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Svůj příspěvek věnovaný pětadvacátému výročí přátelství Mooku en Middela-
ar s Přibyslaví do červnového občasníku píši týden před volbami do evropského 
parlamentu. 

Je to možná trochu symbolické. Na jedné straně hrdost nad naším evropanstvím, 
radost z toho, že přátelství mezi našimi městy není jen formálním aktem, ale živým 
osobním přátelstvím mnoha lidí ze dvou zemí dnes spřátelené Evropy, na straně dru-
hé obava z neřiditelného šílenství bruselské mašinerie znásobená českým uměním 
být minimálně v té byrokratické rovině papežštější než papež.

Dějiny lidstva jsou z větší části své existence dějinami válek. Dnes se sice občas 
děsíme míry násilí přítomné ve  společnosti, ale když si vzpomeneme, co se dělo 
na  území Evropy před 75 lety, je to porovnávání nesrovnatelného. Možná i  tato 
zkušenost vyústila v nejdelší období pokojného života na našem území. To, že Evro-
pané dokážou stále žít v míru, je i zásluhou toho, že spolu uměli v posledním století 
komunikovat a spolupracovat.

Mám osobní teorii, že člověk, ač se nazývá tvorem rozumným, řídí se právě v ob-
lasti sociálních vztahů především svým instinktem a emocemi. A je dobře, když to 
jsou a mohou být emoce pozitivní. Před dvaceti pěti lety 26. 4. 1994 uzavřeli naši 
předchůdci smlouvu o přátelství mezi městy Přibyslav a Mook en Middelaar. Uzavřeli 
ji ve  víře, že pomohou vzájemnému porozumění mezi lidmi různých národností, 
ve víře, že se lecčemu můžeme od našich holandských přátel přiučit, ve víře, že i my 
je můžeme něčím obohatit. A protože sice města mohou mnoho věcí, ale přátelit 
se mohou jen lidé, to největší, co podle mne za těch 25 let spolupráce vzniklo, jsou 
desítky přátelství lidí dvou odlišných národností, kultur, jazyků i zvyklostí. 

25 let přátelství Mook en Middelaar a Přibyslavi

Tato věta asi nejlépe vystihuje závěr ze zjišťování možností, jak řešit nepříznivou 
situaci ohledně zajištění zubní péče v Přibyslavi. Občané Přibyslavi se na představi-
tele města obracejí s dotazy na toto téma.

Před dvěma roky proběhlo ze strany vedení města oslovení zdravotních pojišťo-
ven. V následné reakci však bylo konstatováno, že situaci s nedostatkem zubních 
lékařů v našem regionu nelze řešit a pacienti mají hledat stomatology ve vzdáleněj-
ších místech.

Vyjádření České stomatologické komory
Na dotaz, který jsem zaslal na Českou stomatologickou komoru, mi odpověděl 

přímo pan Roman Šmucler. Uvedl, že podle statistiky je v naší zemi zubních lékařů 
nadbytek v porovnání s okolními zeměmi. Důvodem jejich nedostatku v některých 
regionech je, že se soustřeďují spíše ve velkých městech, která jsou pro ně více za-
jímavá. Podle jeho názoru jde o selhání zdravotních pojišťoven, které mají pečovat 
o své klienty a případně pro ně zajišťovat zubní lékaře. 

Zdravotní pojišťovny
Měly by se starat o své klienty, mohou oslovovat zubní lékaře, nikoliv je však nutit, 

aby obsazovali opuštěné ordinace. Svým klientům případně vyhledají nejbližší ordi-
naci, která ještě přijímá pacienty. Problém je v tom, že desítky kilometrů vzdálené or-
dinace tíživou situaci neřeší. Zejména pro naše seniory se stává stomatologická péče 
nedostupná. Zdravotní pojišťovny vypisují podle zákona prostřednictvím krajských 
úřadů výběrová řízení na poskytování zdravotních služeb. Iniciátory kromě zdravot-
ních pojišťoven mohou být přímo lékaři nebo také obce. Ve všech případech však je 
nezbytně nutné, aby byla předjednaná dohoda s jistým zájemcem – stomatologem, 
který se již rozhodl pro konkrétní místo, kde bude provozovat svoji ordinaci. Bez 
takové dohody ani nemá smysl výběrové řízení vypisovat. Ze zkušeností je ideální 
oslovit lékaře, kteří mají k danému místu nějaké osobní vazby.

Provoz zubní ordinace v Přibyslavi byl přerušen
Paní doktorka provoz své zubní ordinace přerušila, ale určitě se do ní vrátí. Mo-

mentálně ale nedokáže říci, kdy to bude. Situace má řešení jenom tehdy, pokud by 
se našel zubní lékař, který by byl ochoten poskytovat stomatologickou službu v Při-
byslavi. Poskytování stomatologických služeb je druh podnikání, které může vznik-
nout,  ale také zaniknout. S tím souvisí také určitá motivace a vytvoření vhodných 
podmínek v podobě nabídky prostoru ordinace, vybavení nebo možnosti bydlení. 
Tyto výhody lékařům zpravidla nabízejí samosprávy menších měst a obcí ve snaze 
zajistit svým občanům základní zdravotnické služby.

„Zubního lékaře si musíte sehnat sami“
Systém není optimálně nastaven 

Z uvedených zjištění je zřejmé, že občané žijící na venkově jsou v oblasti poskyto-
vání zdravotnických služeb v určité nevýhodě oproti těm z velkých měst. Nastavený 
systém dostupnost zdravotních služeb evidentně „podrobně neřeší“, což je moment, 
který můžeme označit jako selhání.

Nezbývá, než mezeru vyplnit vlastní iniciativou a pokud máme mezi svými zná-
mými nebo příbuznými mladé budoucí nebo vystudované stomatology, zkusme 
je oslovit a zmínit se o Přibyslavi. Nepochybuji o tom, že město je vstřícné jednat 
o podmínkách, které by byly pro případné zubaře maximálně příznivé. Děkuji.

Michael Omes
místostarosta

Od podepsání smlouvy mezi našimi městy uplynulo 25 let a uskutečnilo se více 
než 80 ofi ciálních setkání, návštěv a táborů, nemluvě o těch neofi ciálních na bázi 
osobních přátelství. S pomocí našich přátel proběhla i fi nanční pomoc české obci při 
povodních v roce 1997. Díky naší spolupráci měli první příležitost použít cizí jazyk 
v praxi na skautských táborech desítky dětí. Čestným občanem města Přibyslav se 
stal Peter Hubertus Martens, po  dlouhé roky hybatel naší spolupráce s  městem 
Mook a kamarád mnoha z nás. 

Mook en Middelar je město stojící na břehu řeky Maas čítající cca 7800 obyvatel. 
Leží v rozsáhlé rovině provincie Limburk a  je úplně jiné než Přibyslav a  její okolí. 
Přesto zde žijí lidé stejní jako my, lidé, kteří vědí kde je Přibyslav, lidé, kteří se k nám 
rádi vrací. 

Přeji nám všem, aby budoucnost naší spolupráce v dalších dvaceti pěti letech stála 
pořád na lidských kontaktech a přátelstvích. Přeji nám, aby se do této spolupráce 
zapojilo co nejvíc jednotlivců i spolků. Každý, kdo bude chtít pomoci, je vítán v zahra-
niční komisi, která je hybatelem celé spolupráce. Ve dnech 13. – 16. 6. navštíví Mook 
en Middelaar, možná symbolicky, pětadvacetičlenná delegace z Přibyslavi složená 
ze zástupců spolků, organizací a města. Věřím, že naše setkání bude odrazovým 
můstkem do vřelých vztahů v dalším čtvrtstoletí.

Martin K amarád
starosta města

13. 5. 2019 – ACO za přítomnosti starosty města Přibyslav, Martina Kamaráda, 
senátora Jana Tecla (Chrudim), umělce Davida Černého a rodiny Ahlmannů (maji-
telé  skupiny ACO) otevřelo nové logistické centrum v Přibyslavi.

Nová hala ACO

 Socha „Myslitel“ od Davida Černého
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Ve dnech 28. až 30. června 2019 se u nás koná tradiční Přibyslavská pouť. V těchto 
dnech bude uzavřeno pro dopravu Bechyňovo náměstí a část ulice Husovy. Ob-
jízdné trasy budou vedeny stejným způsobem, jak tomu bylo v předchozích letech. 
Dopravní obsluha autobusové zastávky „Bechyňovo náměstí“ bude přemístěna 
na  silnici II/350 směr Šlapanov (před bývalou restaurací Na  Růžku, dnes prodej 
zmrzliny). Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je zkrácena doba nočního klidu 
na dobu od 2.00 do 6.00 hodin.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém 5. veřejném zasedání dne 24. dubna 2019 schválilo 
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2019. Rozpočtové příjmy města 
po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 90 708 189 Kč a výdaje 140 603 722,92 Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. V rámci rozpočtového opatření č. 2 
došlo ke  zvýšení příjmů o  8  449  892 Kč a  to především z  důvodu daně z  příjmu 
právnických osob za  obce ve  výši 6  907  070 Kč a  dotace Kraje Vysočina ve  výši 
1 152 000 Kč (příspěvek na vyrovnávací platbu pečovatelské služby). Největší vý-
dajovou položkou rozpočtového opatření č. 2 jsou výdaje na rekonstrukci ulice Ma-
linského a technickou infrastrukturu pro 16 rodinných domů Pod Osivou II. ve výši 
6 800 000 Kč, daně z příjmu města ve výši 4 305 590 Kč a výměny povrchu ven-
kovního hřiště u sportovní haly ve výši 4 035 160 Kč. Kapitálová rezerva je po RO2 
ve výši 56 008 351,92 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2019 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
33 463 412,72 Kč (což tvoří 36,89 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou 
ve výši 23 807 819,47 Kč (což je 16,93 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl 
celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 9 655 593,25 Kč. Z celkových příjmů 
činí daňové příjmy 29 639 735,00 Kč (39,61 % rozpočtovaných daňových příjmů), 
nedaňové příjmy 1  569  763,72 Kč, kapitálové příjmy 2  717 Kč a  přijaté transfery 
2 251 197 Kč. Z celkových výdajů činí běžné výdaje 19 003 490,60 Kč a kapitálové 
výdaje 4 804 328,87 Kč.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2019 výnosy ve  výši 

19 823 975 Kč, náklady 17 954 272 Kč a hospodářský výsledek 1 869 703 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k 30. 4. 2019 Kč 2 501 610,89, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy -7 474,90 Kč, skládka 1 525 491,12 Kč, 
správa majetku -5  624,56 Kč, kabelová televize 702  508,22 Kč a  pronájmy 
286 711,01 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Během tohoto měsíce se naplno rozeběhla údržba veřejné zeleně jak ve městě 

Přibyslav, tak v přilehlých obcích. Tyto práce na základě vyhlášeného výběrového 
řízení zajišťuje pro období 2019 - 2020 pan Roman Kasal z Dobré a pan Jiří Němec 
z Ostrova nad Oslavou. Firma zároveň provedla osázení betonových květináčů květi-
nami v centru městu, květináčů na sloupech VO a balkonu budovy radnice. V dalších 
dnech bude probíhat údržba zeleně v  parku v  ul. Havlíčkova, Jana Otty, v  nově 
osázeném prostoru v ul. Tyršova, kolem kostela a proběhne nová sadová úprava 
v ul. Vyšehrad. Část zeleně ve městě Přibyslav mají v péči pracovníci technických 
služeb a Sportovního zařízení města Přibyslav. V obcích údržbu zeleně zajišťují sbory 
dobrovolných hasičů. 

Jako každý rok proběhla deratizace sklepních prostor v bytových domech ve sprá-
vě města Přibyslav a  deratizace v  obcích (návnady do  kanalizačních šachet), ze 
strany společnosti VAK proběhla deratizace kanalizačních šachet v jejich vlastnictví. 
Jen pro informaci, deratizace ze strany města a  spol. VAK bude provedena ještě 
jednou, a to na podzim tohoto roku. 

V minulém čísle občasníku zmiňované výběrové řízení na zateplení a plynofi kaci 
bytového domu čp. 15 v Ronově nad Sázavou bylo zrušeno z důvodu absence na-
bídek, následně bylo vyhlášeno výběrové řízení nové. Uvidíme, zda se tato investice 
zrealizuje do konce roku. Jak je všeobecně známo, v současnosti je velká poptávka 
po stavebních pracích. 

Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro 
investici okružní křižovatky na I/19 v Přibyslavi v lokalitě u průmyslové fi rmy NEUFE 
s  napojením místní komunikace u  lokality rodinných domů. Zpracovatelem pro-
jektové dokumentace dle smluvního ujednání je společnost SANTIS ze Žďáru nad 
Sázavou. Pro rekonstrukci ul. Malinského a  technickou infrastrukturu pro 16 RD 
Pod Osivou byla na základě výběrového řízení vybrána společnost STRABAG. Práce 
dle smluvního ujednání budou probíhat od 1. 6. – 31. 10. 2019. Ohledně průběhu 
stavebních prací proběhlo dne 20. 5. 2019 na městském úřadě jednání s vlastníky 
nemovitostí v těchto stavbou dotčených lokalitách, kde byl přítomen zhotovitel a za-
davatel stavby. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební úpravy kulturního 
domu v Utíně z důvodu řešení odstranění vlhkosti této budovy. Dále pokračují sta-
vební práce související s opravou chodníku v Keřkově a novým propojením chodníků 
v ulici Hesovská. Byly opraveny místní komunikace v místní části Česká Jablonná, 
kde na základě výběrového řízení opravu provedla společnost M – Silnice Havlíčkův 
Brod. 

Bytová oblast - v bytovém domě čp. 717 v ulici U Lesa proběhla z důvodu úplné 
nefunkčnosti kotle jeho výměna a převložkování komínu. Havarijní stav byl i v domě 
čp. 240, kde ve sklepním prostoru prasklo kanalizační potrubí. Tato porucha byla 
díky operativnímu jednání fi rmy okamžitě vyřešena. V tomto měsíci byly započaty 
stavební práce na  rekonstrukcí koupelny v  čp. 241 v  ulici Tržiště, práce provádí 
pan Janča z Keřkova. Souběžně se budou provádět i opravy na balkónech v domě 
s pečovatelskou službou čp. 251, kde opadává omítka z podesty balkonu. Od 16. 5. 
2019 byl přidělen byt v domě s pečovatelskou službou čp. 251 a od 1. 6. 2019 byt 
v domě s pečovatelskou službou čp. 240, oba ulice Tržiště.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
V deštivých, větrných a hodně chladných květnových dnech vypouštíme a čistíme 

bazén na koupališti. Na  lepší počasí nemůžeme čekat, musíme všechno stihnout 
do velké sportovní akce ACO Přibyslavský běh 2019. Letos se pracovníci technické 
čety města u této práce opravdu hodně nadřeli. Na stěnách se totiž přes zimu vytvo-
řila odolná vrstva vápence, která nešla jen tak dolů. Zabrala na ni kyselina citronová, 
kterou jsme nechali působit vždy cca 4 hodiny, než přišla na řadu vysokotlaká myčka 
s jemnými kartáči. Do toho nám neustále pršelo a déšť smýval to, co mělo působit…
Většími opravami a výměnou prošly také sprchy, oprýskané „domečky“ se zázemím 
dostávají nový nátěr, dorazila také chemie na spuštění technologie. I na její dodávku 
jsme čekali neobvykle dlouho kvůli výpadku chlornanu sodného na trhu.

Přibyslaví čas od času projde banda vandalů, která po sobě zanechává větší či 
menší spoušť. Převrácené kontejnery, posprejované koše nebo úplně zničené, po-
hozené o kus dál. I v květnu jste nám párkrát přidělali práci. 

Technická četa města a pracovníci skládky vyčistili areál pod zámkem pro koncert 
kapely Jelen. 

Objednali jsme instalaci dvou stožárů veřejného osvětlení, které nahradily poško-
zené sloupy. Jeden stojí u přechodu pro chodce na náměstí, druhý již svítí obyvate-
lům Poříčí. Do ulic Přibyslavi jsme vrátili květináče pro novou výsadbu. Připravená 
je plocha pro herní prvek a lavičky v Ronově nad Sázavou, v České Jablonné jsou na-
plánované klempířské práce na hasičské zbrojnici – výměna děravých okapů a nové 
okenní parapety. Opět děkujeme tamním hasičům za  spolupráci. Díky patří také 
myslivcům z Keřkova za vybílení jejich zázemí. Tam jsme letos slíbili nové venkovní 
dveře. Přeji vám pohodové dny.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Péče o trávník v období sucha a květnaté louky

Dokonalá okrasná zahrada bez jediného plevelu s nízko sečeným trávníkem je 
sice pro někoho hezká, ale stojí nás spoustu úsilí, peněz a vyžaduje i pravidelnou 
závlahu a hnojení. V době, kdy je voda nedostatkovým zbožím, jsme nuceni hledat 
jiná řešení.

Trávník, který se seče na krátko a často, daleko rychleji vysychá. Krátký porost 
nezadrží sluneční paprsky, voda z něho snadno steče pryč a poraněné rostliny potře-
bují pro zacelení ran více vody. První rada tedy zní – sekejme co nejméně a na větší 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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výšku. Pokud se již rozhodneme trávu posekat a není deštivé období, sekejme bez 
sběru, nejlépe mulčovací sekačkou nebo speciálně tvarovaným nožem. Tráva se 
rozseká na drobnou drť, propadne až na zem ke kořenům trávy, trávu hnojí a zá-
roveň zabraňuje úniku vláhy ze země. Pokud se na některých místech během roku 
nahromadí větší množství plsti, shrabeme ji na podzim společně s listím.

Vedle lepší výdrže trávy je zde ještě jeden dobrý důvod, proč si sekání trávy od-
pustit. Jde totiž o různé živočichy, kteří v posledních letech z přírody mizí, ale právě 
v zarostlejších zahradách mohou najít své místo. Jedná se především o hmyz, který 
je decimován i umělými hnojivy a pesticidy. Větší množství potravy a lepší místo pro 
život najdou v neposekané trávě také ptáci, ježci a další drobní živočichové.

Druhou možností je postupné nahrazení intenzívně udržovaných trávníků ne-
náročnou loukou. Květnatý trávník netrpí tolik vysycháním a podílí se na ekologic-
ké stabilitě daného okolí. Díky vyššímu podílu dvouděložných rostlin, z nichž část 
je i  medonosná, se takový trávník nebo louka stávají opravdovým lákadlem pro 
opylovače a  celou řadu dalších druhů hmyzu. Nemusíme nutně stávající trávník 
zlikvidovat a na čerstvě urovnaný terén louku založit výsevem. Stačí snížit intenzitu 
sečení, přestat hnojit a  zcela vynechat vertikutaci a  jakékoliv postřiky. Postupem 
času zřídne porost trav a uvolněná místa nahradí dvouděložné rostliny. Druhové 
složení se během let výrazně mění v závislosti na stanovištních podmínkách, ale také 
na druhovém složení porostů v okolí. Můžeme také provádět postupný dosev bylin 
do trávníku. Místa, kde je porost řídký, nejdříve rozrušíme vertikutačními hráběmi 
a  tím dopomůžeme lepšímu vzcházení rostlinek. Velmi působivé je větší plochu 
trávníku narušit několika „ostrůvky“ květnaté louky, které sečeme vždy po odkvětu 
a vysemenění bylin, maximálně 2x ročně, nejlépe kosou či srpem. U květnaté louky 
je nutné veškerou posekanou hmotu po usušení z pozemku odstranit, mulčování 
je nevhodné. 

Jak taková květnatá louka vypadá, se můžete podívat na stránkách fi rmy Planta 
Naturalis http://plantanaturalis.com/louky/, která se zabývá pěstováním přírodních 
bylin od roku 1993 a nyní na svých polích v Markvarticích u Sobotky pěstuje téměř 
2 000 druhů rostlin. Nabízí také cca 25 různých směsí osiv květnatých luk dle účelu, 
stanoviště, barvy, pestrosti apod. Tyto směsi jsou určené především k obohacení 
zahrad.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Fond Vysočiny – Odpady a ekologická výchova
Město Přibyslav obdrželo z  Fondu Vysočiny, z  grantového programu Odpady 

a ekologická výchova, dotaci na akci Odpady Přibyslav 2019 a uzavřelo s Krajem 
Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace. Dotace je ve výši 50 % (tj. 69 361 Kč) z cel-
kových nákladů na akci. 

V rámci tohoto projektu bylo nakoupeno 450 sad sáčků na psí exkrementy, dále 
120 ks rolí sáčků do držáku na psí exkrementy, 1 plastový kontejner o objemu 1 100 l 
na papír, který byl umístěn u jídelny Základní školy Přibyslav, 1 plastový kontejner 
o objemu 1 100 l na plast, který byl umístěn v Dolní Jablonné a nahradí repasovaný 
kovový kontejner. Dále bude pořízen velkoobjemový kontejner na vozidlo Bonetti 
o objemu 5,5 m3 na bioodpad, kterým budou pracovníci města svážet bioodpad 
při údržbě městské zeleně. Součástí projektu bude také vybudování tří zpevněných 
stání pod kontejnery na zeleň, a to na Příkopech, v Dolní Jablonné a Poříčí.

Jana Krejčová
referent OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci květnu probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážnějších 

komplikací, které by nějak ohrozily chod Pečovatelské služby Přibyslav. 
V pondělí 13. května jsem se spolu s paní Lenkou Vaverkovou, sociální pracov-

nicí města Přibyslav, zúčastnila v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě 
setkání na téma „Jak podpořit pečující osoby na regionální a lokální úrovni“. Toto 
setkání bylo velice zajímavé, neboť zde hovořili převážně zástupci poskytovatelů 
sociálních a zdravotních služeb v Kraji Vysočina a byly zde také předneseny konkrét-
ní opatření a nástroje podpory, které mohou kraje i obce využívat včetně dobrých 
příkladů z praxe. Na tomto jednání jsme také obdržely příručku pro ty, kteří pečují 
nebo by chtěli pečovat doma o blízkého člověka – „Jak na péči?“, kterou si může 
kdokoliv ze zájemců vyzvednout buď u  mě v  kanceláři ve  středisku pečovatelské 
služby, nebo v kanceláři paní Vaverkové na městském úřadu. Mezi další akce a se-
mináře, které krajský úřad pro poskytovatele sociálních služeb v květnu plánuje, jsou 
např. „Financování sociálních služeb“ a „Sociálně zdravotní pomezí Kraje Vysočina.“

Dne 16. května se pak několik pečovatelek zúčastnilo odborného školení v Brně 
na  téma „Zvládání slovní agrese“. Cílem školení bylo popsat jednotlivé stupně 
agresivního chování, příčiny jeho vzniku a  typy agresorů z pohledu psychopatie. 
Školení se zaměřovalo na to, jak se vyrovnat s osobně zaměřenou slovní agresí, jak 
rozpoznat rizikové chování jednotlivců a jak např. správně komunikovat s agresivním 
klientem.

Ve středu 29. května se pak všechny pečovatelky spolu s vedoucí zúčastnily ve spo-
lečenské místnosti střediska pečovatelské služby „Školení první pomoci“. Toto ško-
lení pro nás uspořádala paní Ilona Loužecká, ředitelka Oblastního spolku Českého 
červeného kříže v Havlíčkově Brodě, které bych tímto chtěla mockrát poděkovat.

Závěrem měsíce se pak ještě pečovatelky zúčastnily ve Žďáře nad Sázavou ško-
lení na téma „Specifi ka komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou“. Jelikož 
v poslední době nám těchto klientů přibývá, bylo toto školení pro nás velice přínosné 
hlavně proto, abychom si uvědomily, jaký je postupný rozvoj této nemoci a to z hle-
diska změn myšlení, paměti, komunikace, dezorientace apod. Školení bylo zamě-
řeno především na komunikaci s  takovýmto klientem, na rehabilitaci jeho paměti 
a na vedení rozhovorů s víceméně nesmyslnými tématy.

V sobotu 4. 5. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spolupráci 
s místní římskokatolickou farností mše svatá. Další mše svatá proběhne 29. 6. v 9.00 
hodin. Všichni jste srdečně zváni. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav se schází zpravidla jedenkrát 

za dva měsíce. Věnuje se palčivým tématům, navrhuje řešení problematických ob-
lastí, ale také jednou v roce vyráží na exkurzi do blízkých zařízení sociálních či zdra-
votních služeb. Těch běžně využívají naši spoluobčané. Vzhledem k tomu, že jedna 
ze členek naší komise je zdravotně - sociální pracovnicí  Psychiatrické nemocnice 
Havlíčkův Brod (dále jen PN HB), volba zařízení pro letošní rok byla jasná. S klienty 
s psychickými problémy, závislostmi i dalšími potížemi, které volají po zásahu psy-
chiatra, se potkáváme často. Dne 9. 5. 2019 jsme tak zavítaly do jmenovaného zdra-
votnického zařízení, kde jsme se seznámily s jeho historií, rozdělením na jednotlivá 
oddělení a s možnostmi přijetí k hospitalizaci. Průvodkyní nám byla paní Mgr. Len-
ka Thomayerová, členka komise, která zde pracuje. Hovořily jsme o nejčastějších 
diagnózách, kvůli kterým jsou pacienti hospitalizováni a  zaměřily se na  specifi ka 
jednotlivých oddělení, režim oddělení, program léčby pacientů apod. Diskutovaly 
jsme také o různých úskalích poskytované péče, která souvisí se zásahem do  lid-
ských práv a ochranou jedince. Prohlédly jsme koedukované psychoterapeutické 
oddělení, gerontopsychiatrické oddělení pro ženy a doléčovací oddělení pro muže. 
Nahlédly jsme také do kaple a navštívily dílnu pracovní terapie, kde se pacienti věnují 
šití bytového textilu, výrobě z pedigu či dalším ručním pracím. V současné době 
PN HB disponuje 700 lůžky pro osoby s duševním onemocněním a ročně zahájí 
2000 až 2500 hospitalizací. Psychiatrická nemocnice je zapojena také do progra-
mu transformace psychiatrické péče, kdy by mělo výhledově docházet k  rozvoji 
návazných služeb v komunitě tak, aby více pacientů mohlo žít ve svém přirozeném 
prostředí a ne v psychiatrické nemocnici. Ačkoliv pro některé členky komise byla 
exkurze silným zážitkem, jsme rády, že jsme se mohly s prostředím, kde pobývají 
i naši klienti, seznámit. Z praxe pak můžeme říci, že spolupráce města s nemocnicí 
je na dobré úrovni. 

