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V minulém čísle Přibyslavského občasníku jsem se věnoval dvacátému pátému výročí spo-
lupráce měst Přibyslav a Mook en Middelaar a nedá mi to, abych se k tomuto výročí nevrátil 
ještě jednou. Měl jsem tu čest navštívit s dvaceti pěti člennou delegací Mook ve dnech 13. 
– 16. 6. 2019, abychom si toto výročí s našimi holandskými přáteli společně připomněli. Pro-
gram návštěvy byl bohatý a náročný, přijetí laskavé a přátelské a naše odhodlání pokračovat 
v další spolupráci stvrzeno z obou stran. 

Chtěl bych se vrátit alespoň ke dvěma z bodů programu, které mne mimořádně oslovily. 
Tím prvním byla návštěva spalovny komunálních odpadů v Nijmegenu. Tuto spalovnu posta-
vily obce a města z okolí Nijmegenu, mezi nimi i Mook, a likvidují v něm směsný komunální od-
pad (SKO). Toto zařízení, které spálí cca 550.000 t odpadu ročně, je jedno z nejmodernějších 
v Holandsku. Odpad se zde pálí za teploty 1200 °C (nepálí se zde tedy plasty, pouze ty v SKO 
přirozeně zastoupené) a zplodiny z tohoto pálení jsou dále fi ltrovány soustavou fi ltrů o veli-
kosti větší než naše radnice tak, že vycházející vzduch z komína má lepší hodnoty, než vzduch 
okolní. Spalovna v sobě zároveň zahrnuje provoz kompostárny a skládky na nespalitelné části 
odpadu. Je producentem elektrické energie, tepla a CO2, které jsou využívány ve sklenících. 
Celá spalovna je fi nancována z poplatků obcí za likvidovaný odpad a dalších příjmů za vedlejší 
produkty (teplo, energie, CO2). I na Vysočině byl obdobný projekt plánovaný, bohužel byl 
rádoby ekologickou lobby zastaven a likvidace odpadů zůstává pro nás, obce na Vysočině, 
nerozetnutým gordickým uzlem. 

Druhým bodem programu, u kterého jsem si zvláště uvědomil rozdíly naší historické zkuše-
nosti, byl koncert ke stému výročí Middelaarského souboru Fanfara St. Cecilia. Celý koncert 
byl sestaven jako komponované pásmo pod názvem „Back to the Future“ a  provedl nás 
za pomoci jednotlivých skladeb, divadelních scének a videoprojekce stoletou historií orches-
tru, ale i historií Mooku a Middelaaru. Vystoupení zahajoval po úvodní fanfáře návrat o sto 
let do minulosti na velká klidná vřesoviště v okolí, kam přijíždí movití rekreanti na prázdniny. 
Hledáme poklad společně s Kiste Trui, legendární ženou, která zasvětila svůj život hledání 
pokladu z Nizozemsko - španělské války ze 16. století, jenž byl ukryt po bitvě na Mookerheide. 
Program pokračuje založením místního fotbalového klubu a z klidných předválečných časů se 
přesouvá do období, kdy byl Middelaar v srdci frontové linie v druhé světové válce zcela zni-
čen. Za zvuku „Band of Brothers“ procházíme dojati Moockým hřbitovem anglických vojáků. 

Celý večer pokračoval dál společně s představením historie souboru i obcí, poválečná ob-
nova Middelaaru, boje o udržení souboru, rozkvět těžby písku a štěrku, nový boom turistiky, 
zavtipkovalo se i na účet místní smetánky, následovalo představení místních farmářů a jejich 
hospodářství, představení členů kapely (z vesničky o 890 obyvatelích se produkce účastni-
lo okolo 90 účinkujících), návrat o 25 let k počátkům naší spolupráce a nakonec i pohled 
do budoucnosti.

Trochu jsem našim přátelům záviděl některé rozdílné výseky historie, které hovořily o tom, 
že osvoboditel nemusí být zároveň uchvatitel, že lidé mohou být bohatí či chudší, ale důležité 
je, zda jsou slušní či neslušní, že farmář se staletou historií a kontinuitou nemusí zemi zná-
silňovat, aby vyžil, a další a další detaily, třeba, že se každý může starat o něco společného.

A tak jsem si tak za zvuku závěrečné „Back to the Future“ znovu uvědomil, proč nám přijde 
v Čechách přirozené věřit tomu, že je výhodné mít v čele země bezskrupulózního darebáka 
a jak je směšné proti němu demonstrovat na náměstích.  Je to jen obrazem naší lenosti, obav 
postarat se sám o sebe, obrazem naší vypočítavosti. Jsme to my sami, kteří ho dostáváme k moci 

O Mooku, Middelaaru a darebácích

a odstranit ho, i jemu podobné, může jen naše pracovitost, poctivost, odhod-
lání a víra v to, že i my máme odpovědnost za naši společnou budoucnost. 

Martin Kamarád, starosta města
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V čase prázdnin a dovolených navštěvujeme místa, kde kromě odpočinku a relaxace 
můžeme objevovat různé zajímavosti, které pro nás mohou být případně určitým vzo-
rem. Aniž bych si to vždy uvědomoval, tak při návštěvě měst, městeček a vesnic vždy 
srovnávám, jak vyřešili tu či onu věc. Ve  větších městech lze často objevit vliv, který 
vymyslel architekt. Jinde mají zase vkusně a zároveň prakticky zvolený mobiliář.

Výměny zkušeností mezi městy
Možností vyměnit si zkušenosti a navzájem se informovat s městy podobných veli-

kostí využívá také náš městský úřad. Z iniciativy pana starosty každoročně vyjednáváme 
návštěvu, abychom zjistili, jak se daří nebo nedaří řešit podobné situace představitelům 
jiných měst. Za poslední roky jsme navštívili Třešť, Jemnici a  letos Veselí nad Lužnicí. 
Návštěvy se obvykle „oplácejí“ a nepochybně vzniká dobrá spolupráce.

Partnerská města 
Zcela mimořádné postavení ve spolupráci a zároveň vzájemné inspiraci zaujímá naše 

partnerské město Mook en Middelaar. V letošním roce si připomínáme 25 let vzájemné-
ho partnerství. Především díky mnohaleté spolupráci máme možnost srovnávat vývoj 
našich obcí v uplynulém čase. Je příjemné slyšet z úst našich přátel, že mohou pozorovat 
rozkvět Přibyslavi, zejména podle staveb, které město v tomto období realizovalo. Při 

Objevování a inspirace

Poslední červnový víkend se u nás konala tradiční přibyslavská pouť. Děkuji všem, kteří 
se podíleli na její organizaci.

Stále probíhá rekonstrukce silnice I/19 v úseku mezi Přibyslaví a Ronovem nad Sá-
zavou. Na stavbě se bohužel vyskytly další komplikace s podložím, takže dle aktuálních 
informací budou stavební práce probíhat až do 15. 12. 2019.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko - správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém 6. veřejném zasedání dne 22. května 2019 schválilo roz-
počtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2019. Rozpočtové příjmy města po tomto 
rozpočtovém opatření dosáhly 96 966 314 Kč a výdaje 146 861 847,92 Kč. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 3 došlo ke zvýšení příjmů o 6 258 125 Kč z důvodu 
dotace Kraje Vysočina na akci „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá-Keřkov“ ve výši 
6 000 000 Kč, dotace MPSV na výkon sociální práce ve výši 156 125 Kč a dotace na volby 
do Evropského parlamentu ve výši 102 000 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 3 je zavedení dotace na kana-
lizaci Přibyslav, místní část Dobrá-Keřkov ve výši 6 000 000 Kč, výdaje na projektovou 
dokumentaci okružní křižovatky na I/19 Přibyslav ve výši 744 150 Kč a výdaje na tech-
nickou infrastrukturu Dobrá ve výši 190 512 Kč. 

