulturním domě ujít vernisáž výstavy a koncert! 
Akce konaná v rámci DP 2018 nese název „Hasiči hrají ochotníkům“. Můžete se těšit 
na dechovku a vernisáž výstavy fotografi í z letošního Pyrocaru pana Michala Fanty. 

Hned druhý den, v sobotu 13. října od 19:00, vám zahrají ochotníci z DS AJETO 
Počátky představení s názvem „Za oponou“. Nenechte si hru v kulturním domě ujít.

V úterý 16. října v 14:00 hodin vás všechny srdečně zveme do společenského 
sálu DPS na besedu se spisovatelkou Martinou Bittnerovou na téma „Dopisy přá-
telství“ o životě Boženy Němcové. Vstup je zdarma. 

V pátek 19. října se bude v kulturním domě konat od 19:00 hodin slavnostní 
předání Ceny města Přibyslav za rok 2017. Při této příležitosti bude také pokřtěna 
nová kniha „Spolky a spolková činnost v Přibyslavi“.

Ve dnech 20. až 22. října se můžeme těšit na jubilejní 20. ročník Výstavy ovoce, 
zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Více o doprovodném programu výstavy 
se dozvíte na plakátku v tomto čísle občasníku. 

V  sobotu 20. října od  14:00 a  15:30 vám v  rámci Divadelní Přibyslavi zahrají 
v kulturním domě loutkovou pohádku Přibyslavská pimprlata. Tentokrát s názvem 
„3 x u Křemílka a Vochomůrky“. Srdečně zveme všechny malé i velké diváky. 

Ve  stejný den večer si nenechte ujít fi lmový klub! Opět je pro vás nachystán 
výborný fi lm od 19:30 hod. a po jeho skončení nebude chybět koncert.  

Týden knihoven i Cena města Přibyslavi
V pátek 26. října od 17:00 hod. budou ochotníci z DS Brzkov hrát v kulturním 

domě pohádku „Vyměněná princezna“. Těšíme se na vaši návštěvu.

V neděli 28. října na stoleté výročí založení naší republiky budou v 11:00 hodin 
slavnostně položeny věnce k soše matky u kostela a odpoledne v 17:00 hodin se 
bude konat autorské čtení grafi ka, ilustrátora a  vypravěče pana Pavla Bezděčky 
v Galerii Janáček. Na tato setkání jste všichni srdečně zváni. 

V pondělí 29. října vás zveme do knihovny! Od 16:30 hodin tu bude mít přednáš-
ku irisdiagnostička paní Mgr. Andrea Šmídlová na téma „Skutečné příčiny nemocí“. 
Přednáška je zdarma. Více informací na plakátku v tomto čísle PO. Moc se na vás 
v knihovně těšíme.

S koncem října nám také v knihovně končí dětská čtenářská soutěž o ceny, která 
probíhala od března. Děti za správně vyplněné a vybarvené kartičky získávaly malé 
penízky „knihomilky“, které budou v  listopadu moci směnit za různé ceny. Pokud 
přečetly všechny zadané knihy a vyplnily k nim správné informace, mohly získat až 
42 knihomilků – to je plný počet. V týdnu od 5. do 9. listopadu bude v knihovně 
každý den k dispozici „prodejní“ pultík, na kterém si děti budou moci vybrat a za své 
knihomilky nakoupit ceny. K nákupu prosím přineste své vyplněné kartičky i kniho-
milky, abychom společně zkontrolovali, kolik jste jich mohli získat a nakonec získali. 
Moc se na „prodejní“ týden těšíme a doufáme, že si za svou čtenářskou píli odnesete 
domů něco pěkného.

Jak vidno, v  říjnu to bude opravdu nabité! Neváhejte a  zúčastněte se alespoň 
některých akcí z této pestré nabídky. 

Pohodový vstup do podzimu vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Říjen v lese
1.  Letos jsme si museli na  správné houbaření trochu počkat, ale stojí rozhodně 

za to! Napište alespoň pět druhů jedlých hub!

2.  A aby to „prašivkám“ nebylo líto – napište také alespoň tři názvy jedovatých hub!

3.  V lese se setkáváme i s jinými plody. Na kterém stromě zrají žaludy a na kterém 
zase kaštany? Jak se tyto stromy správně jmenují?