Dne 13. 5. 2019 jsem se společně s vedoucí pečovatelské služby zúčastnila „kula-
tého stolu“ na Krajském úřadě v Jihlavě na téma podpory neformálních pečujících. 
O tom, že péče o nemohoucí osobu je vyčerpávající, není pochyb. Co potom, když 
péče v domácím prostředí zabírá téměř 24 hodin denně? Pečující se nám pak stávají 
vysoce ohroženou cílovou skupinou. Je potřeba si jich vážit a podporovat nejen fi -
nančně, ale i psychicky. Naslouchat, pomoci jim s doplňkovými službami a v případě 
potřeby poskytnout co nejvíce informací. Ty u nás naleznete na městském úřadě 
nebo v  pečovatelské službě mimo jiné i formou brožury „Jak na péči?“. 

Na závěr příspěvku odlehčím informací z akce Klubu seniorů Pohoda. V květnu 
jsme v klubu přivítali zástupkyni z řad Policie ČR, která nám v několika blocích před-
nášela o bezpečnosti seniorů a demonstrovala na případech z praxe. Jak bylo pro 
seniory příjemné na závěr slyšet, že Přibyslav je po stránce útoků na tuto bezbran-
nou cílovou skupinu klidnou obcí. Tak si přejme, ať to tak zůstane!

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice
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Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červnu 2019
Rozmístění kontejnerů ve městě

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 3. 6. 17. 6. 6 Cihlářská 10. 6. 24. 6.
2 Bezručova 4. 6. 18. 6. 7 Jiráskova 11. 6. 25. 6.
3 Hesovská 5. 6. 19. 6. 8 Vyšehrad 12. 6. 26. 6.
4 Pecháčkova I 6. 6. 20. 6. 9 Prokopova 13. 6. 27. 6.
5 Zahrádky u ACA 7. 6. 21. 6. 10 Na Vyhlídce 14. 6. 28. 6.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 3. 6. 17. 6. 16 Seifertova 10. 6. 24. 6.
12 Pecháčkova II 4. 6. 18. 6. 17 Česká 11. 6. 25. 6.
13 Nezvalova 5. 6. 19. 6. 18 U Barevny 12. 6. 26. 6.
14 Bezpalcova 6. 6. 20. 6. 19 Zahradní 13. 6. 27. 6.
15 Zahrádky Amerika 7. 6. 21. 6. 20 Zahrádky Letiště 14. 6. 28. 6.

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

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

Rozmístění kontejnerů na bioodpad v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 31. 5. – 2. 6. 10. 6. – 13. 6. 21. 6. – 23. 6. 
Keřkov 3. 6. – 6. 6. 14. 6. – 16. 6. 24. 6. – 27. 6. 
Dobrá 7. 6. – 9. 6. 17. 6. – 20. 6. 28. 6. – 30. 6. 
Česká Jablonná 31. 5. – 2. 6. 10. 6. – 13. 6. 21. 6. – 23. 6. 
Dolní Jablonná 3. 6. – 6. 6. 14. 6. – 16. 6. 24. 6. – 27. 6. 
Poříčí 7. 6. – 9. 6. 17. 6. – 20. 6. 28. 6. – 30. 6. 
Dvorek 31. 5. – 2. 6. 10. 6. – 13. 6. 21. 6. – 23. 6. 
Uhry 3. 6. – 6. 6. 14. 6. – 16. 6. 24. 6. – 27. 6. 
Utín 7. 6. – 9. 6. 17. 6. – 20. 6. 28. 6. – 30. 6. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

 foceno 5. 5. 2019. Neustále se opakující víkendová řádění vandalů v Přibyslavi

 foceno 20. 5. 2019 před vraty skládky Ronov nad Sázavou. 
Drzost některých občanů nezná mezí. Připomínáme, že skládka Ronov nad Sázavou je otevřená 

každý všední den od 7 do 17 hodin. Nechávat odpad před vraty je nepřípustné.

Ve středu 17. dubna 2019 bylo na zámku v Třebíči slavnostně předáno ocenění 
v oblasti tradiční lidové kultury udělované Krajem Vysočina  za oblast „Mistr tradič-
ní rukodělné výroby Kraje Vysočina“, materiál sklo, obor hutní sklářství. Ocenění 
bylo předáno panu Františku Kouřilovi ze sklářského ateliéru Valner Glass, s. r. o., 
Přibyslav. 

„František Kouřil se narodil v r. 1965, vystudoval Střední odborné učiliště ve Světlé 
n. Sázavou, kde získal teoretickou základnu pro práci v oboru sklářství. Mnoha zku-
šeností nabyl v Chlumu u Třeboně a Josefodole ve Světlé n. S. při vykonávání studijní 
praxe. Následně začal působit od roku 1987 ve sklárně ve Škrdlovicích, která byla 
jednou z posledních otevřených skláren v regionu s tak dlouhou a bohatou sklářskou 

Významné ocenění do přibyslavské sklárny
historií. Postupně se vypracoval přes 
baňkaře či jádraře až na  pozici mistra 
skláře a  začal také autorsky navrhovat 
a  vytvářet vlastní nové vzory. V  roce 
1993 odešel do nové sklárny Huť Princ 
ve Žďáře nad Sázavou založené Alešem 
Valnerem a stal se pro produkci celé huti 
stěžejní postavou. Zároveň sem přenesl 
škrdlovickou tradici – tedy výrobu hutní-
ho skla. Zde si také dopracoval a vytříbil 
techniku vytváření volných sklářských 
tvarů bez formy nebo za  použití polo-
forem. V roce 2004 přešel spolu s maji-
telem celé huti Alešem Valnerem do Při-
byslavi s úmyslem položit základy vzniku 
malého sklářského ateliéru, který ve své 
produkci dbá především na kvalitu kaž-
dého jednotlivého výrobku. V tomto ateliéru Valner Glass, s. r. o., působí František 
Kouřil dodnes jako hlavní mistr sklář, kterému pod rukama vzniklo mnoho nových 
vzorů originálních skleněných předmětů uznávaných u nás i v zahraničí.“

Rád bych mu tímto pogratuloval k přijetí tohoto významného ocenění a popřál 
mnoho tvůrčích i životních radostí do dalších let. 

Martin Kamarád, starosta města 
(s použitím textu vydaného k ocenění 

„Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“)
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 104/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 10/2017-741 
na provedení díla „Přibyslav, místní část Dobrá, Lokalita rodinných domů“, 
uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a společností STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 15058786. Celková cena díla je 1.802.073 Kč bez DPH.
Termín: 15. 05. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

105/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít příkazní smlouvu na zabezpečení služ-
by technického dozoru investora pro zakázku „Technická infrastruktura pro 
16 RD Pod Osivou - II. Etapa“ a  „Rekonstrukce ul. Malinského v Přibyslavi“ 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  IS engineering s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, IČO 25975609. Cena 
za činnost je ve výši 109.238,80 Kč včetně DPH.
Termín: 24. 05. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

106/2019 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 106 v Domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na 30,97 Kč 
za  1 m2 měsíčně s  možností navýšení ceny nájmu o  míru infl ace vyhlášené 
ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 5. 2019 na dobu neurčitou. 
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

107/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
neurčitou ze dne 20. 3. 2018 uzavřené mezi městem Přibyslav a (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav, kterým se 
upravuje výměra pronajatých prostor.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

108/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání ze dne 29. 5. 2015 uzavřené s (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, IČO 45911291, kterým se 
prodlužuje doba trvání nájemní smlouvy, a to od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

109/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zeměděl-
ském pachtu ze dne 17. 5. 2018 mezi podílnickými obcemi Lesního družstva 
obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, 582 22 
Přibyslav, IČO 64259773. 
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

110/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1826 o vý-
měře 8 m2 v  k. ú. Přibyslav paní Aleně Pleslové, Březina 5, 666  01 Tišnov, 
IČO 02580438. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou, a to od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019.
Termín: 01. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

111/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pacht části pozemku parc. č. 4/2 o výměře 
105 m2 a části pozemku parc. č. 126/1 o výměře 40 m2 v k. ú. Poříčí u Při-
byslavi paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 
Přibyslav. Pachtovné je ve výši 145 Kč/rok. Pachtovní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní 
lhůta počíná běžet od 1. 10. příslušného roku.
Termín: 10. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

112/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  spolkem 
„ŠATLAVA MUSIC“, Rašínova 525, 582 22 Přibyslav o pronájmu části měst-
ských pozemků v areálu pod zámkem parc. č. 1/4, 7, 9/2, 1666/1, 1666/2, 
1666/3 v k. ú. Přibyslav o celkové výměře cca 3 000 m² v termínu od 17. 5. 
do 20. 5. 2019 na uspořádání hudebního festivalu Jelen a hosté doma.
Termín: 10. 05. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

113/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení samostatných hmotných movitých 
věcí a drobného dlouhodobého hmotného majetku.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Bártová Marie
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

114/2019 Rada města schvaluje Kritéria pro přijetí dítěte do  MŠ Přibyslav pro školní 
rok 2019/2020.
Termín: 02. 05. 2019
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

115/2019 Rada města Přibyslav schvaluje ocenit držitele Ceny města Přibyslav za rok 
2018 částkou 5.000 Kč. 
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

116/2019 Rada města Přibyslav jmenuje s účinností od 1. května 2019 ředitelkou Základ-
ní školy Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938, Mgr. Jaroslavu 
Janů, bytem  Přibyslav.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

117/2019 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 5. 2019 plat ředitelce Základ-
ní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

118/2019 Rada města Přibyslav schvaluje v období od 9. 8. 2019 do 11. 8. 2019 výpůjčku 
části prostor Bechyňova náměstí společnosti MEDIA MARKETING SERVICES 
a.s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČO 27604942, za účelem pořá-
dání letní promo akce „Food circus“ a za účelem umístění informační cedule 
a přistavení vozu k informování o této akci.
Termín: 30. 08. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

119/2019 Rada města Přibyslav schvaluje zrušit výběrové řízení na stavební práce „Za-
teplení a plynofi kace bytového domu Ronov 15“.
Termín: 10. 05. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

120/2019 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlášení výběrového 
řízení na stavební práce „Zateplení a plynofi kace bytového domu Ronov 15“.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne  29. 04. 2019

 16/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program zasedání zastupi-
telstva města konaného dne 24. 4. 2019.
Termín: 01. 05. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

17/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Adama 
na člena Výboru pro Cenu města Přibyslav.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 2

18/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Výboru pro Cenu města Přibyslav 
Janu Žákovou.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 2

19/2019 Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít „Smlouvu o společném zadání veřej-
ných zadavatelů“ a „Smlouvu o úhradě nákladů vzniklých při stavbě“ ke stavbě 
„II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004“ mezi Krajskou správou a údrž-
bou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihla-
va, IČO 00090450 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

20/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje vyhlášení „Výzvy k předložení návrhu 
řešení“ na Studii Bechyňova náměstí Přibyslav.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1

21/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2019, o nočním klidu.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

22/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje Cenu města Přibyslav za  rok 2018 
Ing.  Františku Kerbrovi, panu Josefu Hamerníkovi, panu Vratislavu Liškovi 
a paní Anně Dvořákové.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 24.  04. 2019

(pokračování na str. 8)
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23/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 561/11 
o výměře 243 m2, odděleného geometrickým plánem č. 191-33/2018 z po-
zemku parc. č. 561/2 v  k. ú. Hřiště paní (z  důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 22.755 Kč. Náklady 
spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 24. 4. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 10. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

24/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 93 o vý-
měře 1 m2, odděleného geometrickým plánem č. 270-35/2018 z  pozemku 
parc. č. 566/6 v k. ú. Dolní Jablonná panu (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 200 Kč. Náklady spo-
jené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 24. 4. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 10. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

25/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 138/9 o vý-
měře 4 m2, odděleného geometrickým plánem č. 146-42/2018 z  pozemku 
parc. č. 138/8 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi manželům (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny) 582 22 Přibyslav za kupní cenu 880 Kč. Náklady 
spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 24. 4. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 10. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