Kapitálová rezerva je po rozpočtovém opatření č. 3 ve výši 54 942 864,92 Kč.
Plnění rozpočtu města k  31. 5. 2019 je následující: celkové příjmy jsou ve  výši 

39  970  054,39 Kč (což tvoří 41,22 % rozpočtovaných příjmů) a  celkové výdaje jsou 
ve  výši 29  360  910,73 Kč (což je 19,99 % rozpočtovaných výdajů). Rozdíl celkových 
příjmů a výdajů je přebytek ve výši 10 609 143,66 Kč.

Z celkových příjmů činí daňové příjmy 35 412 472,16 Kč (47,32 % rozpočtovaných 
daňových příjmů), nedaňové příjmy 1 784 708,23 Kč, kapitálové příjmy 55 352 Kč a při-
jaté transfery 2 717 522 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 21  540  994,22 Kč a  kapitálové výdaje 
7 819 916,51 Kč.

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

19 823 975 Kč, náklady 18 286 032 Kč a hospodářský výsledek 1 537 943 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí k 31. 5. 2019 celkově 4 590 348,56 Kč, podle jed-

notlivých organizací je následující: lesy 215 037,36 Kč, skládka 2 320 955,61 Kč, správa 
majetku 23 909,27 Kč, kabelová televize 863 833,20 Kč a pronájmy 1 166 613,12 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Odbor správy majetku

V měsíci červnu byla dokončena první seč veřejné zeleně ve městě Přibyslav 
a v obcích.  Zahradnické fi rmě je zadán požadavek na údržbu zeleně a prove-
dení nové sadové úpravy v ul. Vyšehrad. 

V minulém čísle občasníku zmiňované výběrové řízení na zateplení a plyno-
fi kaci bytového domu čp. 15 v Ronově nad Sázavou bylo zrušeno z důvodu 
absence nabídek, nové výběrové řízení bude vyhlášeno na  podzim tohoto 
roku. Bylo předáno staveniště pro rekonstrukci ul. Malinského a  technickou 
infrastrukturu pro 16 RD Pod Osivou, kterou realizuje společnost STRABAG. 
Práce dle smluvního ujednání budou probíhat od 1. 6. – 31. 10. 2019. Dále 
bylo vyhlášeno výběrové řízení na  stavební úpravy kulturního domu v  Utíně 
z důvodu řešení odstranění vlhkosti této budovy, opět z důvodu absence nabí-
dek bylo výběrové řízení zrušeno. Pokračují stavební práce související s opravou 
chodníku v Keřkově, práce související s propojením chodníku na ul. Hesovská 
byly dokončeny, je požádáno na stavební úřad v Havlíčkově Brodě o vydání ko-
laudačního souhlasu s užívání stavby. Dokončeny práce a předána stavba byla 
na opravu místní komunikace v místní části Česká Jablonná, kterou prováděla 
společnost M – Silnice Havlíčkův Brod. V řešení na tuto stavbu bude vypořádání 
dotace, která bude následně po splnění stanovených kritérií poskytnuta z Kraje 
Vysočina. 

V bytové oblasti byly řešeny požadavky na opravy v nájemních bytech a vý-
měna nefunkčního bojleru v budově Starého špitálu. Byly dokončeny stavební 
práce s rekonstrukcí koupelny v čp. 241 v ulici Tržiště, které provedl pan Janča 
z Keřkova. Dále budou pokračovat práce obdobného charakteru v domě čp. 40 
na Bechyňově náměstí, souběžně s tímto budou prováděny opravy na balkó-
nech v domě s pečovatelskou službou čp. 251. Práce bude provádět pan Janča 
z  Keřkova. Od  1. 6. 2019 byl přidělen byt v  domě s  pečovatelskou službou 
čp. 240 a od 1. 7. 2019 bude volný bezbariérový byt v domě s pečovatelskou 
službou čp. 251.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Velkou radost máme ze získání dotace na výměnu povrchu multifunkčního 

hřiště u základní školy. Že byla městu Přibyslav přidělená, zveřejnilo Minister-
stvo pro místní rozvoj na svých stránkách 18. června. Na nový povrch použijeme 
peníze také z Fondu Vysočiny. Stavební práce začnou v letních měsících, nej-
později by mělo být hotovo do konce října. Přesný termín zahájení prací ještě 
uvedeme a samozřejmě obvoláme sportovní oddíly, které hřiště využívají, aby si 
našly dočasnou náhradu. Cena díla činí 3 267 000 Kč, 60 % uhradí státní dotace, 
dalších 100 000 Kč budeme čerpat od Kraje Vysočina.

nedávné návštěvě měst Mook en Middelaar jsme měli připraven pestrý a za-
jímavý program. 

Projekty pro občany
Kromě návštěvy dvou významných fi rem v blízkém městě Nijmegen, jsme byli 

seznámeni s novou výstavbou přímo v Mooku v rámci velkého projektu. Velmi 
mne zaujalo řešení v podobě vybudování zařízení pro péči o lidi se stařeckou 
demencí. Cílovou skupinou nejsou jenom postižení, ale také jejich partneři a ro-
diny. Zařízení, která existují (podobně jako u nás) jen ve velkých městech, jsou 
dostupná za cenu, že se dvojice nebo rodina od sebe odloučí. V Mooku nový 
projekt řeší návaznost dalšího objektu s bydlením pro seniory v režimu domu 
s pečovatelskou službou. Zdá se, že zde naplno platí úsloví: „Společnost je silná 
tehdy, když se dokáže postarat o ty, kteří se sami o sebe postarat nedokáží“.

Inspirací je celá řada. Věřím, že v  tom dobrém slova smyslu  může i  každý 
z nás nabídnout něco dobrého a inspirativního svému okolí. Začínající období 
dovolených a prázdnin se k tomu určitě dobře hodí.

Přeji vám krásné léto, strávené ve zdraví a pohodě!

Michael Omes
místostarosta
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Koupaliště je otevřené od  začátku června. Dopoledne ho hojně využívají děti 
z místní školy a školky, odpoledne je do 19 hodin otevřené veřejnosti. Těšíme se 
na posily plavčíků. Většinu tvoří vysokoškoláci, kteří se vracejí po zkouškách zpět 
domů do Přibyslavi a tráví na koupališti pracovní část svých prázdnin. Tak doufáme, 
že bude pěkné léto.

Technická četa města opravuje v těchto dnech zábradlí u přechodu ke zverimexu, 
seče trávu a po bouřkách uklízí cyklostezku. Vyplavené bahno a polámané větve 
po sobě řádění živlu zanechalo například v půli června. 

V  myslivecké klubovně v  Keřkově je nově přívod vody do  kuchyňky, budova 
dostane do zimy nové vchodové dveře. Ve vesnici již delší dobu nefunguje radar 
měřící rychlost řidičů. Zasíláme ho na opravu, poté ho vrátíme zpět. Je upravený 
terén u kašny před kulturním domem, opravujeme nesvítící lampy veřejného osvět-
lení. Na přání návštěvníků dopravního hřiště přidáme na místo pohodlné lavičky 
s opěrkami. 

Odizolování kulturního domu Utín, které jsme plánovali na letošek, musíme bo-
hužel odsunout na příští rok. Do výběrového řízení na odvlhčení budovy se z jed-
nadvaceti oslovených fi rem nepřihlásila ani jedna. Dotaci z Kraje Vysočina, kterou 
jsme chtěli na tyto práce použít, bychom nestihli podat včas, a město ji proto využije 
jinak – na vybavení knihovny v obci Hřiště.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci červnu probíhal omezený provoz Pečovatelské služby Přibyslav z důvodu 

vysoké nemocnosti pečovatelek. Byla upravena provozní doba od  6.30 – 15.00 
hodin a odpolední směna byla nahrazena pohotovostí. Veškerá péče o klienty byla 
zajištěna a klienti prakticky nepoznali, že je nás málo. 

Vedle běžné činnosti byl sestaven roční výkaz a statistika pro Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí a materiály a statistické výkazy o poskytované sociální službě 
na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Tyto údaje si krajský úřad žádá v rámci sys-
tému reportu dat o poskytované sociální službě.