4.  Uveďte jména alespoň tří ptáků, kteří jsou v lese i přes zimu a neodlétají na jih.

5.  V říjnu také srnci shazují jednu část svého těla. ☺ Víte, co srnci shazují?

M. Gögeová

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, srdečně vás vítám u dalšího zapeklitého kvízu! Už jste se 
pořádně zabydleli ve škole a roztáčíte mozkové závity? Je třeba si ale občas 

i odpočinout. Třeba při příjemné procházce v lese. Na co můžeme v lese na pod-
zim (a nejen tehdy) narazit? Na to se podíváme v našem kvízu. Směle do toho ☺

Odměna čeká v knihovně na Anetku a slečny Hrůzovy (v době uzávěrky – třeba 
ještě někdo přibyde).

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

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

Těším se na odpovědi! :)
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PŘI BYSLAVSKÝ KDE DOMOV MŮJ?

Kde domov můj, kde domov můj?
Tu, kde otec Žižka válčil,
tu, kde krví zem promáčil,
tu, kde za nás bojoval,
tu, kde za nás umíral,
to je země otců slavných
[ :Přibyslava – domov můj! :]

Redakci ze svého archivu poskytl pan Kroulík
(Světozor č. 9 1918  Nakladatelství J. Otto v Praze)

Čtvrté autorské čtení Pavla Bezděčky
Kulturní program, věnovaný oslavám 100. výročí vzniku republiky v Přibyslavi, 

bude obohacen o  autorské čtení Pavla Bezděčky, výtvarníka a  spisovatele 
z  Jihlavy. Jeho, v  Přibyslavi již čtvrté autorské čtení, se uskuteční v  neděli 
28. října v 17 hodin v Janáčkově galerii. Současně to bude příležitost naposled 
si  prohlédnout Bezděčkovy fotografi e a  kovové sochy Huga Jonáše (Davida 
Habermanna), neboť v tento den zde končí jejich společná výstava. Občerstvení 
bude zajištěno. 

Luboš Janáček, Pavel Bezděčka

Kašna s vodotryskem od významného českého sochaře a keramika Jana Lichtága, 
která od roku 1975 stojí mezi přibyslavským kulturním domem a zámkem Zachari-
áše z Hradce, se dočkala generální rekonstrukce. 

Prorezivělé železné potrubí přivádějící vodu je nahrazeno plastovým, vyčištěn 
bude ucpaný odtok vody, zakoupeno je nové čerpadlo, pořízena nová fi ltrace a UV 
lampa. 

„Doposud jsem musel každé dva týdny v kašně vyměnit všechnu vodu, nyní tam 
může zůstat mnohem déle, nebude se kazit,“ říká Petr Štefáček kulturního domu, 
který se o řádný provoz kašny a vodotrysku stará. Dodává, že nový elektrický kabel 
umožní v budoucnosti kašnu efektně osvětlit.

Text a foto: Ivo Havlík

Kašna s dívkou a lachtanem se dočkala 
rekonstrukce

Přibyslavský muzikant Jindřich Macek má novou loutnu. Ve městě na ni poprvé 
veřejně zahrál ve středu 29. srpna 2018 na radnici při slavnostním odhalení busty 
od akademického sochaře Františka Němce.

„S nově postaveným nástrojem koncertuji první rok. Je to můj oblíbený typ rene-
sančního nástroje - zakázkově postavená loutna z dílny loutnaře Jiřího Čepeláka. 
Vychází z modelu Hans Frei, Bologna, přibližný rok vzniku 1550. Loutna je ostru-
něna deseti sbory, má 19 strun. Loutny tzv. boloňského typu byly v 17. století v celé 
Evropě oblíbené pro jejich harmonicky bohatý a sladký tón“, říká Jindřich Macek.

Zajímavostí loutny je věnování uvnitř nástroje a bohatá zlatnická práce – rozeta 
je zlacena 23,5 karátovým zlatem, podobně jako tomu je u výjimečně dochovaných 
nástrojů z období renesance. 

Text a foto: Ivo Havlík

Jindřich Macek hraje na novou loutnu
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Chtěly bychom poděkovat za všechny pravidelné návštěvnice a návštěvníky všem 
zaměstnancům přibyslavského koupaliště.

My, držitelé permanentek, jsme si letošní léto moc užili. Koupaliště bylo otevře-
né od konce května do poloviny září, a to doslova od rána do večera. Plavce tam 
vždycky čekala svěží průzračně čistá voda, návštěvníci se mohli občerstvit v místním 
stánku, pro děti byly připraveny houpačky, kuželky a pingpongový stůl. Nechyběla 
ani knihovnička pro zapálené čtenáře. Půjčování lehátek je již samozřejmostí.