26/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 11/14 
o výměře 144 m2 v k. ú. Utín společnosti Duvet real s.r.o., Nitranská 894/8, 
Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO 27463664 za kupní cenu 28.800 Kč. Náklady 
spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 24. 4. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 10. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

27/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 50 
o výměře 30 m2 v k. ú. Utín manželům (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 6.000 Kč. Náklady spojené 
s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti 
měsíců od 24. 4. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 10. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

28/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 541/11 o výměře cca 18 m2 a části pozemku parc. č. 616 o výměře cca 1 m2 
v k. ú. Hřiště a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

29/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje nebo směny části 
pozemku parc. č. 397/12 o výměře cca 85 m2 a části pozemku parc. č. 401/8 
o výměře cca 423 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

30/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje částí pozemku parc. 
č. st. 886 o výměře 135 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

31/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. 
č. 24/13 o výměře 58 m2, parc. č. 389/6 o výměře 783 m2 a části pozemku 
parc. č. 24/8 o  výměře cca 970 m2 v  k. ú. Dobrá a  rozhoduje záměr obce 
vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

32/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemků parc. č. st. 88 
o výměře 13 m2, parc. č. 532/3 o výměře 70 m2 a částí pozemku parc. č. 566/6 
o výměře cca 35 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a  rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

33/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny části pozemku parc. 
č. 1127 o  výměře cca 12  140 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce 
vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

(pokračování ze str. 7) 34/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny části pozemku parc. 
č. 1651/11 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvě-
sit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

35/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje účetní závěrku města Přibyslav za rok 
2018 v rozsahu povinných podkladů.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

36/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje závěrečný účet města Přibyslav za rok 
2018 bez výhrad.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

37/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z  rozpočtu 
města Přibyslav na akci obnovy kulturní památky, která je zařazena do Pro-
gramu regenerace městských památkových rezervací a městských památko-
vých zón v roce 2019. Spoluúčast města na stavební úpravy kostela sv. Jana 
Křtitele s věží v Přibyslavi, rejstříkové číslo kulturní památky 28889/6-311 je 
274 857 Kč.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

38/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s  odpisem pohledávky ve  výši 
75 992 Kč vůči společnosti Trolim Forest s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO 24680982.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

39/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 
k rozpočtu města Přibyslav na rok 2019 a změnu č. 1/2019 fi nančního plánu 
hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2019.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nehlasoval 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 121/2019 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o  nájmu nebytových prostor č. 
3/2019 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a panem Jakubem Jarošem, Zahradní 689, 582 22 Přibyslav, IČO 
05118573, jejímž předmětem je pronájem objektu občerstvení na pozemku 
parc.č. st. 2362 v k.ú. Přibyslav o výměře 37 m2 + prostor kolem objektu občer-
stvení parc.č. 53/1 v k. ú. Přibyslav o výměře 80 m2. Výše nájmu je 5.000 Kč/se-
zona 2019 + úhrada spotřeby elektrické energie, vodného a stočného. Smlou-
va bude uzavřena na dobu určitou - provozní doba koupaliště v roce 2019.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

122/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem pozemku parc. č. 11/13 o výměře 
206 m2 a části pozemku parc. č. 11/2 o výměře 82 m2 v k. ú. Utín panu (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Nájemné 
je ve výši 288 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2019 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Termín: 01. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

123/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne č. DoJa, Při-10001/2019 mezi společností itself s.r.o., Pálavské náměstí 
11, 628 00 Brno, IČO 18826016 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 2067 v k. ú. Dolní Jablonná a parc. č. 1748/4 a 2055 v k. ú. Přibyslav 
spočívající v právu zřizovat a provozovat na pozemcích podzemní vedení ko-
munikační sítě, provádět jeho údržbu, opravy a  modernizaci v  rozsahu dle 
geometrického plánu č. 276-59/2017 a 1700-59/2019. Jednorázová náhrada 
je ve výši 4.821 Kč + DPH.
Termín: 30. 11. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

124/2019 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 305 v Domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 591 01 Žďár nad Sázavou. Výše nájemného bude stanove-
na na 30,97 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od  16. 5. 2019 na  dobu 
neurčitou. 
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 15.  05. 2019
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125/2019 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 240 panu (z  důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 750  02 Přerov. Výše nájemného bude stanovena 
na 30,97 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl a-
ce vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2019 na dobu 
neurčitou. 
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

126/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu bytu na byt č. 8 
v bytovém domě Tržiště 240 v Přibyslavi uzavřené dne 31. 1. 2019 s (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 591  01 Žďár nad Sázavou, 
dohodou ke dni 15. 5. 2019.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

127/2019 Rada města schvaluje vyhlásit výběrové řízení na „Stavební úpravy KD Utín - 
odstranění vlhkosti“.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

128/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zpracování projektové dokumentace 
„Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav“ nabídku v částce 744.150 Kč včetně 
DPH od společnosti SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
IČO 25546791 a  schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností SANTIS 
a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 25546791.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

129/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 10/2017-741 
na provedení díla „Přibyslav, místní část Dobrá, Lokalita rodinných domů“, 
uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a společností STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 15058786. Celková cena díla je 1.959.524 Kč bez DPH.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

130/2019 Rada města Přibyslav zrušuje své usnesení č. 118/2019 ze dne 29. 4. 2019 
z důvodu odstoupení pořadatele akce „Food cirkus“ od pořádání této akce 
v našem městě.
Termín: 22. 05. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově Městského úřadu v Přibyslavi

ve čtvrtek 20. 6. 2019 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

 40/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 22. 5. 2019.
Termín: 29. 05. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

41/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 8/2018-754 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a společností STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 15058786, cena díla je v celkové částce 49 393 499,10 Kč 
včetně DPH.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

42/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2019.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 22.  05. 2019

Upozornění
Ve čtvrtek 27. června 2019 bude

Informační centrum a městské muzeum Přibyslav

UZAVŘENO
(inventura)

Děkujeme za pochopení 

VÝZVA
Vážení občané,

problémy s roznáškou Přibyslavského občasníku  ze strany 
České pošty stále přetrvávají. Pokud Vám nebude PO do schrá-
nek doručen, přijďte si, prosím, výti sk vyzvednout do Městské 
knihovny Přibyslav, Bechyňovo náměstí  45.

Za redakční radu Zdeňka Valnerová

VYRÁBÍME
ODVODNĚNÍ
BUDOUCNOSTI

HLEDÁME LIDI, 
NEHLEDÁME 
ROBOTY!

PROHLÍDKY VÝROBY PRO ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ:

5. 6. 2019     12. 6. 2019     19. 6. 2019     25. 6. 2019

Obsluha ohraňovacího lisu

Přibyslav | www.aco-industries.cz

Prohlídky začínají vždy od 14:30 hod. 
Sraz zájemců na vrátnici výrobního závodu ACO Přibyslav, Havlíčkova 260.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

40.000 Kč

Inzerce

Uzávěrka příštího čísla 19. 6. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 7. 2019)
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V úvodu se krátce vrátím na konec dubna, protože pan učitel Jaromír Sukup zor-
ganizoval pro žáky 8. a 9. tříd preventivní program „Kriminál“, který sklidil u žáků 
velice kladné ohlasy. 

„Dne 30. 4. k nám přijely tři ženy z ženské věznice Světlá nad Sázavou. Přijeli 
s nimi i dozorci, probační úřednice a vychovatelka.  Ze začátku nám řekli něco málo 
o trestných činech, se kterými se můžeme setkat. Potom nám vychovatelka popsala, 
jak to probíhá v ženské věznici. Také nám dozorci ukázali, jak hlídají a případně 
zasahují, když převážejí vězenkyně. Nakonec nám každá z  vězeňkyň řekla svůj 
příběh o tom, jak se dostala do vězení. Program se nám moc líbil, byl velice poučný.“

(T. Málková, A. Teclová, L. Marincová, L. Wah - 8. C)

A protože jsme zrovna probírali ve škole souřadné poměry mezi hlavními větami, 
chlapci z  8. C se nenechali zahanbit a  napsali souvětí přesně podle probíraných 
poměrů:

Slučovací – Dne 30. 4. vzali bachaři vězenkyně a přijeli do Přibyslavi.
Stupňovací – Zločinci brali drogy, dokonce i kradli.
Odporovací – Bachaři je naložili do auta, avšak zapomněli je připoutat.
Vylučovací – Buď se připoutají, nebo nikam nepojedou.
Příčinný – Všichni byli v nápravném zařízení, neboť brali drogy.
Důsledkový – Brali drogy, a tak se dostali do kriminálu.

(A. Halík, P. Kasal, M. Krejčí, P. Plíhal – 8. C)

Dne 2. května 2019 proběhl na dopravním hřišti projektový den Dopravní výchova 
pro 4. A. Další třídy se této akce zúčastnily takto: 4. B v pondělí 6. 5. a 4. C v úterý 
7. 5. Testy a  jízdy na kole pod vedením paní Ilony Loužecké absolvovali čtvrťáčci 
úspěšně 7. 5., 9. 5. a 10. 5.

V pátek 3. května 2019 odjeli dva žáci naší školy P. Venc (8. A) a K. Sedmíková (7. A) 
na soutěž Zemědělství a lesnictví na Vysočině do Jihlavy, kde si vedli výtečně. P. Venc 
získal první místo v soutěži praktických dovedností a za odměnu může strávit jeden 
den na Střední zemědělské akademii v Humpolci.

V sobotu 11. května 2019 se konala na školní zahradě Férová snídaně pod vedením 
žáků 3. A a jejich učitelek Marcely Kasalové a Daniely Staňkové.

V pondělí 13. května 2019 se žáci všech třetích tříd dozvěděli od členek Českého 
červeného kříže, jak předcházet úrazům.

Ve středu 15. května 2019 v rámci Českého dne proti rakovině již tradičně prodá-
vali vybraní žáci z 8. a 9. tříd žluté květinky. Téhož dne se konala dějepisná exkurze 
do Kutné Hory pro žáky 7. B. Stejnou exkurzi naplánovala paní učitelka Jana Kazdo-
vá pro třídu 7. A na 22. května. A dojmy z ní byly veskrze kladné. Posuďte sami.

„Ráno, přesněji v 7:30, jsme se sešli na nádraží. Poté jsme nastoupili do vlaku. 
Když jsme dorazili na  místo, šli jsme směrem Kostnice. Viděli jsme mnoho kostí, 
dokonce i zuby. Obešli jsme celý chrám svaté Barbory a nafotili spoustu fotek. Pak 
byl čas na výlet do dolu. Měli jsme na sobě bílé pláště a helmy s čelovkami. Po všem 
dobrodružství jsme jeli zpátky do Přibyslavi. Výlet se nám líbil a v dole to bylo super.“

(žáci 7. B)

Ve čtvrtek 16. května 2019 jeli žáci 9. tříd do Prahy do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. O tuto akci se již tradičně postarala paní učitelka Marie 
Adamová. Ovšem poprvé se Přibyslaváci dostali na  místa jinak veřejnosti nepří-
stupná – do jednacího sálu, kde si mohli vyzkoušet hlasovací zařízení a posadit se 
na místa vládních zastupitelů. Exkurze se velmi líbila.

O dalších našich aktivitách budou informovat kolegové. 
Za ZŠ M. Linková

Zprávy ze základní školy, 
tentokrát ještě se sportovním 
zpravodajstvím na závěr

Slož Rubikovku!
V úterý 7. května 2019 se konal první ročník soutěže „Slož Rubikovku!“, kterou 
zorganizovali žáci 8. A. 

Účastníci soutěže napříč všemi věkovými kategoriemi měli tři pokusy na složení 
Rubikovy kostky v co nejkratším čase. Nejrychlejší čas každého se zúročil ve výsled-
ném pořadí. Zamíchání kostek, měření času i dodržování časového limitu na pro-
hlédnutí zamíchaných kostek a  volbu nejvhodnější strategie skládání podléhalo 
téměř profesionálním pravidlům. 

Rekordním časem bylo 37:79 s, v tomto čase složil kostku vítěz Vojtěch Kostelník 
z  8. A. Na  druhém místě se umístil Pavel Körber z  8. B a  třetí příčku obhájil Vít 
Pavlíček z 8. A. Nej mladším účastníkem byl Štěpán Kamarád ze 3. C, který se umístil 
na čtvrtém místě. 

Vítězům blahopřejeme!
Marie Zichová

Pěvecká soutěž
Dne 6. května 2019 se na naší škole uskutečnil 2. ročník pěvecké soutěže „NaLinkuj 
si písničku“. Soutěže se zúčastnilo 34 žáků 1. a 2. stupně. Do poroty usedly paní 
učitelky: Petra Fiedlerová, Věra Augustová a Daniela Staňková.

V  první kategorii 1. - 3. třída se na  1. místě umístila Vanessa Fikarová (2. B), 
na 2. místě Helena Kamarádová (1. B) a na 3. místě Linda Novotná (1. C) spolu 
s Terezou Slámovou (2. C). Cenu poroty získala Anežka Štefáčková (2. A).