Měsíc červen se u nás nesl také v duchu oprav – řešili jsme havarijní stav odpadu 
v kuchyni, opravu myčky, pračky apod. Všem bych ráda poděkovala za operativní 
vyřešení těchto situací, ať už za samotnou opravu, ale také za pomoc při vyvezení 
suti po bourání, samotný úklid apod.

V sobotu 29. 6. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spolu-
práci s místní římskokatolickou farností mše svatá. Termín další mše svaté se dozvíte 
na stránkách zářijového Přibyslavského občasníku (v době uzávěrky nám nebyl ještě 
znám). Všichni jste srdečně zváni. Po dobu letních prázdnin se mše svatá v DPS 
nebude konat. 

Pohodové léto bez vážnějších zdravotních komplikací vám přejí všichni zaměst-
nanci Pečovatelské služby Přibyslav.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Jako stěžejní informaci pro tento měsíc považuji zmínku o novele insolvenčního 

zákona, která je účinná od 1. 6. 2019. Přináší takové změny, díky kterým má mnoho 
dlužníků šanci na nový život. Týká se i seniorů, kteří jsou snadným terčem pro fi rmy 
poskytující pochybné úvěry lákající na velice „výhodné podmínky“. S žádostí o roz-
šíření této zprávy nás oslovil žďárský advokát Mgr. et Bc. Luboš Kliment, který pou-
kazuje na negativní jevy spojené s dluhovou pastí. Mezi ty patří ztráta práce, bydlení, 
útěk k návykovým látkám, rozpad manželství, zanedbávání svých povinností a  to 
i vůči nezletilým dětem, naprostá beznaděj až vyloučení na samý okraj společnosti. 
Dopady zadluženosti na  jednotlivce či celé rodiny pak řeší obce v  rámci sociální 
práce. Rozhovor s advokátem o změnách v zákoně, jako součást projektu „Stopka 
obchodu s  chudobou“, naleznete uvnitř občasníku. Dovolím si připomenout, že 
v rámci sociálních služeb poskytuje bezplatné poradenství na téma zadluženosti síť 
občanských poraden. Pokud tedy spadáte mezi dlužníky, kterým již dluhy a exekuce 
přerostly přes hlavu, neváhejte poradny kontaktovat.

V oblasti sociální agendy proběhla před měsícem kontrola ze strany pracovníků 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a to s kladným výsledkem bez nápravných opatření. 
Jako sociální pracovnice jsem se zúčastnila komise pro sociálně právní ochranu dětí 
v Havlíčkově Brodě, která pojednávala o užší spolupráci mezi školskými instituce-
mi, sociálními orgány, policií a  zdravotnickými zařízeními. Z  praxe mohu říci, že 
spolupráce v našem městě je na dobré úrovni, takže problémové záležitosti jsou 

řešeny bez průtahů. Slova díků tak posílám především do přibyslavské ZŠ a MŠ. 
Krásné léto všem!

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Odbor výstavby a životního prostředí
Příprava nového stavebního zákona

V posledních letech jsme mohli sledovat hned několik novel stavebního zákona 
a souvisejících předpisů. Ty však nikdy nedosáhly v dostatečné míře zamýšlených 
cílů a celý proces povolování staveb až na výjimky nezjednodušily. Stále platí, že 
máme jedno z nejdelších stavebních řízení na světě. Všichni by je rádi zrychlili, ale 
na řešení se neshodnou.

S nadějí jsme čekali, co připraví nová vláda, pro kterou je rekodifi kace stavebního 
práva jednou z hlavních priorit. Už nyní je však jasné, že návrh zákona sklízí kritiku 
ze všech stran. Vážné výhrady mají například Mezinárodní rada pro památky a sídla, 
Svaz měst a obcí, Český svaz ochránců přírody či Bezpečnostní informační služba 
a v několika stech případech se návrh zákona dostal do konfl iktu s ostatními minis-
terstvy, státními odbornými úřady a samosprávou.

Hlavním cílem nového zákona je urychlení a  zjednodušení stavebního řízení. 
Podle kritiků ale zákon nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je napří-
klad ochrana přírody, či otevírá prostor pro korupci. Komise pro životní prostředí 
Akademie věd ČR se pozastavuje také nad tím, že zákon de facto připravují subjekty, 
které jím mají být regulovány. Věcný záměr nového stavebního zákona připravila 
totiž Hospodářská komora ČR, která sdružuje mimo jiné velké stavební a develo-
perské korporace.

Celkově bylo k návrhu zákona podáno více než 1600 připomínek, což samo o sobě 
o něčem svědčí. Tento návrh jednoznačně posiluje centralizaci v oblasti stavebního 
práva, což je jasným krokem zpět. Stavební úřady se mají vyčlenit z obcí pod Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj nebo pod Nejvyšší stavební úřad. Ztrácí se tak výhody 
spojeného modelu územní veřejné správy a rozhodně není v zájmu občanů, protože 
negarantuje poskytování lepších služeb, ba naopak. Zároveň je nutné si položit 
otázku, zda na  podobné neustálé reformy má stát peníze, protože jednorázové 
náklady začínají na  dvou miliardách, ke  kterým je nutno připočítat přibližně 4,5 
miliard ročně.

Jedním z mála dobrých návrhů v zákoně je určit závazné lhůty pro úřady. Pokud 
by se do určité doby nestihly  vyjádřit, bralo by se to jako souhlasné stanovisko. Takto 
ovšem není možné postupovat při schvalování velkých staveb, u kterých by to mělo 
velké dopady na přírodu, zdraví, bezpečnost nebo na práva vlastníků sousedních 
pozemků. Je tedy zcela zřejmé, že nový stavební zákon by především nahrával vel-
kým stavebním fi rmám.

Bohužel zatím nic nenasvědčuje tomu, že protesty proti předloženému návrhu 
stavebního zákona k něčemu povedou. Snad vládu přesvědčí protest 101 akade-
miků, ve kterém pokládají věcný záměr zákona za nepřijatelný a vzhledem k jeho 
koncepci i za nezpůsobilý k dalšímu projednávání. I Nejvyšší správní soud se ve svém 
stanovisku do návrhu opírá v principiální rovině a doporučuje vydat se jinou cestou.

Dle mého odborného názoru by celému procesu povolování staveb prospělo pře-
devším radikální snížení počtu dotčených orgánů a povinnost životního prostředí vy-
dávat na jednu stavbu pouze jedno závazné stanovisko na místo dnešních až deseti, 
kterým navíc v prvním kole předchází zcela nadbytečné souhrnné stanovisko. Není 
výjimkou, pokud jen na komunikaci s odbory životního prostředí stráví stavebník půl 
roku. Co však nejvíce brzdí přirozený rozvoj obcí a záměry stavebníků jsou územní 
plány. Pamatuji ještě dobu, kdy většina obcí územní plány neměla zpracované a vše, 
co se dnes řeší např. při projednávání změny územního plánu se daleko jednodušeji 
a především rychleji vyřešilo v územním řízení. Dnes, pokud plánovaná stavba není 
v souladu s územním plánem, se na změnu územního plánu čeká až několik let. A to 
i v případě, kdy se jedná o naprosto formální změnu, u které se předem ví, že bude 
schválena bez připomínek.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Uzávěrka příštího čísla 19. 7. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 8. 2019)
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Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červenci 2019
Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 1. 7. 15. 7. 29. 7. 6 Cihlářská 8. 7. 22. 7.
2 Bezručova 2. 7. 16. 7. 30. 7. 7 Jiráskova 9. 7. 23. 7.
3 Hesovská 3. 7. 17. 7. 31. 7. 8 Vyšehrad 10. 7. 24. 7.
4 Pecháčkova I 4. 7. 18. 7. 1. 8. 9 Prokopova 11. 7. 25. 7.
5 Zahrádky u ACA 4. 7. 19. 7. 2. 8. 10 Na Vyhlídce 12. 7. 26. 7.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 1. 7. 15. 7. 29. 7. 16 Seifertova 8. 7. 22. 7.
12 Pecháčkova II 2. 7. 16. 7. 30. 7. 17 Česká 9. 7. 23. 7.
13 Nezvalova 3. 7. 17. 7. 31. 7. 18 U Barevny 10. 7. 24. 7.
14 Bezpalcova 4. 7. 18. 7. 1. 8. 19 Zahradní 11. 7. 25. 7.
15 Zahrádky Amerika 4. 7. 19. 7. 2. 8. 20 Zahrádky Letiště 12. 7. 26. 7.