Závěrem bychom chtěli pozvat občany Přibyslavi, kteří na  koupaliště nechodí, 
aby příští sezónu rozhodně přišli. Kdo sem jednou přijde, musí si to tu zamilovat. 
Funguje to zde naprosto skvěle.

Za spokojené a vděčné návštěvníky koupaliště

Monika Linková a Marie Hybelbauerová

Vzpomínky na krásné letní dny
aneb k oupaliště budiž pochváleno!

Shora uvedeným článkem byla na základě neobjektivních a lživých tvrzení z pod-
nětu aktivistek utínského osadního výboru dehonestována moje manželka, proto 
jsem nucen na článek reagovat a věc uvést na pravou míru.

Moje manželka /v článku označena jako vandalka/ je spoluvlastnicí parcely, která 
sousedí s parcelou údajně poškozených manželů. V období komunistické zvůle, kdy 
předek údajně poškozených patřil k předním komunistům v Utíně, začala tato rodina 
zabírat část parcely ve spoluvlastnictví mé manželky a nakládat s ní jako se svým 
majetkem. To ostatně bylo v souladu s komunistickou ideologií, která neuznávala 
soukromé vlastnictví. V tomto počínání pokračují i údajně postižení manželé, kteří 
si na části zabrané parcely ve spoluvlastnictví mé manželky postavili mj. plechový 
hangár a zřídili jezírko.

Pokud jde o inkriminovaný živý plot z habrů, ten skutečně vysázeli údajně poško-
zení na parcele, která jim nikdy nepatřila. V době, kdy živý plot sázeli, byl tento živý 
plot vysázen několik metrů daleko od hranice mezi parcelami údajně poškozených 
a mezi parcelou ve spoluvlastnictví mé manželky. Pokud tedy pisatel uvedl, že údajně 
poškozená rodina zasadila živý plot a pečlivě ho tvarovala, jaksi se opomenul zmínit, 
že tato jinak chvályhodná činnost byla prováděna na cizím majetku. Údajně poško-
zení byli přitom opakovaně vyzýváni, aby živý plot, který se nachází na zemědělské 
půdě, která je využívána jako louka, odstranili, samozřejmě bez jakékoliv odezvy. Po-
kud tedy moje žena přistoupila k odstranění části živého plotu, postupovala v rámci 
svých vlastnických práv. Odsouzeníhodné je naopak jednání údajně poškozených, 
kteří bez souhlasu spoluvlastníků hospodařili na cizím pozemku.

Tvrzení pisatele, že manželka vyzvala údajně poškozené ať si spoušť po pořeza-
ném plotu uklidí sami, je v pří krém rozporu s tím, co bylo ve výzvě uvedeno /údajně 
poškození byli pouze vyzváni, aby v dané lhůtě zbytek živého plotu sami zlikvidovali, 
což samozřejmě neučinili/.

Tvrzení pisatele, že věc řeší policie, se snaží navodit situaci o protiprávním jednání 
mé ženy, které bude potrestáno. Věc se má tak, že údajně poškození skutečně měli 
tu drzost obrátit se na policii s tvrzením, že došlo k poškození jejich majetku, po po-
daném telefonickém vysvětlení ze strany mé ženy věc policie dále neřeší, protože 
nemá co řešit.

V Utíně dne 20. 9. 2018

JUDr. Bohuslav Hnízdil
manžel údajné vandalky

Věc: Reakce na článek Ivo Havlíka 
„Sousedský vandalismus v Utíně“ 
uveřejněný v zářijovém Přibyslavském 
občasníku na str. 15

Stěží pochopitelný příběh se koncem srpna odehrál v lese Plaček mezi místní částí 
Přibyslavi Dobrou, Modlíkovem a Žižkovým Polem. 

Poblíž místa zvaném „V kuchyni“ blesk uhodil do přibližně 20 m vysokého smrku. 
Strom začal odshora hořet, oheň propálil asi čtyři metry dlouhou dutinu a potom 
se zastavil, možná vlivem deště. Spodní část vzrostlého stromu ve zdraví přežila.

„Velké štěstí, že žádný další strom nechytl a požár se dál do lesa nerozšířil, jinak 
mohl velký kus lesa lehnout popelem. Přitom je zřejmé, že stoletý strom musel 
doutnat a prohořívat několik dnů,“ říká vlastník lesa Milan Pátek.

Text a foto: Ivo Havlík

Kuriózní požár v lese Plaček

Přibyslavská sklářská huť Valner Glass v Kulturním domě Přibyslav vystavila ně-
která svá vrcholná díla, která vznikla před zhoubným požárem hutě 25. července. 