V druhé kategorii 4. - 5. třída se na 1. místě umístil Vojtěch Štáfl  (5. A), na 2. místě 
Hana Janů (4. A) a Lucie Holá (5. B) a na 3. místě Nikola Plíhalová (5. C). Cenu 
poroty získala Ema Ledvinková (5. B).

Všem vítězům moc gratuluji a  děkuji všem účinkujícím za  pěkné hudební 
odpoledne.

Petra Fiedlerová

Sportovní zprávy
V pátek 17. dubna 2019 se naši žáci zúčastnili tradičního Velikonočního fl orbalo-
vého turnaje ve Velké Losenici. Z osmi týmů jsme se umístili na krásném 2. místě 
(složení týmu: Holub Lukáš, Procházka Radek, Němec Tomáš, Nový Tomáš, Malý 
František, Stehno Josef)

McDonald‘s cup 2018/2019 - naši žáci I. stupně se jako každý rok zúčastnili nej-
sledovanějšího a  nejoblíbenějšího turnaje základních škol v  minikopané, který je 
rozdělen do dvou kategorií. 

V  mladší kategorii - 25. 4. 2019 (ročníky 2009 - 2012) se naši chlapci umístili 
na 5. - 8. místě z třinácti škol havlíčkobrodského okresu (složení týmu: Svoboda V., 
Koubek D., Šorf V., Novotný B., Novotný L., Cink J., Dočekal J., Mach D., Štefan M.)

Ve  starší kategorii - 7. 5. 2019 (ročníky 2007 - 2009) dosáhli chlapci na  skvělé 
2. místo ze čtrnácti škol. Chlapci prohráli pouze fi nálový zápas se ZŠ a MŠ Wolke-
rova, Havlíčkův Brod (složení týmu: Koubek F., Svoboda L., Beneš J., Křesťan V., 
Vaverka K., Kasal J., Pazour T., Svoboda P., Mareš P.)

Všem chlapcům - sportovcům děkuji za vzornou reprezentaci školy!

Pavel Hitzger
učitel tělesné výchovy
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Mateřská škola 
- třída Sovičky

Třídu Sovičky navštěvuje celkem 24 dětí. Všechny děti jsou předškolního věku. 
Během celého školního roku děti v prostředí mateřské školy prožívají různé aktivity 
a účastní se mnoha vystoupení.

V měsíci březnu jsme se seznámili s novou kamarádkou. Holčička pochází z Mon-
golska a  byla zařazena do  naší třídy. Měli jsme tak možnost setkat se s  dítětem 
z jiného prostředí, jiné národnosti, jiné kultury. Bohužel po nástupu do MŠ vůbec 
neuměla česky, a tak pro její snadnější a rychlejší adaptaci byla zřízena pozice adap-
tačního koordinátora, pod jehož vedením se zdokonalovala v češtině a postupně 
přivykala našemu dennímu režimu.

V měsíci dubnu začaly děti jezdit na plavecký výcvik do Žďáru nad Sázavou, kde 
se pod vedením zkušených lektorů seznamují s  bazénem a  zlepšují své plavecké 
dovednosti.

Dále děti navštívily seniory v  DPS. Přišly seniorům představit pásmo písniček 
a  básniček a  potěšit je  svým uměním. Lidové písničky jsme si společně zazpívali 
za doprovodu kytary.

Nabyté dovednosti a znalosti měly děti možnost předvést u zápisu do základní 
školy, který byl pro ně první velkou zkouškou. V závěru školního roku nás čeká výlet 
do Ekocentra Eden v Bystřici nad Pernštejnem a slavnostní rozloučení s dětmi, které 
ukončí docházku do mateřské školy a po hlavních prázdninách nastoupí do školy zá-
kladní. Přejeme všem budoucím prvňáčkům hodně štěstí, úspěchů, spoustu radosti 
a nových zážitků na cestě za poznáním.

za třídu Sovičky
Tereza Durčáková a Mgr. Monika Sedmíková

třídní učitelky
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 Hudební intermezzo v KD Přibyslav k výročí 100 let založení Československé republiky

Školní rok 2018/2019 byl velmi úspěšný především z  uměleckého hlediska. Při-
spěla k  tomu spolupráce s   Městským úřadem v  Přibyslavi, Kulturním zařízením 
města Přibyslav, domovem pro seniory, farním úřadem a dalšími partnery.

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod si letos připomíná 70. výročí svého vzniku. Ačkoli 
je přibyslavská pobočka právě v tomto roce o polovinu mladší (založena r. 1984), 
zpěváci „přibyslavští“ se aktivně zúčastnili vrcholného společného díla při nastudo-
vání opery. Studenti napříč obory pilně nacvičovali nové dílo Sny malého Mozarta, 
které speciálně pro naši školu k jejímu výročí napsal tatínek jednoho žáka, současný 
hudební skladatel Tomáš Jajtner. Opera měla slavnostní premiéru 29. května v Měst-
ském divadle a kině Ostrov v Havlíčkově Brodě. 

Také na množství dalších kulturních akcí či koncertů se podíleli žáci i učitelé při-
byslavské pobočky ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Díky  vlastnímu akusticky vyni-
kajícímu koncertnímu sálu v nové budově školy na Bechyňově náměstí 35 pořádáme 
běžné společné koncerty žáků pobočky především zde. 

Z  významnějších akcí v  Přibyslavi, vyžadujících větší prostory, bych rád připo-
menul koncert Hudební intermezzo v KD Přibyslav 13. prosince 2018, věnován byl 
100. výročí založení Československé republiky. Další velkou akcí byl Jarní koncert 
2. května 2019, který jsme organizovali společně se základní a mateřskou školou 
a vystoupilo na něm symbolicky k jedné stovce dětí. 

Na 31. května 2019 byla připravena významná akce OPEN ZUŠ na Bechyňově 
náměstí před budovou naší školy. 

Žáci studující na naší pobočce se také mohou pochlubit svými úspěchy v umě-
leckých soutěžích. Na Mezinárodní akordeonové soutěži v Ostravě 11. a 12. dubna 
2019 podali skvělé výkony žáci F. Lacina a M. Kružík a získali čestná uznání. M. Sed-
mík byl oceněn v evropské konkurenci 3. místem a v této souvislosti získala diplom 
za vynikající pedagogickou práci také jeho paní učitelka J. Baštová. 

V tomto školním roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo mj. 
soutěž v oborech hra na akordeon či sborový zpěv. V kategorii Velké sbory s počtem 
žáků nad 22 obdržel Dívčí pěvecký sbor Prímadonky sbormistra Ondřeje Štefáčka, 
ve kterém účinkuje i několik žáků pobočky ze třídy paní učitelky Michaely Štefáčkové, 
1. místo v krajském kole a postup do Ústředního kola soutěže MŠMT ve sborovém 
zpěvu, kde si sbor ve dnech 3. - 4. května 2019 v Litomyšli vybojoval umístění ve stří-
brném pásmu.

Akordeonová třída z  Přibyslavi úspěšně reprezento-
vala naší pobočku v  okresním kole (sólová kategorie: 
M. Kružík, F. Lacina, F. Němec, M. Novotný, M. Sedmík, 
M. Štefan, M. Tecl; komorní hra: F. Lacina a M. Kružík), 
někteří žáci se probojovali i do kola krajského (sólo: M. 
Kružík, F. Lacina; komorní hra: F. Lacina a  M. Kružík) 
a z něho postoupili do Ústředního kola soutěže MŠMT 
ve hře na akordeon 10. - 12. května v Plzni. Zde získali 
vynikající ocenění ve svých kategoriích (sólo: M. Kružík 
- 1. místo; komorní hra: F. Lacina a M. Kružík - 2. místo).

Před závěrem školního roku zvu zájemce o  výuku 
na naší pobočce v Přibyslavi, tedy rodi-
če s dětmi v předškolním věku (od 5 let) 
a  starší, na  přijímací talentové zkoušky 
v  pátek 7. června od  14 do  17 hodin 
v budově na Bechyňově náměstí. Na při-
jímací talentovou zkoušku není třeba 
děti speciálně připravovat. 

Žákům ZUŠ i  jejich rodičům přeji 
krásné letní prázdniny a  mnoho úspě-
chů v příštím šk. roce 2019/2020. Týmu 
pobočky - J. Baštové, Š. Baštové, J. Něm-
cové, L. Novákovi, A. Sochorové a  M. 
Štefáčkové - děkuji za  velké a  obětavé 
pedagogické nasazení i skvělou umělec-
kou práci.

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

Ohlédnutí za školním rokem pobočky základní 
umělecké školy
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sobota 1. 6. a 22. 6. Setkání biřmovanců na faře

neděle 2. 6. v 9.00 h. Kavárna na faře
  v 10.30 h. Kavárna na faře

pátek 7. 6. v 19.30 h. Setkání mládeže na faře 18+ 

sobota 8. 6. od 8.00 h.  Setkání dětí na faře, které půjdou k prvnímu 
sv. přijímání 

neděle 9. 6. v 9.30 h. První svaté přijímání dětí
  od 15.00 h. Dětské odpoledne na faře – divadlo Pinocchio 

sobota 15. 6. v 9.00 h.  Mše svatá v České Jablonné – 110. výročí založení SDH

úterý 18. 6. v 17.00 h. Setkání misijního klubka na faře

neděle 23. 6. v 9.00 h.  Slavnost Těla a Krve Páně 
– po mši svaté průvod městem (sbírka na charitu)

pátek 28. 6. v 19.30 h. Setkání mládeže na faře 13+ 

sobota 29. 6. v 9.00 h. Mše svatá v DPS
  od 13.00 h. Možnost individuální prohlídky kostela
  v 17.00 h.  Pouťový koncert ve stodole (popř. ve farním sále)

neděle 30. 6.   Přibyslavská pouť 
(sbírka na opravu fasády a soklu kostela) 

Srdečně vás všechny zveme na  připravované akce v  měsíci červnu roku 2019. 
Aktuální informace o  dění ve  farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i  dalších 
bohoslužeb naleznete nejen v  našem  měsíčníku Římsa, na  našich stránkách 
www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechne-
te v ohláškách při nedělních bohoslužbách. Je možné, že u některých plánovaných 
akcí může dojít ke změnám v  jejich konání. Chci vám za sebe popřát požehnané 
a spokojené prožití celých letních prázdnin a dovolených. 

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Červen 2019 
v naší farnosti

ř

Veřejná sbírka na opravu kostela
Na zvláštním účtu č. 5528414319/0800, který byl speciálně zřízen pro ve-

řejnou sbírku na opravu fasády Farního kostela v Přibyslavi, byla ke dni  20. 5. 
2019 celková částka 235 436 Kč. Vzhledem ke zdlouhavé administraci nejsou 
zahrnuty a připsány všechny přislíbené příspěvky některých fyzických a  práv-
nických osob. 

Všem dárcům upřímně děkujeme.

Mgr. P. Sandtner
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 Okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků  Okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků – soutěžní tým

 Šifrovaná Šifrovaná

Milí čtenáři,
květen byl akcemi ČČK nabitý, přečtěte si tedy, co jsme 

všechno zažili.

Ve čtvrtek 2. května 2019 se v OS ČČK Havlíčkův Brod 
konalo okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků. Kro-
mě toho, že jsme na soutěži pomáhali, jsme se letos také 
zúčastnili jako soutěžní tým. Za  Základní školu Přibyslav 
vyrazil tým Kroužku mladých zdravotníků ve složení Hana 
Janů (velitelka), Barbora Šimanovská, Sabina Slámová, 
Tereza Hánová a  Rozálie Loužecká. Na  soutěži je čekala 
tři ošetřovací stanoviště a k nim dvě lehčí – transport a ob-
vazová technika. Holky ošetřovaly například pořezání no-
žem s velkým krvácením, bezvědomí, popáleniny 2. stupně 
a  další zranění. Všechny se v  kroužku učily první pomoc 
teprve prvním rokem a  poprvé také soutěžily, ale přesto 
si se situacemi poradily s  přehledem a  většinou správně 
a výborně spolupracovaly. Tím také vybojovaly krásné 3. 
místo v kategorii první stupeň! Moc holkám děkuju za zá-
jem o první pomoc a hlavně gratuluju k pěknému umístění 
ve velké konkurenci. (: Zároveň musím pochválit perfektní 
organizaci soutěže!

Na  sobotu 4. května 2019 se nám konečně podařilo 
naplánovat slibovaný výlet Červenokřižáčků, který od nás 
dostali jako dárek pod stromeček. Okolo poledne jsme vy-
razili do Havlíčkova Brodu, kde nás nejdřív čekala šifrovaná 
hra podle Šifruj.cz. Červenokřižáčci vše s přehledem roz-
šifrovali a dostali se až na samotný konec, kde ale bohužel 
nebyla schránka na podpisy úspěšných luštitelů. To nám 
ale nevadilo, odměnu jsme měli pro jistotu vlastní. (: Potom 
jsme se zrelaxovali v bazénu a vyhnuli se tak dešti. Po bazé-
nu následovalo občerstvení a cesta domů opět vlakem. Tak 
se i přes obavu z počasí výlet vydařil a děti si užily odměnu 
za svoji celoroční práci.