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 1. 7. - 3. 7. 12. 7. - 14. 7. 22. 7. - 25. 7. 
Keřkov 4. 7. - 7. 7. 15. 7. - 18. 7. 26. 7. - 28. 7. 
Dobrá 8. 7. - 11. 7. 19. 7. - 21. 7. 29. 7. - 1. 8. 
Česká Jablonná 1. 7. - 3. 7. 12. 7. - 14. 7. 22. 7. - 25. 7. 
Dolní Jablonná 4. 7. - 7. 7. 15. 7. - 18. 7. 26. 7. - 28. 7. 
Poříčí 8. 7. - 11. 7. 19. 7. - 21. 7. 29. 7. - 1. 8. 
Dvorek 1. 7. - 3. 7. 12. 7. - 14. 7. 22. 7. - 25. 7. 
Uhry 4. 7. - 7. 7. 15. 7. - 18. 7. 26. 7. - 28. 7. 
Utín 8. 7. - 11. 7. 19. 7. - 21. 7. 29. 7. - 1. 8. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Nastala 1. 6. 2019 dluhová amnestie, mají se věřitelé bát a dlužníci radovat?
Já bych novou úpravu oddlužení rozhodně nenazval dluhovou amnestií, to je spíše 

termín hojně využívaný médii.
A co tedy dlužníky po 1. 6. 2019 čeká?

Největší změnou, kterou novela oddlužení přináší, je, že padla hranice 30% 
dluhů, kterou dlužník musel dříve uhradit. Já bych to celé popsal jako možnost 
a šanci na nový život po splnění zákonných podmínek. 
Jaké jsou ty zákonné podmínky?

Insolvenční zákon o způsobu oddlužení hovoří tak, že se jedná o plnění splátko-
vého kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Je mylná představa o tom, že 
zaplatím pár korun na splátkách dluhů a veškerý majetek mi zůstane. V praxi však jde 
zpravidla o případy, kdy už exekutoři dlužníkům vše prodali, a ti mají pouze dluhy, 
které raketově rostou. 
Dlužník  ale bude muset něco zaplatit nebo snad ne?

Splátky se počítají z  příjmu dlužníka, přičemž minimální splátka činí 2  178 Kč 
měsíčně, nutností je také řádné splnění vyživovacích povinností. I v situaci, kdy by 
dlužník nebyl schopen platit ani tuto minimální splátku, tak může uzavřít darovací 
smlouvu a někdo z rodiny mu může touto formou pomoci.
Jak dlouho bude oddlužení trvat?

Doba je 5 let, pokud dlužník během této doby neuhradí 30% dluhů, tak insol-
venční soud bude zkoumat, zda dlužník vynaložil dostatečné úsilí k úhradě dluhů.
Kam se mohou dlužníci obrátit o pomoc?

Pokud jde  o  bezplatnou pomoc, tak seznam akreditovaných osob lze nalézt 
na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://sako.justice.cz a na Vysočině exis-
tuje síť občanských poraden, např. Občanská poradna v Třebíči nebo Jihlavě, kde 
dlužníkům bezplatně poradí a pomůžou s podáním návrhu na oddlužení.
Jaké vidíte největší úskalí přijaté novely a rizika pro možné oddlužení?

Jako u všeho nového jsou i zde věci, které zodpoví až praxe. Ať už jde o vyme-
zení obydlí, které není dlužník povinen vydat ke  zpeněžení nebo posuzování, že 
dlužník vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat ve vztahu 
k jeho příjmům a vykonávané práci a navazující otázce zajištění zaměstnání s vyšším 
výdělkem.
Co říci závěrem?

Bylo by toho hodně, např. možné zkrácení lhůty pro oddlužení z 5 let na 3 u osob 
zvlášť zranitelných včetně důchodců, a to bez ohledu na výši uhrazené částky! Ale 
to by bylo na delší povídání, proto kdo bude mít k této problematice dotaz, může 
zdarma zaslat email na adresu info@akkliment.cz nebo zavolat na naši infolinku 
608 719 875, a když budeme vědět, tak mu odpovíme. Je potřeba si uvědomit, že 
je zde skupina lidí, které je potřeba pomoci, aby se dostali z dluhové pasti. 

(redakce PO)

NASTALA 1. 6. 2019 DLUHOVÁ AMNESTIE?
ROZHOVOR NA TÉMA NOVÉ ÚPRAVY ODDLUŽENÍ

s Mgr. et Bc. LUBOŠEM KLIMENTEM, 
advokátem ve Žďáru nad Sázavou

Bezplatná Alzheimer poradna 
proběhne  v budově Městského úřadu v Přibyslavi

ve čtvrtek 18. 7 . 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

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 29.  05. 2019
 131/2019 Rada města Přibyslav ruší své usnesení č. 125/2019 ze dne 15. 5. 

2019.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

132/2019 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 8 v domě s pečo-
vatelskou službou Přibyslav, Tržiště čp. 240 paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), 735 06  Karviná. Výše nájem-
ného bude stanovena na 30,97 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností na-
výšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 1. 6. 2019 na dobu neurčitou. 
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

133/2019 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 
561/9 o výměře 135 m2 a části pozemku parc. č. 561/2 o výměře 
538 m2 v  k. ú. Hřiště a  rozhoduje záměr města vyvěsit na  úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 07. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

134/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2018650/
VB/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 312/2 v k. ú. Při-
byslav spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu 
a výměnu zařízení distribuční soustavy.
Termín: 30. 11. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

135/2019 Rada města Přibyslav bere na vědomí ukončení výkonu funkce velitele jednotky SDH Při-
byslav panem Miroslavem Fišarem a výkonu funkce zástupce velitele jednotky SDH Při-
byslav panem Ivem Šimanovským, děkuje jim za dlouholetý a odpovědný výkon těchto 
funkcí, schvaluje jim mimořádnou odměnu a souhlasí se jmenováním pana Miloslava 
Jonáka, bytem Jana Otty 818, Přibyslav do funkce velitele jednotky SDH Přibyslav a se 
jmenováním pana Martina Votavy, bytem Cihlářská 706, Přibyslav, do funkce zástupce 
velitele jednotky SDH Přibyslav.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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 136/2019 Rada města Přibyslav bere na  vědomí rezignaci členky Redakční rady Při-
byslavského občasníku Bc. Heleny Malé.
Termín: 19. 06. 2019
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

137/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s uložením odpadu ze stanového tábora orga-
nizace Spolek Křesťanský dorost v Horních Počernicích, o.s., Ve Žlíbku 168/8, 
193 00 Praha 20, IČO 68379153, na skládku Ronov nad Sázavou, za celkovou 
cenu 1 Kč včetně DPH.
Termín: 28. 06. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

138/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1826 o výmě-
ře 4 m2 v k. ú. Přibyslav paní Rafaelle Gaspri, Prokopa Holého 1903, 286 01 Čá-
slav, IČO 01352466. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, a to od 13. 6. 2019 do 11. 7. 2019.
Termín: 13. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

139/2019 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1826 
o výměře 4 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 13. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

140/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Komisionářské smlouvy mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097, 
DIČ CZ00268097 a podnikatelem Ing. Davidem Mičkou, Petýrkova 1954/1, 
148 00 Praha 4, IČO 44854951, DIČ CZ6910170663, na provozování auto-
matu na pamětní mince u cyklostezky města Přibyslav. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Termín: 01. 07. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