Výstava byla prodejní a je symbolické, že řadu nádherných váz jako první zakoupi-
ly mlékárny a sýrárny, které se v Přibyslavi zúčastnily 27. ročníku Mlékárenského dne.

Vyjádřily tím solidaritu s těžkou situací sklárny, tradičního zhotovitele originálních 
cen za nejkvalitnější a nejchutnější mléčné výrobky.

Přibyslavská sklárna zaměstnává 15 lidí, většinou foukače skla. Sklářští výtvarníci 
k užitným vlastnostem přidávají vysokou uměleckou hodnotu. Kvalita tak výrazně 
přesahuje kvantitu produkce. Sklárna až devadesát procent výroby exportuje, nej-
více do USA, Velké Británie a Itálie. 

Text a foto: Ivo Havlík

Výstava sklárny Valner Glass přispěla 
k obnově vyhořelé hutě

Dokumentární vize se pokouší hledat odpovědi na otázku: Měli jsme se v roce 
1938 bránit útoku nacistického Německa? Scénář vychází z existujících vojenskohis-
torických studií na toto téma a opírá se o odborníky, především vojenské historiky. 
Ukázka z rozhovoru mezi hlavním velitelem českos. vojsk arm. gen. L. Krejčím a ná-
čelníkem štábu brig. gen. B. Fialou:… „Tak dobře, jakmile se ozvou, chci vědět, co 
konkrétního spojenci hodlají pro nás udělat. I když, odpověď tuším. Mimochodem, 
co naše letecká dohoda s Francií? Přiletěla už jejich letadla? Podle hlášení generála 
Fajfra zatím ne. Pohonné hmoty a  munice jsou přitom pro ně přichystány podle 
plánu. Vše je soustředěno na  letišti v Přibyslavi. A  ta nabídka na přílet letadel ze 
Sovětského svazu? Od té doby, co nám ji jejich zástupce poskytl, sovětská strana 
mlčí. Nemůžeme s nimi navázat žádné spojení“…

(Faktem je, že Československo se na případné přijetí sovětských letadel připravo-
valo. Dokládají to vzpomínky J. Hartmana, pozdějšího příslušníka českoslov. letectva 
ve V. Británii, který za mobilizace v září 1938 sloužil na letišti v Přibyslavi. Podle nich 
dostal od nadřízených pokyn, aby připravil letiště na přijetí francouzských a sovět-
ských letadel. Žádná z nich však nakonec nepřiletěla. Ještě dodejme, že po Únoru 
1948 byly tlaky na přebudování letiště na kravín. Je moc dobře, že se tak nestalo.)

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v dokumentu
Co kdybychom se bránili?! Československo v r. 1938, ČT 2008.
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Na první pohled nic výjimečného, ale ve skutečnosti obrovský vliv na fungování 
Oblastní charity Havlíčkův Brod a především na pomoc pro její klienty. Organizace 
totiž v pátek 7. září odpoledne slavnostně převzala celkem šestnáct nových aut do te-
rénních sociálních služeb. Na každodenní profesionální péči ve svých domácnostech 
jsou odkázány stovky lidí. Díky novým vozidlům bude výrazně snadnější za  nimi 
dojet, a navíc i do vzdálenějších obcí havlíčkobrodského okresu a Humpolecka. 

Získat nová auta pro sociální pracovníky v terénu není nic jednoduchého. Jedná se 
o takzvaný investiční náklad, a většina dotačních titulů tak jejich nákup neumožňuje. 
Na druhé straně bez aut nelze poskytovat sociální služby v domácnostech klientů, 
o které je velký zájem. „Z vlastního rozpočtu nejsme schopni tak velké nákupy reali-
zovat. Proto neustále hledáme vhodné fi nanční zdroje. Vyřídit koupi těchto šestnácti 
aut trvalo týmu havlíčkobrodské Charity, který spolupracoval s havlíčkobrodskou 
fi rmou PWB, téměř dva roky. Mohli jsme je pořídit díky dotaci z Evropské unie a také 
z výtěžku Tříkrálové sbírky 2018,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod 
Ing. Kateřina Svobodová. 