Protože u nás se pracuje i v neděli, vydali jsme se 5. květ-
na 2019 na Den otevřeného letiště Aeroklubu Přibyslav, 
kde jsme pod OS ČČK Havlíčkův Brod také pomáhali s ak-
tivitami pro děti a ukázkou resuscitace. Děkujeme těm, kdo 
navštívili náš červený stánek, a také organizátorům za pří-
jemně strávené odpoledne.

Ve čtvrtek 16. května 2019 pořádal OS ČČK Havlíčkův 
Brod také krajské kolo Soutěže mladých zdravotníků. 
Tam jsme sice už nesoutěžili, ale opět jsem tam maskovala 
poranění pro soutěžní týmy. Musím zase holky, hlavní or-
ganizátorky, Ilonu Loužeckou a Janu Kudlovou pochválit, 
protože to mají vždy do detailu promyšlené a připravené, 
takže spolupráce s nimi je prostě radost. 

Na červen připravujeme:
V červnu se kromě kroužku Červenokřižáčků ještě chys-

táme na monitoring do ACO Industries, k.s., a také na dět-
ský den do Velké Bíteše.

Stále platí, že rádi uvítáme mezi sebou dospělé pomoc-
níky i nové malé Červenokřižáčky od 6 let. Ozvěte se na ně-
který z níže uvedených kontaktů. Budeme moc rádi! Těšíme 
se na setkání.

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

 Den otevřeného letiště Aeroklubu Přibyslav
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Po suchém dubnu nám příroda dopřála deštivý květen. Někomu přinesl radost, 
někomu starosti, jak to už bývá. Zemědělci čekali na déšť obzvlášť netrpělivě, vždyť 
loňské zásoby krmení docházejí a bez vláhy jetel ani další pícniny nenarostou. Se sečí 
pícnin přichází i doba náročná pro myslivce – porosty je třeba projít a buď s pomocí 
chemie, plašičů nebo fyzicky vyhnat zvěř, aby při seči nedocházelo ke zranění či úhy-
nu mláďat. V letošním roce využijí myslivci z MS Přibyslav zkušenosti svých kolegů ze 
Žďárska s novým způsobem vyhánění zvěře. Uvidíme, jak se osvědčí.

Zároveň prosíme veřejnost jako každý rok, aby se při procházkách přírodou cho-
vala ohleduplně a nenechávala volně pobíhat psy. Upozorňujeme, že Myslivecká 
stráž má pravomoc toulavé a pytlačící psy zastřelit. Mějte proto svoje pejsky pod 
dohledem, ať neruší zvěř obzvláště v  této době mláďat. Pokud v přírodě potkáte 
mláďata volně žijící zvěře, potěšte se pohledem na ně, ale rozhodně se jich nedotý-
kejte, abyste na ně nepřenesli lidský pach; jejich matka by je již nepřijala a mláďata 
by zahynula. Přejeme vám hezký červen a děkujeme za ohleduplnost k přírodě.

Za MS Přibyslav
Josef Hamerník, Anna Šnýdlová

Červen v přírodě

Sílu požárního sportu v  Přibyslavi ukázala okrsko-
vá soutěž hasičů, která se konala v sobotu 18. května 
na fotbalovém hřišti v Dlouhé Vsi. 

Z patnácti mužstev na startu bylo šest z Přibyslavi 
a místních částí města - Dobré, České a Dolní Jablonné, 
Hřiště a Ronova.

Jednotlivci zápolili v překážkovém běhu a družstva 
v požárním útoku. 

Prvenství v součtu bodů z obou disciplín získali muži 
z Žižkova Pole a ženy z Dobré.

Text a foto: Ivo Havlík

Z patnácti mužstev hasičů 
zápolilo šest z Přibyslavi

 Josefu Sobotkovi přišla blahopřát také jednatelka výboru SDH Přibyslav Věra Danišková

Padesát členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve dnech 2. a 3. května 
přijelo do Přibyslavi pro titul Zasloužilý hasič. 

Nejcennější vyznamenání nejpočetnějšího spolku, který v 7662 sborech sdružuje 
téměř 360 000 členů, převzali v obřadní síni zámku Zachariáše z Hradce u příleži-
tosti svátku patrona hasičů sv. Floriána.

Mezi oceněnými byl Josef Sobotka, který je šestačtyřicet let dobrovolným hasičem 
a v roce 1990 byl zvolen starostou sboru dobrovolných hasičů města Přibyslav. 

Ve slavnostní chvíli byl připomenut jeho podíl na výstavbě nové požární zbrojnice 
a hasičského cvičiště, kvalifi kace rozhodčího požárního sportu, charakterové vlast-
nosti a organizační přednosti.

Text a foto: Ivo Havlík

Josef Sobotka získal 
titul Zasloužilý hasič

Český svaz chovatelů ZO Přibyslav a Spolek chovatelů 
nutrií Dlouhá Ves pořádá ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2019 
tradiční Pouťovou výstavu králíků, drůbeže, holubů 
a nutrií spojenou s expozicí zvířat mladých chovatelů 
o Pohár města Přibyslav.

V expozici nutrií budou vystavovat chovatelé z České republiky a ze Slovenska. 
Výstava bude pro veřejnost otevřena v  sobotu 29. 6. od  13.00 do  18.00 hod. 

a v neděli 30. 6. od 8.00 do 17.00 hod.
Výstavu nutrií doporučujeme navštívit v sobotu, v neděli budou vystavovat jen 

místní chovatelé. Výstava se koná v  chovatelském areálu pod sokolským hřištěm 
vedle s kautské základny v Přibyslavi. Děti do 15 let mají vstup na výstavu zdarma. 
Občerstvení je zajištěno, bohatá tombola. Na výstavu srdečně zvou pořadatelé. 

Zdeněk Dočekal
za výstavní výbor ČSCH Přibyslav

Pouťová výstava
králíků, drůbeže, holubů a nutrií
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Je až neuvěřitelné, jak ten čas nezadrži-
telně letí. Vždyť je to snad jen okamžik, co 
jsme přivítali rok 2019 a už je tady léto - čas 
výletů, prázdnin, dovolených a  zaslouženého 
odpočinku v přírodě. Květen jsme si opravdu užili 
na společných akcích, a kdo se jich zúčastnil, jistě nelitoval.

Hned na začátku června – ve čtvrtek 6. si uděláme vycházku naším městem 
a pak se sejde 13. 6. náš výbor, abychom si ujasnili  plánované akce na další 
půlrok. Ovšem nejvíc se těšíme, že se už přiblížil čas, kdy budeme moci využí-
vat pohostinnosti přibyslavského koupaliště. Jestli nám počasí bude přát, měli 
bychom se sejít poprvé u bazénu v úterý 2. července v 19.00 hodin. No uvidíme. 
Přeji vám hezký nástup léta, prožijte si v klidu s rodinou a přáteli Přibyslavskou 
pouť a při dalších našich akcích se budeme těšit s vámi se všemi na shledanou.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Co budeme dělat v červnu…
(svaz invalidů informuje)

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

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

Co nás čeká v červnu? 
10. 6. 2019 – V knihovně si můžeme i hrát
Setkání – výrobky s letní tématikou, písničky, říkadla

I když to ještě nevypadá, při teplém počasí bude třeba i koupaliště. 

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vítám vás u čtení červnového ob-
časníku. Květen byl poměrně štědrý na déšť a vláhu, budeme tedy doufat, že to trochu 
pomůže vyprahlé půdě a uleví nejen našim zahrádkám. Květen byl štědrý i na kulturní 
akce všeho druhu! Pojďme si je tradičně zopakovat.

Začátkem května jsme v Kurfürstově domě slavnostně otevřeli několik výstav – ve skle-
pení novou stálou expozici nejen pro děti „Putování za permoníkem Perkrátem“ za fi -
nanční podpory Kraje Vysočina, ve výstavní síni interaktivní výstavu „Chytrá zábava pod 
čepicí“, která trvala do konce května, a v prvním  patře muzea výstavu tabel z místní 
mateřské školy pod názvem „Poznáte se?“. Tabla můžete vidět až do září.

I v květnu jsme v dětském oddělení knihovny přivítali maminky s dětmi z KVC Harmo-
nie. Stejně tak proběhla tvořivá dílnička. Mohli jste zajít i do kina, v areálu farní zahrady se 
konal jazzový festival Houpačka, konala se Noc kostelů a v kulturním domě vás pobavili 
známí herci Eva Holubová a Bob Klepl. Poslední květnový den se na náměstí konal hap-
pening ZUŠ Open. Celý měsíc stál rozhodně za to a my věříme, že jste si vybrali to své.

I červen vám nabídne mnoho akcí.
Začátkem měsíce si půjdeme, my knihovnice, poslechnout do místní ZŠ žáky první třídy, 

jak pěkně jim jde čtení. Potom je budeme moci nechat ve čtvrtek 6. června slavnostně pa-
sovat na opravdové čtenáře. Pasování se odehraje v kulturním domě a doplní ho zábavný 
program. Do kulturního domu jsou od 9:00 mimo dětí a jejich učitelek zváni samozřejmě 
i nejbližší příbuzní a předškoláci a ostatní děti z místní mateřské školy. Moc se těšíme.

V  pondělí 10. června dopoledne se v  dětském oddělení knihovny těšíme zase 
na všechny rodiče s malými dětmi, protože „V knihovně si můžeme i hrát“. Obzvláště 
po tom, co nám tu vyrostl i nový hezký dětský koutek. 

Poslední tvořivá dílnička před prázdninovou pauzou se odehraje v pátek 14. června 
od 14:30 hodin. Nenechte si ji ujít, pomůcky jsou pro vás nachystány zdarma, výrobek 
si odnášíte domů. 

V sobotu 15. června bude Přibyslav jedním z měst, kterými se prožene soutěž his-
torických vozidel „1000 mil československých“, která je letos pořádána u příležitosti 
30. výročí pádu totalitního režimu v Československu. 

V sobotu 22. června vás srdečně zveme na nádvoří Kurfürstova domu, kde se usku-
teční slavnostní zápis jedinečné sbírky zapalovačů pana Miloslava Šneka do České knihy 
rekordů Agenturou Dobrý den z Pelhřimova. Pan Šnek u nás v městském muzeu vystavuje 
část své sbírky již pět let. Jsme moc rádi a těšíme se na další spolupráci. O hudební dopro-
vod této akce se postará country kapela Terasa z Přibyslavi. Začínáme v 15:00 hodin.

Poslední červnový týden nás v Přibyslavi čeká pouť. O víkendu 29. a 30. června se 
budete moci i pokochat výhledem na město z místní gotické věže. 

Od 1. června bude městské muzeum a  informační centrum otevřeno už i v sobotu 
a neděli celý den. Těšíme se na vaši návštěvu. 

 V knihovně pro vás máme přichystány nové knihy. Přijďte se přesvědčit.
Příjemné první letní dny vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Léto je za dveřmi

Jako v předešlých letech, tak i  letos, jsme si pro vás na období letních prázdnin při-
pravili promítání letního kina. Od 29. července do 3. srpna budete moci navštívit šest 
fi lmových představení. Snažili jsme se vybrat z nabídky půjčoven takové tituly, které by 
vás mohly zaujmout. V letošním roce jsme však museli zdražit vstupné, protože i poplatek 
za zapůjčení fi lmu bude oproti minulosti podstatně navýšen. Jednotné vstupné bude činit 
50 Kč. Doufáme ale, že vás tato záležitost neodradí a že jako v  letech předešlých rádi 
letní kino navštívíte. Bude pro vás opět připraveno občerstvení, které si před zahájením 
promítání i během něho budete moci zakoupit v bufetu kulturního domu. Snad i letošní 
počasí nám bude natolik přát, že nebudeme muset přesunout žádné fi lmové představení 
do kinosálu. Zároveň si přejeme, vám i sobě, aby se fi lmový týden vydařil jako v minulých 
letech,  a že budete odcházet z jednotlivých představení opět spokojeni. Na vaši návštěvu 
se těší všichni zaměstnanci KZM Přibyslav. 

Na závěr mi dovolte malý dovětek – v sobotu 10. 8. se na vás bude opět těšit přibyslav-
ská country kapela Terasa. Za příznivého počasí pro vás bude připraveno venkovní pose-
zení s hezkou trampskou písničkou. Bližší informace získáte v červencovém i srpnovém 
Přibyslavském občasníku.  