141/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne  
12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny) na byt č. 3 v bytovém domě na adrese Ronov 
nad Sázavou čp. 17, 582 22 Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu 
od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 a zvyšuje měsíční nájemné na 43,05 Kč za 1 m2.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

142/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
1. 4. 2014, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny) na byt č. 5 v bytovém domě na adrese Příkopy 486, 
582 22 Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 7. 2019 do 31. 12. 
2019 a zvyšuje měsíční nájemné na 43,05 Kč za 1 m2.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

143/2019 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 2019 ředi-
telce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Martině Malouškové, ředitelce Kulturního 
zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové a  ředitelce Základní školy 
Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů. 
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2, nehlasoval 0

144/2019 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 26. 6. 2019.
Termín: 19. 06. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 12.  06. 2019

 145/2019 Rada města Přibyslav uděluje Mateřské škole Přibyslav, Bezručova 683, 
582 22 Přibyslav, IČO 75011930, souhlas s nabytím fi nančního daru ve výši 
74.000 Kč od organizace Rada rodičů při Mateřské škole Přibyslav, z. s., Bez-
ručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 69863946.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

146/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem bytu č. 664/9 v  domě na  adrese 
Nerudova 664, Přibyslav paní (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na 43,05 Kč 
za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené 
ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 31. 8. 
2019.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

147/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce „Vý-
měna povrchu multifunkčního hřiště ve městě Přibyslav“ mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, DIČ CZ00268097 
a společností Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem 
- Stará Boleslav, IČO 47052121, DIČ CZ47052121. Cena díla činí 3.266.993,55 
včetně DPH, termín ukončení a předání díla je do 31. 10. 2019. 
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

148/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o  dílo na  stavební práce 
„Odbahnění záchytného rybníčku před Jabloneckou nádrží“ mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou 
HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o., Hradec 60, 584  01 Ledeč nad Sázavou, 
IČO 15059391. Cena díla činí 189.119 Kč bez DPH.
Termín: 18. 07. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 19.  06. 2019

 

 
Upozorňujeme, že do 30. 06. 2019  

byl splatný místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  
a místní poplatek ze psů. 

  



       
 
 

vyhlašuje výběrové řízení (výzvu k přihlášení zájemců) 

na funkci pracovník/pracovnice v sociálních službách (pečovatel/pečovatelka)  
 
Druh práce: pečovatelská činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem 
s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, 
poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci. 
 
Pracovní pozice: zaměstnanec města zařazený v odboru Sekretariát v úseku Pečovatelská služba. 
 
Místo výkonu práce: Přibyslav. 
 
Pracovní poměr: na dobu určitou (zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené) s předpokládaným termínem 
nástupu od 1. 11. 2019. 
 
Platové podmínky: platové zařazení a odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a Vnitřního platového předpisu pro 
zaměstnance města Přibyslav. 
 
Požadavky na uchazeče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: plná svéprávnost, bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost (za bezúhonnou se dle § 79 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. považuje fyzická osoba, která nebyla 
odsouzena pro úmyslný trestný čin, ani trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při 
poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných, anebo fyzická osoba, jejíž odsouzení pro tyto trestné 
činy bylo zahlazeno nebo se na ně z jiných důvodů hledí, jako by nebyly odsouzeny). 
 
Další požadavky na uchazeče: 

- základní vzdělání, střední vzdělání s výučním listem či maturitou; řidičské oprávnění skupiny B a aktivní řízení; 
základní orientace v legislativě upravující sociální oblast; organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost; 
empatický přístup při jednání s klienty; schopnost flexibilně řešit vzniklé nouzové situace; zodpovědný přístup 
při plnění zadaných úkolů; ochota dále se vzdělávat, popř. doplnit si potřebné vzdělání; 

- výhodou jsou: odborná způsobilost dle § 116 odst. 5 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., tj. absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu popř. vzdělání nebo získaná způsobilost, které následně nevyžadují 
u fyzických osob absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; praxe v oboru; znalost místního prostředí. 

 
Přihláška uchazeče musí být písemná a musí obsahovat tyto náležitosti: 

- jméno, příjmení a titul uchazeče; 
- datum a místo narození uchazeče; 
- státní příslušnost uchazeče; 
- místo trvalého pobytu uchazeče; 
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; 
- kontaktní údaje – telefon, email; 
- datum a podpis uchazeče. 

 
Uchazeč k přihlášce připojí tyto podklady: 

- strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, včetně odborných znalostí 
a dovedností v sociálních službách; 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 
se bezúhonnost čestným prohlášením; 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřenou kopii o absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu dle § 116 odst. 5 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb.; 

- motivační dopis, ve kterém stručně uvede svoji motivaci k práci v Pečovatelské službě Přibyslav. 
 
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek: písemnou přihlášku s požadovanými podklady doručte osobně, 
popřípadě zašlete na adresu Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, tak, aby byla doručena 
nejpozději do 22. 7. 2019 do 16:00 hodin na podatelnu MÚ; obálka s přihláškou a požadovanými podklady musí být 
viditelně označena nápisem „Výběrové řízení – pečovatelská služba – NEOTVÍRAT“. 
 
Upozornění: toto výběrové řízení se neřídí ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kontaktní osoba pro bližší informace: Martina Veselá, vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav, Tržiště 254, Přibyslav, 
tel. 569 482 128, email: veselam@pribyslav.cz. 
 
V Přibyslavi dne 21. 6. 2019 

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav 

 
MĚSTO PŘIBYSLAV 
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Zprávy ze školy
Ještě než se všichni rozešli k zaslouženému dvouměsíčnímu odpočinku, proběhly 

ve škole tyto události:

Ve středu 5. 6. sehráli v kulturním domě členové divadelního kroužku ŠD pro své 
spolužáky z I. stupně pohádku Hastrmanův kožich. Mladí herci pohádku nacvičovali 
pod vedením M. Růžičkové a J. Smejkalové.

Následující den 6. 6. byli v kulturním domě pasováni na čtenáře naši prvňáčci.

V pátek 7. 6. pozvali žáci 8. C paní učitelky a žáčky z mateřské školy do naší „Po-
hádkové školy‘‘. Připravili si pro ně úkoly, maličkou odměnu a krátké pohádkové 
představení.

Téhož dne se naši tělocvikáři P. Hitzger a M. Poledna vypravili s vybranými žáky 
na Havlíčkobrodské sportovní hry.

Víkend (sobota 8. 6. a neděle 9. 6.) patřil „otevřené školní zahradě‘‘- o tuto akci 
se jako každý rok postarali členové kroužku Otakárek pod vedením M. Zichové.

Následující týden 12. 6. pořádala fi rma ACO workshop pro žáky 9. tříd.

V pondělí 17. 6. odjely třídy 7. A a 7. B do Havlíčkova Brodu na MS v softballu. 
Žáky doprovázeli učitelé P. Hitzger a M. Poledna.

Od pondělí 17. 6. do pátku 21. 6. absolvovali deváťáci kurz „Mladý zdravotník“. 
O zdárný průběh kurzu se staraly členky Českého červeného kříže.

Dne 18. 6. proběhla před základní školou prezentace projektu „Postav si svoje 
auto‘‘ a prezentace technických středních škol, nazvaná Spanilá jízda Kaipan 2019. 
Žáci si mohli auta prohlédnout a vyfotit se před nimi.

Ve  středu 19. 6. se konala závěrečná pedagogická rada, která udělala tečku 
za II. pololetím školního roku 2018 – 2019.

Na konec měsíce června byly naplánovány ještě tyto akce: 
Dne 20. 6. – již druhá školní kavárna

V pátek 21. 6. –  beseda se členem Hradní stráže (akci zajistila paní učitelka 
J. Kamarádová)

V pondělí 24. 6. – dopravní výchova pro 4. B a 4. C

Další dva dny 25. 6. a 26. 6. –  proběhl turnaj ve školním tenisu (akci zajistila paní 
učitelka V. Danišková a žáci 5. C) 

Za ZŠ Přibyslav přeji všem žákům a jejich rodinným příslušníkům příjemné poho-
dové letní dny, plné sluníčka a krásných zážitků. 