Slavnostní předání bílých krasavců značky Citroën se uskutečnilo v areálu havlíč-
kobrodské fi rmy Pross Reklama, kde auta polepili logy Oblastní charity Havlíčkův 
Brod. Na cestu jim požehnal vikář Mgr. Oldřich Kučera, ale jak sám s úsměvem zmí-
nil, žehnal lidem, nikoliv autům. Modlitbami pracovníkům organizace popřál šťastné 
kilometry bez nehody a ve zdraví a samozřejmě spokojené klienty. Na nová vozidla 
se přišli podívat také starosta Havlíčkova Brodu Mgr. Jan Tecl, MBA a místostarostka 
města Ing. Ivana Mojžyšková. 

Z místa předání rovnou do práce si je odvezli pracovníci služeb při havlíčkobrod-
ské Charitě, a to konkrétně Střediska rané péče, Centra osobní asistence, Charitní 
pečovatelské služby, Domácí hospicové péče a Šipky – sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. „Děkuji všem, kteří se na  tomto projektu podíleli. Je to velký 
úspěch. Věřím, že nová auta našim pracovníkům a klientům budou dobře a dlouho 
sloužit,“ uzavřela Kateřina Svobodová. 

Činnost sociálních služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod fi nančně podporuje 
také město Humpolec a Havlíčkův Brod. 

Pro více informací se můžete obracet na:
Aneta Slavíková, PR

tel.: 777 736 063
e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Šestnáct nových aut se rozjelo rovnou 
do práce

 Šestnáct nových aut bude sloužit pěti sociálním službám havlíčkobrodské Charity. 
(OCH HB/Aneta Slavíková)

Na přibyslavské radnici byla 29. srpna odhalena 
busta ženy od  akademického sochaře Františka 
Němce, rodáka z místní části Hřiště.

Starosta Martin Kamarád připomenul, že toto 
dílo je jediným, které město od umělce vlastní.

Kurátorka sbírek městského muzea Anna Šaue-
rová doplnila, že ve  městě ještě bylo přibližně 
1,2 m vysoké Němcovo zpodobnění Jana Žižky, 
žel, v jednu dobu se po něm záhadně slehla zem.

František Němec se narodil 5. ledna 1882 ve vsi 
Hřiště, v  Praze vystudoval Akademii výtvarných 
umění, byl žákem největšího českého sochaře 
všech dob - J. V. Myslbeka. Žel, Němcovu naděj-
nou uměleckou dráhu přeťala první světová válka, 
byl odvelen na východní frontu, z ruského zajetí 
vstoupil do Čs. legií a v  jejich řadách 10. března 
1918 jako kulometčík padl ve  významné bitvě 
u Bachmače.

Záchranu busty inicioval majitel penziónu 
U Kubínů Milan Vlček. 

Přibyslav odhalila jediné ve městě dochované dílo 
svého rodáka, sochaře, který padl před 100 lety

Sochař zpodobnil paní Vomelovou
„O hliněné bustě, kterou vytvořil sochař Němec, mně řekl 

jeho praprasynovec Michal Němec ze Hřišť v  roce 2015. 
Busta byla silně poškozena. Hlava byla otlučená, odřená 
a dokonce oddělena od krku. Petr Máša restauroval odře-
niny a další škody. Keramička Jana Březková hlavu s krkem 
spojila. Když jsme restaurované dílo ukázali rodině Něm-
cových, byli mile překvapeni,“ vzpomíná Vlček. 

Opravenou bustu ve svém ateliéru ve Velehradě do bron-
zu odlil akademický sochař Otmar Oliva.

Kdo sochaři stál modelem? Milan Vlček je přesvědčen, že 
to byla paní Vomelová ze Hřišť a přibližuje její osud: „Rodi-
na musela v padesátých letech svůj statek opustit, později 
emigrovala do Austrálie. Teprve v devadesátých letech se 
potomci do Hřiště vrátili a na statku opět hospodaří“. 

„Jsme potěšeni, že se město postaralo o záchranu umě-
leckého díla příslušníka naší rodiny,“ řekla praneteř Jana 
Ruxová, která na  slavnostní okamžik přijela s  neteřemi 
a prasynovcem až z Prahy.

Text a foto: Ivo Havlík
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Po loňské dobré sezoně se naši dorostenci pouštějí do druhého roku působení 
v  krajské Lize Vysočiny. Očekávání jsou veliká. Však nabyté zkušenosti z  minulé 
sezony je nutno plně zúročit. Dále s námi již nepokračují jmenovci Mackovi, Láďa 
a Jindra, kteří vzhledem k věku 17 let přešli již do kategorie mužů. Přejeme jim mno-
ho úspěchů v dospěláckém fl orbalu. V této sezoně nás tedy je  třináct. Doufám, že to 
bude šťastná třináctka. Pro případ větší marodky máme v záloze několik šikovných 
starších žáků, jako je např. František Malý, František Šteidl, Patrik Blažek či Jan Češka. 
Kluci měli přes prázdniny individuální trénink na rychlost a vytrvalost.