Petr Štefáček
vedoucí kulturního domu

Přibyslavské letní kino 2019
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Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, odpověď na květnový kvíz se mi tu zatím objevila pouze 
jedna! Věřím, že vezmete rozum do hrsti a do konce měsíce ještě pošlete své 

správné odpovědi. Nebo že by to bylo posledně tak těžké? Vždyť jste šikovní, 
nepodceňujte se. Určitě zvládnete i červnovou hádanku a získáte další nové infor-
mace o známých spisovatelích. A malou odměnu k tomu. Jdeme na to!

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! :)

Kdo je to?
1.  a) Zlatá stuha 2019 – beletrie pro děti b) narozena v roce 1969 

v Praze c) překládá ze skandinávských jazyků d) knihy Mizící hmyzíci, 
Jde sem lesem, Bubáček a Myšošlap, Past na korunu

2.  a) Američan b) používal pseudonym c) pracoval i jako kormidelník 
na řece Mississippi d) Dobrodružství Toma Sawyera

3.  a) britský spisovatel norského původu b) měřil 199 centimetrů
c) v druhé světové válce bojoval u letectva d) Matylda, Jirkova zázračná 
medicína, Obr Dobr

M. Gögeová
knihovnice

Přibyslav v literatuře (74)
M. Zubík: Slavné stavby Theodora Petříka, Praha 2014, str. 34.

…Přibyslav se později stala okresním městem v bývalém Chotěbořském kraji. Dnes 
již ztratila ze svého správního významu poté, co se stala součástí okresu Havlíčkův 
Brod. Práci na plánech nové sokolovny pro obec Přibyslav ukončil Theodor Petřík 
v červnu roku 1934 a o dva roky později se konalo slavnostní otevření při příležitosti 
slavností tzv. Havlíčkovy sokolské župy. Stavba samotná je v kontextu tvorby Theo-
dora Petříka netypická pro svou čistotu tvarů. Racionální puristický výraz podněcuje 
úvahy k promyšlené kompozici prostoru. Petřík navrhl objekt jako soustavu hladkých 
geometrických hmot…V průběhu dvacátého století byly k objektu přistavovány dílčí 
kubické hmoty, které původní Petříkův návrh pozměnily. V nedávné minulosti byla 
sokolovna opravena…

J. Ledvinka, ml.

Kol.: Naše řeč, ročník 26, č. 7, Praha 1942, str. 212.
…Jsou to vlastně názvy z jediného místa, ze Dvorka, neveliké osady na katastru 

města Přibyslavě. Trávil jsem tam v čp. 160 své mládí až do rozmezí století 19. a 20. 
(potom jinde na Přibyslavsku až do r. 1919) a lidových názvů jsem sám tedy také 
užíval, dokud jsem si ze školy nezvykl názvům přírodopisným. Školní vzdělání zatla-
čuje (víc a více) mnohé staré názvy a jiné lidové výrazy.

Nejsou-li v  mém soupisu jména některých význačných rostlin, znamená to, že 
se shodovala s názvy ofi ciálními (fi alka, kopřiva, slunečnice, zeměžluč, žito, názvy 
stromů a j.). Na několik lidových názvů si již nemohu vzpomenout (např. jak jsme 
říkali janovci, řeřiše luční, totenu a j.), ačkoli vím, že nějaké názvy byly. Některými 
vložkami a poznámkami se snažím ukázati „dvorecké nářečí“ přesně tak, jaké bylo 
za mého mládí, tu a tam i jeho fonetiku…

J. Ledvinka, ml. 

Přidružené časti města v literatuře (3)

Jindřich Macek ml. z Přibyslavi jako jediný v okrese 
Havlíčkův Brod studuje hru na fagot. 

S  tímto málo obvyklým nástrojem, který se zrodil 
v 16. století v Itálii, koncem dubna uspěl v ústředním 
kole soutěže žáků základních uměleckých škol, kterou 
vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
pro školní rok 2018/2019. 

Mackovými partnery ve  vítězném dechovém triu 
ze Základní umělecké školy J. V. Stamice v  Havlíčko-
vě Brodě byli dva hráči na  klarinet - Yang Cai a  Jan 
Novotný. Všichni studují ve třídě dechových nástrojů, 
kterou vede Josef Brožek.

Dechové trio předneslo na soutěži dvě věty z Diver-
timenta Wolfganga Amadea Mozarta (Allegro, Me-
nuet). Bez zajímavosti není, že celý soutěžní repertoár 
mladí hráči nastudovali a přednesli zpaměti. 

Název fagot pochází z  italského fagotto, což zna-
mená svazek, otep. Velmi drahý nástroj z javorového 
dřeva je dlouhý 135 cm.

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslavský hráč na fagot uspěl 
v celostátní soutěži

Přesně tak stručně, jak zní titulek této zprávy, se jmenuje výstava fotografi ckých 
alb z archivu Mateřské školy v Přibyslavi. To nejstarší je ze školního roku 1959/1960.

Expozici připravilo Informační centrum a Městské muzeum Přibyslav v horních 
prostorách Kurfürstova domu na Bechyňově náměstí. 

Snímek na vernisáži výstavy 3. května 2019 pořídil Ivo Havlík.

Poznáte se?

S tříletým předstihem začala příprava 
již šestého Pyrocaru. Jeho organizátor 
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska - počítá s tím, že největší přehlídka 
moderní bojové požární a záchranářské 
techniky bude v  létě roku 2021 a opět 
na letišti v Přibyslavi. Přesné datum za-
tím nebylo určeno. Prvním krokem bylo 
vytvoření grafi ckého loga.

Ivo Havlík 

Šestý Pyrocar má své logo
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JELEN & PŘÁTELÉ DOMA – tak populární kapela Jelen pojmenovala svůj do po-
slední vstupenky vyprodaný koncert, který v sobotu 18. května 2019 odehrála na luž-
ní louce pod zámkem Zachariáše z Hradce v Přibyslavi.

Frontman Jindra Polák připomněl, že u zrodu skupiny, která získala Cenu Anděl 
v kategorii Objev roku 2014 a  již vydala čtyři hudební nosiče, s ním byli dva při-
byslavští hudebníci - Martin Kasal a Ondřej Málek - a že většinu kapely pořád tvoří 
hráči z Přibyslavi; kromě dvou jmenovaných také Tomáš a Josef Málkovi. Pražskou 
část vedle Poláka doplňuje Alexandr Smutný a Jan Rek.

Mužskou sestavu v Přibyslavi obohatily Kateřina Marie Tichá a dcera legendární-
ho zpěváka Míša Tučná. 

Nadšení posluchači před vrcholným koncertem Jelena slyšeli Bandjeez s Davidem 
Stypkou, Poetiku a písničkářku Terezu Balonovou.

V neděli po koncertu se na webu Jelenů objevilo toto poděkování: “Obrovský dík 
každému a všem, kdo jste dorazili na náš včerejší koncert u nás doma v Přibyslavi. 
Před pěti lety jsme zkoušeli u Kásy v “konírně” a nevěděli jak dál. Nikoho jsme ne-
zajímali, tak jsme prostě pokračovali v dělání hudby tak, jak jsme ji cítili a naše cesta 
nás symbolicky dovedla až sem, k tomuto dni. Vyprodaný areál pod zámkem, hudba, 
jídlo, pití, přátelé na pódiu i pod pódiem. Tváře známé, nové, zamyšlené i rozesmáté, 
děti, rodiče i prarodiče, domácí i přespolní ze všech koutů. A všechny nás spojovalo 
zpívání, tanec, hraní a poslouchání. Děkujeme, že můžeme tohle žít. Vaši Jeleni.”

Ke zdaru koncertu přispěly některé přibyslavské fi rmy a o občerstvení návštěvníků 
se postaral hokejový klub. 

Text a foto: Filip Havlík

Velký koncert pod zámkem Jeleni 
vyprodali do poslední vstupenky

S  dlouho očekávanou jarní vláhou se Přibyslav konečně zazelenala i  pestře 
zabarvila. Snímky ukazují květy tulipánů (Tulipa gesneriana) u  rodinného domu 
v místní části Uhry a máku vlčího (Papaver rhoeas) v silničním příkopu v Ronově 
nad Sázavou.

Text a foto: Ivo Havlík

MĚSTO ROZKVETLO

Na  prvním nádvoří přibyslavského zámku Zachariáše z  Hradce byly 3. května 
uctěny oběti obou světových válek a připomenuto 74. výročí osvobození Českoslo-
venska od hitlerovské okupace.

Starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka v projevu řekl, že 
nejtragičtějším obdobím hasičů byla první světová válka, do zákopů na různé fronty 
muselo narukovat 85 000 dobrovolných hasičů, přibližně 11 000 jich v bojích padlo 
přímo a dalších 2500 zemřelo na následky válečných útrap a těžkých zranění. Tyto 
lidské ztráty hasičské hnutí ochromily.

“Musíme rovněž připomínat 360  000 českých a  slovenských obětí hitlerovské 
okupace a osvobozovacích bojů, které vyvrcholily v květnu 1945” - zdůraznil Jan 
Slámečka. 

Hold vzdal také hasičům, kteří zahynuli v míru při plnění svého poslání. Pozname-
nal, že jich je více než padlých českých vojáků v zahraničních misích.

Zvláštní kytici růží nejvyšší představitel dobrovolných hasičů položil k  symbo-
lickému náhrobku čestného občana města Přibyslav - JUDr. Miroslava Řepiského. 

Text a foto: Ivo Havlík

 S věncem trojbarevných květů nádvořím zámku prošli přibyslavští dobrovolní hasiči

Vzpomenuto osvobození 
republiky od fašismu
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Společ nost ACO Industries k.s. vyvíjí a  vyrábí př edevším profesionální 
odvodň ovací systémy pro vnitř ní odvodně ní v potravinář ském prů myslu a systémy 
pro odvodně ní venkovních zpevně ných ploch. Firma zpracovává nerezovou ocel, 
č ernou ocel a polymerbeton. V souč asné době  ACO Industries k.s. zamě stnává více 
než 750 zamě stnanců , vě tšinu z nejbližšího okolí mě sta Př ibyslav. 

„Ve snaze o neustálé zlepšování, inovaci a vysokou efektivitu ve výrobě  postupně  
zavádíme automatizaci a  robotizaci a  v  prů bě hu let investujeme do  nejnově jších 
výrobních technologií. V posledních dvou letech jsme investovali více než 5 milionů  
euro do dalšího rozvoje ACO v Č eské republice, což svě dč í o velké dů vě ř e, ale také 
závazku vů č i majiteli ACO. Př ipraven je plán rozvoje areálu v Př ibyslavi v dalších 
10 letech. První z velkých investic byla v loň ském roce dostavba haly Nerez,“ zmiň uje 
ř editel výrobního závodu Petr Mátl. 

Hlavním tématem první poloviny letošního roku byla dostavba nového logistické-
ho centra, díky němuž se zrychlí dodávky do celého svě ta a ACO získá nové zázemí 
pro své zamě stnance. 

V nové logistické hale vzniklo 4000 m2 skladovacích prostor, 8 tisíc paletových míst 
a 200 šatnových míst pro zamě stnance, vč etně  toalet a sprch. Nově  vzniklou č ást 
areálu doplnilo 7000 m2 komunikací. 

Investice přišla na více než 100 milión korun.

Slavnostnímu otevř ení 13. května 2019 byl přítomen majitel fi rmy - německý prů-
myslník Hans-Julius Ahlmann.

(text převzat a zkrácen z tiskové zprávy Paula Kucery, H+K Strategies)

ACO Industries v Přibyslavi má nové logistické centrum

Malí návštěvníci do podzemí vstupovali jako skřítci v červených čepicích a svítili 
si lucernami. Vlastním přičiněním poznávali míru trpělivé práce při rýžování stříbra 
a zlata. Encyklopedické znalosti prověřovalo několik kvízů. Odměnou byly mince 
zvláštního ražení - Perkrátovy grešle a Huntíkova štěstíčka.

Expozice je ozvučena “mluvící” elektronickou tužkou Albi. Díky ní dávný kus histo-
rie Přibyslavska lépe poznají i cizinci. Legendy do němčiny přeložila Anna Šnýdlová, 
do angličtiny Štěpán Bechyně. Texty v češtině namluvili Emilie Veselá a Karel Březina.

V Kurfürstově domě na Bechyňově náměstí v Přibyslavi po celý květen probíhala 
také interaktivní výstava. 

Expozici pod názvem Chytrá zábava pod čepicí připravilo Informační centrum 
a Městské muzeum Přibyslav ve spolupráci s Muzeem Pod čepicí, které sídlí v Hro-
nově v okrese Náchod.

Text a foto: Ivo Havlík

 S permoníky Perkrátem a Huntíkem se seznámily děti z přibyslavské mateřské školy  Expozice byla ozvučena “mluvící” elektronickou tužkou Albi

V městském muzeu byla první výstava s „mluvící” tužkou
Putování za permoníkem Perkrátem
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Dorostenci zahájili úspěšně přípravu 
na mezinárodní turnaj v Brně zápasem s tý-
mem Havlíčkova Brodu. Po  třetinách 5:3, 
2:1 a  2:2 zvítězili 9:6. V  domluvených sa-
mostatných nájezdech těsně podlehli 3:4. 
Celá akce probíhala v přátelské atmosféře. 