Mgr. et Mgr. Monika Linková 

V  letošním roce probíhal na naší škole kroužek deskových a  logických her pro 
děti z 1. stupně. Scházeli jsme se každý pátek a moc nás hraní bavilo. Měli jsme 
turnaj v kostkách, který vyhrál Toník D., druhá byla Dita H. a třetí Anička Š. Nakonec 
jsme vyhlásili soutěž o nejoblíbenější hru - byly to Bang, Moštárna, Bandido a Krycí 
jména.

Dita Hrenicová 

Již pátý ročník má za sebou Sazka Olympijský víceboj, společný projekt Českého 
olympijského výboru a Sazky, jehož cílem je rozhýbat děti napříč celou republikou. 
Naše škola se tohoto projektu aktivně účastní již tři roky. Dvojnásobný olympijský 
vítěz v rychlostní kanoistice a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin 
Doktor vylosoval 35 vítězných škol z celé republiky, které získaly poukaz na sportovní 
vybavení v hodnotě od 10 do 60 tisíc korun. Naše škola díky tomuto projektu získala 
částku 20 tisíc korun, které využijeme na nákup vybavení do naší tělocvičny. Mezi 
pomůcky, které si můžeme díky výhře pořídit, patří například činky, dresy, cvičební 
podložky či pomůcky na míčové sporty. 

Ve čtvrtek 13. června jsme vyrazily do HOP Arény Praha na slavnostní předání 
cen ve  složení: Zdeňka Šedová (garant projektu), Petra Stránská, Anička Mokrá 
a Nikol Holcmanová . Předání proběhlo za účasti partnerů projektu a sportovních 
ambasadorů, mezi nimi byli například šermíř Jiří Beran nebo basketbalistka Ilona 
Burgrová. Celá akce se moc vydařila, všichni sportovali, závodili s dětmi i mezi sebou 
navzájem. Užít si mohli také setkání se sportovními osobnostmi.

Program doplnila také 
exhibice reprezentantů 
ve  skocích na  trampolíně 
z  oddílu Sokol Kampa 
Praha. 

Už se těšíme, že v  nej-
bližších dnech obdržíme 
Olympijské diplomy, které 
žáci získají díky svému ce-
loročnímu zapojení v Saz-
ka Olympijském víceboji.

Zdeňka Šedová

Přijímací talentové zkoušky proběhly v  pátek 7. června 2019 v  čase od  13.30 
do 17.15 hodin. Na  talentovou zkoušku přišlo v  řádném termínu celkem 34 dětí 
se svými rodiči.

Děkujeme vám za váš zájem o výuku na naší základní umělecké škole! Děti byly 
velmi šikovné, všechny zkoušku zvládly na větší či menší počet bodů.  O výsledku 
přijímací zkoušky budou rodiče informováni do konce druhého pololetí školního 
roku, tedy do 28. června 2019 formou zaslané SMS. Při okamžitém zařazení žáka 
do třídy v konkrétním oboru vás však bude kontaktovat přímo příslušný učitel zvole-
ného oboru. Další zařazování žáků do výuky v jednotlivých třídách (hra na akordeon, 
dechové nástroje, housle, klavír, kytara, sólový či sborový zpěv) bude probíhat až 
do 15. září 2019. Vzhledem k 100 % naplněnosti tříd u jednotlivých vyučujících v ás 
prosíme o vyčkání až do tohoto termínu. 

Následující zařazování žáků do  studia proběhne od  2. pololetí školního roku 
2019/2020, tzn. od 3. února 2020. 

Bc. Jindřich Macek, ředitel školy

Deskové hry 

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 
do ZUŠ v Přibyslavi
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Vážení čtenáři,
pojďte se s námi podívat, co jsme dělali od uzávěrky minulého občasníku.
V sobotu 25. 5. 2019 jste nás mohli potkat na akci ACO PŘIBYSLAVSKÝ BĚH, 

kde jsme zajišťovali zdravotní dozor na startu a v cíli a také jste si u nás mohli vyzkou-
šet resuscitaci a skládačky a úkoly pro děti.

V úterý 11. 6. 2019 jsme v rámci projektu ACO Zdravě a bezpečně monitorovali 
od 8:00 do 15:30 zdraví zaměstnanců ACO. V měření se vystřídalo 5 našich členek 
a navštívilo nás okolo 120 zájemců. Děkujeme za spolupráci!

Poslední předprázdninový kroužek malých Červenokřižáčků se konal v sobotu 
15. 6. 2019 a vydali jsme se při něm na stopovanou plnou záludných úkolů z první 
pomoci i z jiných oblastí. Na závěr nás čekal poklad v podobě zmrzliny. Budeme se 
těšit na setkání zase v září.

V úterý 18. 6. 2019 vyrazila Kristýna Loužecká na Dětský den ve Velké Bíteši 
s naším červeným stánkem, kde zajišťovala zdravotní dozor a pro děti měla připra-
vené pracovní listy a puzzle a také si u ní mohli návštěvníci vyzkoušet resuscitaci.

V červenci neplánujeme žádné akce ani kroužek, budeme mít prázdniny. (:
Stále platí, že rádi uvítáme mezi sebou dospělé pomocníky i nové malé Červenokři-

žáčky od 6 let. Ozvěte se na některý z níže uvedených kontaktů. Budeme moc rádi!
Přejeme krásné letní prázdninové dny.

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav 

 Dětský den Velká Bíteš

 ACO Přibyslavský běh

 Šipkovaná

Nabízíme vám přehled našich aktivit, které jsme si společně 
pro vás připravili na období nadcházejících letních dnů.
červenec
1. 7. – 6. 7.  Farní zájezd Dolný Smokovec 
neděle 7. 7. v 11.00 Mše svatá - pouť v České Jablonné
7. 7. – 12. 7. Vodácký zájezd (info Jan Křesťan, Ž. Pole)
8. 7. – 11. 7. Suchozemská pouť (info Pavel Sandtner, Přibyslav)
neděle 21. 7. Výročí vysvěcení kostela (rok 1753) - 266 let 
22. 7. – 27. 7. Přífarní tábor Přibyslav (info Jana Málková, Přibyslav)

srpen
3. 8. – 10. 8. Dětský tábor - Brtnice (info Marie Blažíčková, Přibyslav)
neděle 11. 8. Mše svatá v Nových Dvorech 
sobota 17. 8. Motodění – mše svatá ve farním kostele  
neděle 18. 8. Farní pouť ke sv. Anně
25. 8. – 29. 8. Puťák s mládeží Karpaty
sobota 31. 8. Farní zájezd Křemešník (info Jaroslav Horský, Dolní Jablonná)

září
neděle 1. 9. Pouť v Olešence; Žehnání školních pomůcek, farní odpoledne

Srdečně vás zveme na plánované akce o letošních letních prázdninách. Podrobné 
informace získáte vždy u (garanta) vedoucího (viz přehled výše). Rozpis 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 vyslechnete 
v  ohláškách při nedělních bohoslužbách. Je možné, že u  některých dlouhodobě 
plánovaných akcí může dojít k nepatrným změnám. Požehnané a spokojené prožití 
celých letních prázdnin i  zasloužených dovolených vám všem přeje a  na  setkání 
s vámi na některé z plánovaných akcí se těší

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Letní prázdniny 
2019 v naší farnosti

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

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

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

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

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

„O  nemocném zajíci“ to je název 
nové pohádky, kterou jsme nastudo-
vali ve spolupráci s paní Emílií Veselou. 
V „Domečku“ je to již tradice, protože 
pohádku hrajeme 6. rokem. Pohádky 
hrajeme s maňásky, plošnými loutkami 
a někdy vystupují i živí herci, jako tomu 
bylo např. v  loňském roce v pohádce 
„O kohoutkovi a slepičce“. 