Od začátku září jsme začali s tréninkem v hale, scházíme se dvakrát týdně, v pon-
dělí od  19.30 do  21.00 
hod. a  v  pátek od  18.00 
do 19.30 hod.

V  hale maximálně vy-
užíváme možností klubu 
k přípravě na ligová utkání.

Nejbližší turnaj nás čeká 
v Dolní Cerekvi dne 30. 9. 
2018, kdy poměříme síly 
s kluby z krajského města, 
a to s SK a FBŠ. 

Rádi bychom pozvali 
příznivce fl orbalu na  náš 
domácí turnaj do  spor-
tovní haly dne 4. listopadu 
od 9. hodiny ranní. Našimi 
soupeři budou dorostenci 
z  Bystřice a  nedalekého 
Žďáru nad Sázavou.

Za trenéry SK Juvenis
Lubomír Ledvinka

Sportu zdar, florbalu zvlášť

 Horní řada zleva: Marek Sobotka, Václav Peksa, Jan 
Závodný, Filip Bačkovský, Ota Kovář, Radek Procházka. Dolní 

řada zleva: Martin Škareda, Radim Sobotka, Matěj Sobotka, 
Michal Průža a golman Miloslav Bratršovský. Foto autor

 
21.10.2018 LIGA VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 9:00-15:00  

3.11.2018 LIGA VYSOČINY MUŽŮ 9:00-17:00  

4.11.2018 2. LIGA DOROSTENCŮ 9:00-17:00  

11.11.2018 LIGA VYSOČINY STARŠÍCH ŽÁKŮ 9:00-16:00  

   

SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT!!!  
 

DĚKUJEME PARTNERŮM: 
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16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

18:00 - 18:30
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20:00 - 21:00

STŘED
A

předškolní žactvo
rodiče a děti

nohejbal

16:00 - 16:30
16:30 - 18:00

18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

ČTVRTEK
starší žákyně

ženy st.
kondiční cvičení - ženy

16:00 - 17:00
17:00 - 18:30

18:30 - 20:00
20:00 - 21:00

PÁTEK
žáci

nohejbal
badm

inton

Cvičení bude zahájeno od 1. října 2018
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Pod dvěma vysokými sítěmi mladé dívky v Přibyslavi sehrály celodenní turnaj. 
Pořadatelem byla Základní škola Přibyslav.

Na  antukové dvorce u  sokolovny nastoupilo osm družstev - tři domácí, 
po dvou ze Štoků a Jiskry Havlíčkův Brod a jedno z Bezděkova.

Zvítězilo přibyslavské céčko před béčkem Štoků a rovněž béčkem domácích.

Tým Přibyslavi měl jako jediný mezinárodní obsazení. Hrály v něm dvě dívky 
vietnamské národnosti a dvě, které se narodily až v Barmě; všechny jsou žáky-
němi přibyslavské základní školy a členkami volejbalového kroužku.

Text a foto: Ivo Havlík

Volejbalové smeče na dvou dvorcích

Přibyslavská kopaná nemá šťastný podzim. Obě hráčsky oslabená mužstva 
SK Přibyslav se ocitla na konci tabulek. 

První tým je v krajském přeboru předposlední a jeho rezerva v okresním pře-
boru poslední.

Přesto je se na co dívat, na hřišti u sokolovny padá nevídaně mnoho gólů, byť 
převážně do sítě domácích.

V  říjnových bojích v  Přibyslavi uvidíme béčko Světlé nad Sázavou (7.10.), 
Sapeli Polnou (14.10.), béčko Ledče nad Sázavou (21.10.), Speřice (28.10.) 
a Dolní Město (4.11.).

Sativa Keřkov, která je zatím devátá ve III. třídě, hostí Hněvkovice (7.10.),Ve-
selý Žďár (21.10.) a Jeřišno (4.11.).

Text a foto: Ivo Havlík

Fotbalistům se nedaří, potřebují 
povzbudit

 Dorostenec Jakub Bačkovský (na snímku vlevo) bude mít v listopadu 18 let, ale již 
nastupuje za první mužstvo SK Přibyslav. V posázavském derby se mu povedl hattrick, 

Ledči nad Sázavou vstřelil tři góly, Přibyslav po dramatickém boji zvítězila 4:3.
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Komunální volby roku 2018 
 

„Přibyslav 2018“ 
sdružení nezávislých kandidátů 

 
Volební program 

sdružení „Přibyslav 2018“ do komunálních voleb 
v roce 2018 definuje jasné priority, ve kterých se chceme 

podílet na jejich prosazení nebo podpoře. 
 