Děkujeme soupeři za zápas a těšíme se na odvetu dne 14. června ve 12 hodin 
v hale v Novém Veselí.

Za 14 dní dne 31. května naše dorostence prověří prvoligový tým z Okříšek a v pří-
pravné sérii pak ještě SK Jihlava, a to 14. června v 17 hodin v jejich hale. Sportu zdar 
a fl orbalu zvlášť.

za trenéry  SK Juvenis Přibyslav
Lubomír Ledvinka

Florbalisté nezahálí

Do prekérní situace se dostala obě mužstva SK Přibyslav kvůli dlouhodobému 
zranění dvou brankářů; jejich léčení si vyžádá delší čas. 

Do náhradně obsazených svatyň padá hodně gólů. Rezerva jich z Dlouhé Vsi při-
vezla pět a stejného „bůra koupilo” první mužstvo na svém hřišti od Velkého Meziříčí.

Do uzávěrky červnového vydání občasníku přibyslavské áčko ve 23 utkáních ob-
držela 62 gólů, horší v této statistice je pouze Třebíč se 66 trefami.

Hlediště na přibyslavském hřišti vidělo i kuriózní gól. První květnovou neděli hráč 
Věžnice odkopl míč z vlastní poloviny bojiště a balón obloukem dlouhým přibližně 
60 metrů doplachtil až do naší sítě. Kronikář přibyslavského klubu Petr Stehno si 
na něco podobného nevzpomíná.

O to víc Přibyslav potřebuje v boji o záchranu v přeboru Kraje Vysočina povzbudit. 
První červnovou neděli hostíme Pelhřimov a v neděli 16. června sezóna končí doma 
závěrečným zápasem proti Bystřici nad Pernštejnem; oba výkopy jsou o půl páté.

Text a foto: Ivo Havlík

Fotbalisté doplácejí na zranění brankářů

V SOBOTU 27. dubna 2019 se v přibyslavské sokolovně – opět po roce - konal 
župní přebor v gymnastice a šplhu. Letos se zúčastnily 3 tělocvičné jednoty – Havlíč-
kův Brod, Nová Ves a domácí Přibyslav. Do soutěže bylo přihlášeno 48 dětí, z toho 
z Přibyslavi bylo 41 cvičících. Už i tento počet přihlášených domácích závodníků do-
kazuje, že Přibyslav v odboru všestrannosti již po několik let drží v Havlíčkově župě 
první příčku a zároveň patří k největším jednotám této župy.

Závody jsme zahájili v  8.30 hod.; děti byly rozděleny do  kategorií podle roku 
narození a začal gymnastický čtyřboj. Děvčata musela zvládnout prostná, cvičení 
na lavičce, ty starší na kladině a hrazdě. Čekal je i přeskok přes kozu. Chlapci ab-
solvovali také prostná, přeskok přes švédskou bednu, dále pak cvičení na kruzích 
a hrazdě. A po gymnastice všichni museli předvést, jak rychle umějí vyšplhat na tyči.

Byla to opravdu radost sledovat, jak se všichni snažili, cvičili s  nadšením. Sem 
tam se také něco nepovedlo, i nějaká ta slzička ukápla, ale každý cvičil, jak nejlépe 
uměl.  Naše jednota zvládla župní přebor po organizační stránce velice dobře, takže 
v 11.00 hod. už byly rozdány medaile těm nejlepším. I všichni naši nejmenší cvičenci 
– předškoláci dostali diplomy za účast. Medaile si domů odnesli:

Předškoláci:  Kerbrová Beáta, Fišerová Jolana, Havlíková Barbora, Růžek Mikoláš, 
Moštěk Vojtěch aHavlík Jakub

Žákyně I.: Kostelníková Bětka, Nováková Sára a Pospíchalová Kristýna
 II.: Kerbrová Kateřina, Havlíčková Denisa, Řezníková Anna
 III.: Peňázová Kristýna, Eh doe moo Wah, Pospíchalová Eva

Žáci I.: Stehlík Martin, Zrzavý Matouš, Musil Michal
 II.: Musil Tomáš, Němec Filip a Musil David
 IV.: Růžek Marek, Vrbický Jaroslav a Kostelník Vojtěch

A jako bonus dostaly děti za pěkné cvičení i perníčky, které napekly sestry cviči-
telky. Na závěr náčelnice Havlíčkovy župy sestra Horáková poděkovala naší jednotě 
za vzornou organizaci přeboru, cvičitelkám a cvičitelům i těm, co se starali o malé 
pohoštění pro děti. A samozřejmě také dětem, že přišly závodit a hlavně, že pravidel-
ně cvičí a chodí do Sokola. A protože naše jednota pořádá v Přibyslavi i župní přebor 
v atletice v sobotu 8. června 2019 od 9.00 hod. na sportovišti u haly, zveme co 
nejsrdečněji rodiče i všechny příznivce Sokola, aby se přišli podívat a tím podpořili 
naše mladé sokolské atlety.

Za TJ Sokol Přibyslav
Eva Šmídová

 
 
 
 

ŽUPNÍ PŘEBOR V LEHKÉ ATLETICE 
 

v sobotu 8. června 2019 od 9.00 hodin 
SPORTOVNÍ AREÁL V PŘIBYSLAVI - ČESKÁ ULICE 

 
prezentace dětí všech věkových kategorií v 8.30 hodin tamtéž  

 
 
 
 
 

  ŽUPA HAVLÍČKOVA - TJ SOKOL PŘIBYSLAV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJ SOKOL Přibyslav
Župní přebor župy Havlíčkovy v gymnastice a šplhu
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Letošní cyklotrialová sezóna začala 27. 4. 2019 prvním závodem Českého poháru, 
který se jel ve Veselí nad Moravou. V kategorii Elite startoval i Marek Pochtiol, Trial 
Žižkovo Pole a v prvním mistrovském závodě obsadil  2. místo.

V sobotu 11. 5. 2019 se v Olomouci jel závod C1, který se započítává do seriálu 
Světového poháru. Ani zde Marek nezklamal, když si připsal body za 7. místo.

Hned druhý den 12. 5. 2019 se jel závod 
M-ČR, kde startoval ve  své kategorii Junior. 
Jel perfektně a s velikým bodovým náskokem 
zvítězil a obhájil loňský titul Mistra ČR.

Výsledky:
1. Pochtiol Marek, Trial Žižkovo Pole 620 b.
2. Krupčik Ondřej, Biketrial Kyjov 400 b.
3. Mokrý Petr, AMK Hamry n. S. 360 b.

 Jaroslav Pochtiol

Cyklotrial

Vážení příznivci našeho Zlatého kola Vysočiny, letos pojedeme už poosmnácté 
a budeme velice rádi, když podpoříte naši akci a zúčastníte se jí. Cyklovýlet se koná 
v sobotu 15. června 2019, více informací o  trasách a zúčastněných i  sponzorech 
naleznete na www.zlatekolovysociny.cz. Opět budeme vyhlašovat nejlepší cyklisty - 
výletníky v jednotlivých kategoriích a trasách.  Buďte nám věrni jako naši sponzoři, 
kterým tímto opět děkujeme za podporu. Kolu zdar, těšíme se na vás, cyklisty – ho-
bíky,  v sobotu 15. 6. 2019 opět v Rudě!

Předem děkujeme za spolupráci. S pozdravem

Ing. Karel Dvořák
starosta obce Ruda

Zlaté kolo Vysočiny
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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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TENISOVÁ ŠKOLA 
 V PŘIBYSLAVI 

 
pod vedením kvalifikovaného tenisového trenéra 

Škola je určena pro zájemce o tenis všech věkových kategorií. 
 

Informace poskytne: 
 
Zdeněk Šrámek 
tel.: 777 267 613 
e-mail: z.cico@seznam.cz 
 
 

ZVEME VÁS NA JARNÍ
TRHY KLAS 

13. 4. – 15. 6. 2019
KAŽDOU SOBOTU OD 7.30 DO 11.00 

V AREÁLU PRODEJNY KLAS
HAVÍŘSKÁ 662, HAVLÍČKŮV BROD

Sadba 
Bylinky, léčivky
Košíky
Nosnice
Kachny
A spousty dalších
Další prodejní 
místo může
být vaše!

PRO PRODEJCE
Prodejní místo si

zarezervujte 
ZDARMA

přímo na prodejně,
emailem na

trhy@zempostober.cz,
na tel. 569 428 874

nebo jednoduše 
přijďte.
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 Upozorňujeme návštěvníky, že na kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy 
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ZASTÁVKA v PŘIBYSLAVI sobota 15. 6. 2019 

předpokládaný čas ve 14.00 hodin  

KNIHOVNA PŘIBYSLAV
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KNIHOVNA PŘIBYSLAV MUZEUM PŘIBYSLAV

MUZEUM PŘIBYSLAV
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červen 2019
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. června 2019 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2019 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav 
– od 1. června 2019 Lovci perel/literární soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2019 Přibyslavské panoráma/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2019 Putování za permoníkem Perkrátem/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2019 Poznáte se? /výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. června 2019 Imprese/výstava Petr Štáfl  Janáček galerie Janáček galerie 
– od 1. června 2019 Zahájen letní provoz v ICMM (otevřeno celý týden) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 2. června 2019 v 9.00; 10.30 h. Kavárna na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 2. června 2019 v 16.30 h. Fotbalové utkání (Pelhřimov) Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 4. června 2019 v 17.00 h. Výstava dětských prací/vernisáž Janáček galerie Janáček galerie
– 5. června 2019 v 17.00 h. Hastrmanův kožich/DS Sluníčko Kulturní dům ŠD a ŠK, KZM Přibyslav
– 6. června 2019 dopoledne Pasování prvňáčků na čtenáře Kulturní dům KZM Přibyslav
– 6. června 2019 ve 14.00 h. Vždycky je co objevovat/zdravotní procházka Město Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 7. června 2019 od 14.00 h. Talentové přijímací zkoušky Budova ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav 
– 7. června 2019 v 19.30 h. Setkání starší mládeže na faře (18+) ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 8. června 2019 od 9.00 h. Víkend otevřených zahrad/viz plakát Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 8. června 2019 od 8.30 h. Župní přebor v lehké atletice Sportovní areál Česká ul. TJ Sokol Přibyslav
– 9. června 2019 od 9.00 h. Víkend otevřených zahrad/viz plakát Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 9. června 2019 od 15.00 h. Dětské odpoledne – pohádka Pinocchio ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 10. června od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 13. června 2019 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 13. června 2019 v 17.00 h. Absolventský koncert akordeonové třídy Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 14. června 2019 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 15. června 2019 v 9.00 h. Mše svatá v České Jablonné Kaple v České Jablonné ŘKF Přibyslav
– 15. června 2019 od 9.00 h. Oslava 110. výročí založení SDH Česká Jablonná Obec Česká Jablonná SDH Česká Jablonná
– 15. června 2019 ve 14 .00 h. 1000 mil československých/viz plakát Bechyňovo náměstí Klub Praha
– 16. června 2019 v 16.30 h. Fotbalové utkání (Bystřice nad P.) Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 18. června 2019 od 17.00 h. Misijní klubko ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 19. června 2019 ve 12.00 h. Uzávěrka červencového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. června 2019 od 13.00 h. Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 22. června 2019 v 15.00 h. Šnek, Šnek, Šnek a zapalovače/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 23. června 2019 v 9.00 h. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) Farní kostel a město ŘKF Přibyslav
– 28. června 2019 Zakončení školního roku 2018/2019 Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 28. června 2019 Platí dopravní omezení z důvodu poutě Bechyňovo náměstí, Husova ul. Mě Ú Přibyslav
– 28. června 2019 v 19.30 h. Setkání dětí na faře (13+) ŘK fara ŘK farnost Přibyslav 
– 29. června 2019 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF, PS Přibyslav
– 29. června 2019 Tradiční přibyslavská pouť Bechyňovo náměstí Mě Ú Přibyslav
– 29. června 2019 od 9.00 h. Městská gotická věž otevřená/viz plakát Vyhlídková věž KZM Přibyslav
– 29. června 2019 od 13.00 h. Pouťová výstava králíků, drůbeže/ viz pozvánka Chovatelský areál pod sokolovnou ČSCH Přibyslav 
– 29. června 2019 od 13.00 h. Individuální prohlídky farního kostela Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 29. června 2019 v 17.00 h. Poutní koncert Farní stodola ŘKF Přibyslav
– 30. června 2019 od 8.00 h. Pouťová výstava králíků, drůbeže/ viz pozvánka Chovatelský areál pod sokolovnou ČSCH Přibyslav
– 30. června 2019 Tradiční přibyslavská pouť Bechyňovo náměstí Mě Ú Přibyslav 
– 30. června 2019 od 9.00 h. Městská gotická věž otevřená/viz plakát Vyhlídková věž KZM Přibyslavg / p y y