Každý rok vždy na jaře se naučíme 
jednu pohádku a  hrajeme ji pro děti 
v  okolních školkách. Nejdříve hrála 
Harmonie pohádku pouze pro při-
byslavskou školku, ale postupem času 
se přidala školka Nové Dvory, Stříbrné 

Hory a letošní rok ještě Žižkovo Pole. Zajíc, medvěd, liška a Kašpárek sklidili u ma-
lých diváků velký potlesk, proto věřím, že se naše pohádka dětem líbila.

Jak paní Veselá prozradila, v hlavě se jí rýsuje již další divadlo. Proto věřím, že naše 
pohádková tradice bude pokračovat i v příštím roce. A o čem bude nová pohádka? 
To se necháme překvapit a  třeba se s  některými z  v ás uvidíme v  Harmonii nebo 
na našich „školkových prknech, co znamenají svět“.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat paní E. Veselé za její ochotu se s námi potká-
vat a naučit nás také něco ze svého hereckého umění. DĚKUJEME.

Odměnou pro děti byl 13. 6. výlet do zábavního parku Robinson v Jihlavě. Nám, 
maminkám, i dětem se tam moc líbilo, takže to určitě nebyla naše poslední návštěva. 

A co nás čeká o prázdninách? V  „Domečku“ se scházíme pouze 1x týdně a  to 
každé pondělí od 9:00 do 11:00. Pokud bude svítit sluníčko, můžete se s námi potkat 
i  na  hřišti u  školy, kde někdy trávíme dopoledne. A  samozřejmostí je koupaliště, 
pokud nám bude přát počasí.

Po prázdninách nás v září čeká Burza dětského oblečení a hraček. Termín a bližší 
informace sledujte na našem facebooku koncem srpna. Čísla pro prodávající bude-
me přidělovat od 1. září.

Všem čtenářům přejeme krásné léto plné sluníčka, koupání a pohody. 

Za KVC Harmonie
Vendula Klementová

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Zprávičky z Harmonie

A máme tu 13. 6. 2019, pro padesátku přibyslavských se-
niorů dlouho očekávané datum, kdy se opět vydali na toulky 
po českých památkách. Jak nadpis napovídá, tentokrát jsme 
zvolili kraj vína, lidových krojů, písniček a dalších tradic, kraj 
Zlínský. Je zde toho tolik k vidění, že není možné nasát zdejší 
atmosféru za jeden den. Našim cílem se tak stalo Slovácké 

muzeum v Uherském Hradišti, kde jsme se seznámili se zdejším folklórem a doslova 
prosvištěli centrem srdce Slovácka. Počasí nám přálo, chvílemi až moc, jak je pro 
tento region typické,  a my se vydali do dalšího našeho společného cíle, do Buchlovic. 
Malebné městečko hojně navštěvované turisty láká především na skvostný barokní 
zámek rodu Petřvaldských a Berchtoldů. K němu patří rozlehlý upravený park, zá-
chranná stanice volně žijících živočichů a hlavně fuchsie v mnoha podobách. Kdo 
má rád pohádky, jistě si místo spojí s Čertovou nevěstou v hlavní roli s Evou Josefí-
kovou, Sabinou Laurinovou a dalšími. Tak právě v těchto pohádkových místech jsme 
se nacházeli. V závěru výletu jsme se odebrali na poutní místo Velehrad. Zde mnozí 
načerpali duchovní síly v bazilice sv. Cyrila a Metoděje, největší v České republice. 
Jiní se kochali uměním, které nelze než obdivovat. 

A kdo čeká, že jsme zamířili do vinného sklípku, bude zklamán. To opravdu při 
jiné příležitosti. Ani víno jsme nepotřebovali k tomu, abychom byli omámeni zážitky 
a teplým počasím. V podvečerních hodinách jsme se vydali zpět k našim domovům, 
unaveni, poučeni a troufám si říci spokojeni, že vše proběhlo podle plánu. Zásluhu 
na vydařeném výletě nese i pan řidič, který se nám postaral o bezpečnou bezproblé-
movou cestu. Jiné zážitky bude mít zřejmě dáma, které skončil neopatrností servírky 
guláš „za krkem“.  Bohužel i takové nepředvídatelné nehody se stávají a činí tak naše 
výlety nezapomenutelnými. Tímto paní zdravím a doufám, že ji tato nemilá záležitost 
neodradí od výletů dalších. Děkuji vám, účastníci zájezdu, za milou přízeň a městu 
za fi nanční podporu seniorů. Příští rok snad opět na viděnou!

Lenka Vaverková

Vínečko bílé, kdo ťa pije……
aneb s důchodci na Slovácko!

 Část zámku Buchlovice a našich výletníků

 Osvěžení Pramenem víry na Velehradě
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Konečně jsme se dočkali vytoužených teplých letních dnů. 
A protože k horku již několik let patří i osvěžení v městském 
koupališti, bude tomu tak i letos.  Díky jeho poloze jej mohou 
využívat i naši méně pohybliví  členové. Začneme městský ba-
zén, díky ochotě vedení města Přibyslav a zaměstnancům spor-
tovního zařízení, využívat po dobu dvou měsíců vždy v úterý 
od 19.00 do 20.00 h. Kdo si z našich členů netroufne plavat, 

může mezi nás přijít a  posedět si v  příjemném prostředí „rychlého občerstvení“. 
Krásné léto vám všem.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Teplé počasí - slunce a voda patří k létu…
(svaz invalidů informuje)

Opravdu se vydařil, jak dokumentují pro obveselení naše fotografi e. Bavili se 
všichni - děti i dospělí.

Jiří Němec

Dětský den v Poříčí

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, dočkali jsme se léta, zaslouže-
ných dovolených a prázdnin. Věříme, že i v letních měsících nám zachováte přízeň 
a přijdete se zchladit k nám do Kurfürstova domu a vybrat si něco pěkného ke čtení 
nebo se podívat do muzea či výstavní síně. Po celé léto vám budeme k dispozici – 
informační centrum a muzeum dokonce i v sobotu a v neděli, ale pozor, knihovna 
je v červenci a srpnu o SOBOTÁCH zavřená. Jinak platí stejná otevírací doba, jak 
jste zvyklí. 

Co nás potěšilo v červnu? Krátce si to zrekapitulujeme. Hned začátkem měsíce 
jsme měli milou povinnost jít si „vyzkoušet“ místní prvňáky ze čtení – všem to šlo 
pěkně, někdo ještě přes prázdniny potrénuje a bude to stoprocentní. Všechny děti 
tak mohly být ve čtvrtek 6. června v kulturním domě slavnostně pasovány na čtenáře. 
Zatím jsme na zvolený program slyšeli pozitivní reakce, věříme tedy, že se to všem 
líbilo. 

V  pondělí 10. června nám počasí přálo, maminky s  dětmi z  KVC Harmonie si 
tak mohly rozložit deky u nás ve dvoře na trávníku a děti si mohly malovat křídami 
na chodník. Na další setkání s nimi se těšíme zase v září. 

V pátek 14. června se konala poslední tvořivá dílna před prázdninami. Bylo nád-
herné počasí, proto jsem se trochu bála, že děti nepřijdou, ale opak byl pravdou! 
Přece jenom dorazili ti nejvytrvalejší šikulové a vyrobili si ptáčka v klícce. Úkol to byl 
poměrně složitý, ale zvládli ho na jedničku. I s malými šikuly se uvidíme zase až v září. 

V půlce měsíce naším městem projížděla historická vozidla v rámci „závodu“ Tisíc 
mil československých. Byl to příjemný zážitek, poděkování patří všem, kdo se na něm 
podíleli.

V sobotu 22. června se na nádvoří Kurfürstova domu konal slavnostní zápis sbírky 
zapalovačů pana Šneka do České knihy rekordů a kuriozit Agenturou Dobrý den 
z Pelhřimova. Děkujeme všem, kteří na tuto akci dorazili a mohli si tak i prohlédnout 
výstavu o tomto místním nadšenci a sběrateli. 

Proběhla přibyslavská pouť, během níž jste se mohli podívat na město z gotické 
věže. Věž bude pro návštěvníky otevřena po celý červenec a srpen.