 

Nebát se pomáhat 
 
 

Radnice zase bude občanům 
pomocníkem i partnerem 

 
Nesmí se jednat o nás bez nás 

 
Každá společnost má takové vedení, jaké si zasluhuje 

 
Občané – voliči, 

probuďte se ke kritickému myšlení 
 

Dnes volíte, zítra budete rozhodovat 
 

Zodpovídáme se plně Vám – občanům města Přibyslav 
 

Josef Pelikán, František Rosický, Ludmila Ronovská, Vladimír Kalina, 
František Kocourek, Tomáš Števuljak, Radovan Novotný, Josef Hrůza, 

Ing. Josef Pelikán, Karel Janáček, Jiří Vanický, Jan Holcman, Alois Večeřa, 
Mgr. et Mgr. Monika Linková, Jan Musil 

 
nezávislí odhodlaní kandidáti sdružení „Přibyslav 2018“ 

 



Je fajn, 

CELOU KANDIDÁTKU

HLASOVACÍ LÍSTE

Jana Studená

Václav Levý

RNDr. Ivan Po

MVDr. Sta
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Václav Levý
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Ivan Po

MVDr.MVDr. StaSta
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CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL

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

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

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

  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme

  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
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1. Ing. Jan Thomayer   2. Ing. Marie Křesťanová   3. Mgr. Anna Doubková   4. Mgr. Milan Kachlík   5. Mgr. Anna 
Šnýdl   Doubková   6. Josef Henzl   7. Ing. Bc. Petr Jajtner   8. Jiří Kocián   9. Pavel Malý   10. Ing. Tomáš Lehrl   
11.  Mgr.  Petra  Bártová   12. Jiří František Křesťan   13. Ilona Danišková   14. Petr Křesťan   15. František Kalina

PROČ VYBRAT NPP?
Chceme pracovat ve prospěch našeho města, budeme prosazovat a 
podporovat kroky ve prospěch občanů všech částí Přibyslavi. Zároveň máme 
na mysli dlouhodobý, ale udržitelný a rozumný rozvoj našeho města, aby 
bylo stále lepším místem pro život. Proto chceme pracovat a spolupracovat 
na záležitostech, které ctí principy dobrého hospodaření a dlouhodobého 
plánování. Plánování rozvoje, které přesahuje volební období a hranice 
kandidátních listin. 

KONTAKT:
www.facebook.com/nezavislipropribyslav

Do závodní jídelny v Přibyslavi
přijmu na HPP (možno i na brigádu)

kuchaře/ku a pomocnou sílu.
Praxe není podmínkou.

Vhodné také pro studenty na prázdninové brigády.

Více informací na tel.: 724 948 763
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KOUPÍM
chalupu nebo dům k trvalému bydlení, 

zahrada výhodou
tel. 737 577 906

Nutně hledám byt. S opravami počítám. 
Balkon výhodou.

Dohoda jistá. 703 668 449
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Vysaďme strom – oslavme smysluplně 100. výročí republiky 

a vytvořme společně nový český rekord! 
Kraj Vysočina se může zapsat do České knihy rekordů jako region, v němž se v průběhu deseti dnů vysadilo nejvíc národních stromů. 

Připojte se i vy! 
Celý projekt je příspěvkem našeho kraje k oslavám 100. výročí vzniku samostatné republiky. 

Hromadné sázení lip na Vysočině proběhne v období 

od 19. do 28. října 2018. 

Připojit se může každý, kdo má zájem připomenout si významné jubileum naší státnosti, vyjádřit sepětí s předky a udělat něco 
smysluplného – vysadit strom, který bude ozdobou krajiny ještě za mnoho let. Slavnostním vysazením lípy se zároveň připojíte 

k oficiálnímu pokusu o nový český rekord, který se může zapsat do České knihy rekordů. 

Akce je určena pro města, obce, školy, spolky, ale i rodiny či jednotlivce z Kraje Vysočina. 
Stačí se zdarma zaregistrovat na www.lipyvysociny.cz a poté v daném období vysadit lípu. 

 

Více informací a registrace: 

www.lipyvysociny.cz 

 

AUTORSKÉ CTENÍ  

28. 10. 2018 
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říjen 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

- od 1. října 2018 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2018 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. října 2018 Magická osmička/ výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2018 Úsměv prosím…/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2018 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. října 2018 Transmutace/výstava Janáček galerie Janáček galerie
– od 1. října 2018 Pravidelné cvičení jógy a taiči/viz plakát Budova MŠ a ZŠ TJ Jóga Přibyslav
– od 1. října 2018 Pravidelné cvičení v TJ Sokol/viz plakát Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– od 1. října 2018 Týden knihoven/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. října 2018 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 5. října 2018 od 14.00 h. Volby do zastupitelstva města a senátu Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 6. října 2018 od 8.00 h. Volby do zastupitelstva města a senátu Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 6. října 2018 od 8.00 h. Dny otevřených ateliérů/viz plakát Město Přibyslav Místní výtvarníci
– 6. října 2018 v 19.00 h. DP/Šťastné údolí/ DS Furiant Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. října 2018 od 9.00 h. Přibyslavský dvanáctiboj Junior/viz plakát U sokolovny MS ČČK Přibyslav
– 7. října 2018 od 9.00 h. Dny otevřených ateliérů/viz plakát Město Přibyslav Místní výtvarníci
– 7. října 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 7. října 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– 8. října 2018 v 17.00 h. Spolčo dětí ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 11. října 2018 v 17.00 h. Koncert žáků ZUŠ/Pernerův dům Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 12. října 2018 v 18.00 h. Pyrocar 2018/vernisáž výstavy M. Fanty Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. října 2018 v 19.00 h. Hasiči hrají ochotníkům/Hasiči ze Skutče Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. října 2018 v 19.30 h. Beseda s hostem ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 13. října 2018 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 13. října 2018 v 19.00 h. DP/Za oponou/DS AJeTo Počátky Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. října 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 16. října 2018 od 12.15 h. Charitní občanská poradna Radnice města OCH Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav
– 16. října 2018 ve 14.00 h. Dopisy přátelství/ Beseda s M. Bittnerovou Sál DPS KS Pohoda, KZM Přibyslav
– 16. října 2018 v 17.00 h. Misijní klubko ŘK fara ŘKF Přibyslav
– od 19. října 2018 Vysaďme strom/viz plakát Kraj Vysočina Kraj Vysočina
– 19. října 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. října 2018 v 19.00 h. Předání Ceny města za rok 2017, křest knihy Kulturní dům Město Přibyslav, KZMP
– 20. října 2018 v 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor/viz plakát Radnice města Město Přibyslav a spolky
– 20. října 2018 ve 14.00; v 15.30 h. DP/3 x U Křemílka a Vochomůrky/Přib. pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 21. října 2018 v 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor/viz plakát Radnice města Město Přibyslav a spolky
– 21. října 2018 v 9.00 h. Liga Vysočiny mladších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 21. října 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 21. října 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– 22. října 2018 v 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor/viz plakát Radnice města Město Přibyslav a spolky
– od 22. října 2018 Svoz velkoobjemového odpadu/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 24. října 2018 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 25. října 2018 ve 14.00 h. Členská schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav Radnice města SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 25. října 2018 od 16.00 h. Burza středních škol Budova ZŠ ZŠ Přibyslav a místní závody
– 26. října 2018 v 17.00 h. DP Vyměněná princezna/DDS Brzkov Kulturní dům KZM Přibyslav
– 28. října 2018 Oslavy 100. výročí založení ČSR/viz plakát Město Přibyslav Město Přibyslav a ostatní
– 28. října 2018 v 17.00 h. Čtvrté autorské čtení P. Bezděčky Janáček galerie Janáček galerie
– 28. října 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 29. října 2018 v 16.30 h. Skutečné příčiny nemocí/přednáška Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 31. října 2018 Ukončení čtenářské soutěže v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. listopadu 2018 Svátek všech svatých/viz plakát Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2018 Svátek všech věrných zemřelých – dušiček/viz plakát Farní kostel a hřbitov ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2018 v 19.00 h. DP/ Slečna Flintová/DS Schod Chotěboř Kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. listopadu 2018 v 9.00 h. Liga Vysočiny mužů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 3. listopadu 2018 v 19.00 h. DP/ Čtyři vraždy…/DS Ochotníci z Novoměstska Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. listopadu 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 4. listopadu 2018 v 9.00 h. 2. liga dorostenců Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 4. listopadu 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– 6. listopadu 2019 v 19.00 h. Zdeněk Izer/ Na plný coole  Kulturní dům Zdeněk Izer