Jak jsem zmiňovala výše – v červenci a srpnu jsme pro vás v knihovně i informač-
ním centru, jak jste v podstatě zvyklí, upozornit ale musím na ÚTERÝ 9. července – 
od 8 do 14 hodin nám v Kurfürstově domě nepůjde elektřina. Naše služby budou 
tedy omezené, avšak budeme tu pro vás. 

V létě za námi neváhejte přijít, děti si tu mohou hrát v dětském oddělení i v novém 
dětském koutku, zahrát si deskové hry, malovat si, číst si nebo se podívat do muzea 
a zahrát si permoníkovu hru. K dispozici je vám samozřejmě i naše „zahrada“ s po-
sezením. Můžete sem na deku, na piknik, číst si na sluníčku či ve stínu lípy, dokonce 
i šťávu či čaj vám uděláme ☺ 

A znovu připomínám – na přelomu července a srpna, od 29. 7. do 3. 8., se bude 
konat oblíbené letní kino! Opět za  kulturním domem, připraveno pro vás bude 
posezení a samozřejmě občerstvení. V případě nepříznivého počasí bude fi lm pro-
mítán v kinosále, nepřijdete o něj. Vstupné je 50 Kč. Informace o fi lmech naleznete 
na plakátu v PO. Moc se  těšíme.

Krásný slunečný červenec a úžasné prázdniny plné dobrodružství vám přejí všich-
ni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Prázdniny v Kurfürstově domě

Tímto článkem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a pomocníkům za je-
jich ochotu a čas podílet se na uskutečnění festivalu Houpačka. 

Velmi si vážíme podpory těchto sponzorů a partnerů: Město Přibyslav, Kulturní 
zařízení města Přibyslav, ACO, SC Metal, Luxline, Metropolitní, Penzion u Kubínů, 
Sláma Nápoje, Kunc Piano, Vláďa Šnýdl.

Děkujeme za možnost využít nádherné prostory farní zahrady a stodoly, které nám 
již tradičně zapůjčila farnost Přibyslav. A moc děkujeme našim rodinám, přátelům 
a všem návštěvníkům festivalu za podporu!

Těšíme se na vás na příští Houpačce, která se bude konat v sobotu 23. května 
2020!

Jakub Šnýdl a Slávek Tecl

Houpačka 2019
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Je to tady. Po 21 letech končím ve funkci pracovnice informačního centra a měst-
ského muzea, protože odcházím do starobního důchodu.

Touto cestou chci proto poděkovat všem svým kolegyním a kolegům za výborný 
pracovní kolektiv, hlavně pak za pomoc při pořádání nejrůznějších akcí, které pro 
vás ICMM v průběhu těchto let připravovalo.

Děkuji všem svým kamarádům, přátelům za cenné podněty i rady, dárcům nejrůz-
nějších exponátů pro naše muzeum za obohacení sbírek.

V  neposlední řadě pak také děkuji dobrovolným spolupracovníkům jmenovitě:  
paní Věře Jiráskové, která mi, hlavně v začátcích, pomáhala při tvorbě nejrůznějších 
výstav a panu Ladislavu Hladíkovi st., jehož fotografi cký archiv velkou měrou obo-
hatil archiv městského muzea.

Ti, kteří by si také zasloužili mé poděkování, bohužel, už nejsou mezi námi – ak. 
sochař Roman Podrázský a PhDr. Oldřich Málek. Přeji své nástupkyni Marušce Bla-
žíčkové, aby našla také takové nezištné pomocníky, přeji jí mnoho úspěchů v této, 
někdy hodně náročné profesi, také spoustu nových nápadů a  v  neposlední řadě 
spokojené návštěvníky a turisty.

A  ještě jedna maličkost. Od  1. července mě již na  služebním telefonním čísle - 
739 447 382, ani na pevné lince 569 484 361 nezastihnete.

Krásné léto vám všem.  
Anna Šauerová

dnes již bývalá pracovnice ICMM 

„Výměna stráží“

Redakční rada se 21. června zabývala trvajícími problémy s distribucí Přibyslav-
ského občasníku, které se opět výrazně projevily při roznášce červnového vydání. 

Oblastní vedení České pošty přijalo kritiku vydavatele městského periodika, uzna-
lo ji za oprávněnou, za opozdilou distribuci se omluvilo a pro nápravu přijalo toto 
opatření - od  červencového vydání budou Přibyslavský občasník do  poštovních 
schránek roznášet poštovní doručovatelky, nikoli externisté.

Nedokonalá distribuce měsíčníku samosprávy města Přibyslav redakční radu mrzí 
a bude nadále usilovat o to, aby Přibyslavský občasník nikomu nescházel a ke všem 
občanům se dostával včas. Pokud bude jeho distribuce trvale selhávat, vydavatel 
bude hledat jiné způsoby doručování.

redakce PO

K nedokonalé distribuci 
Přibyslavského občasníku

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, zatím nedorazily od  nikoho správné odpovědi na  naši 
červnovou hádanku, zdá se, že za  slunečného počasí se vám nechce moc 

přemýšlet. ☺ Proto jsem se rozhodla, že o prázdninách luštit nebudeme, dáme 
si malou pauzu. Na odpovědi na hádanky se moc těším zase v září. 

V knihovně čekají ceny na úspěšnou luštitelku Denisku H. Prosím tedy, aby si pro 
své odměny přišla.  Přeji vám všem hezké prázdniny s dobrou knihou.

Markéta Gögeová 
knihovnice

…V. Vávra, J. Štelcl, K. Malý: Průvodce po geologických 
zajímavostech kraje Vysočina, Pelhřimov 2008, str. 124 a 125.

…Na návrší Poperek, asi 3 km severozápadně od Přibyslavi a  jeden kilometr ji-
hovýchodně od Utína, se dochovaly nejrozsáhlejší doklady historické těžby stříbra 
v havlíčkobrodském rudním revíru. Největší historické dobývky nalezneme v lesním 
pruhu asi 0,5 km za Utínem, vpravo od silnice z Utína směrem na Přibyslav…

…První písemná zpráva o těžbě na Poperku pochází z roku 1285 a zmiňuje třináct 
důlních polí…Celý areál je tak v rámci České republiky unikátně dochovaným dokla-
dem středověké těžby stříbra…

(Připomeňme ještě, že u cesty z Buchbergu směrem k Utínu se nacházela hospoda 
T. Freiberského. Jde asi o nejstarší zmínku o hornické hospodě v České republice.)

J. Ledvinka, ml.

Přidružené časti města v literatuře (4)

Přibyslav v literatuře (75)
P. Svoboda: Krajem kamení a jeřabin, Tišnov 2002, str. 19.

…Rozhodně však železářskou výrobu podporoval, protože mu z ní plynuly nepří-
mé příjmy. V jeho době (V. Münsterberského, pozn. aut.) se Přibyslav stala středis-
kem železářské výroby v oblasti Žďárských vrchů. V Přibyslavi se řešily právní zále-
žitosti ve věcech železářských podniků širokého okolí. Sám Viktorin Münsterberský 
vydal v roce 1480 v Opavě privilegium, kterým bylo toto výsadní postavení Přibyslavi 
potvrzeno a dále podrobně rozvedeno…

J. Ledvinka, ml.

Tato stavba letos slaví 50 let od svého slavnostního 
otevření. Tehdy, v roce 1969, bylo město na své dílo ve-
lice hrdé, protože po mnoha letech se zde zrealizovala 
tak velká stavba pro veřejné účely. Ovšem nebýt nezišt-
né a obětavé práce místních občanů, podniků a členů 
nejrůznějších společenských organizací, nikdy by Při-
byslav nezískala tento důstojný kulturní stánek. Jeho 
pýchou se stalo hlavně stupňovité hlediště s dobrým 
zázemím. Těsně po  dokončení se upravovalo i  okolí 
této stavby. Koncem sedmdesátých let se součástí 
parkové úpravy stala  kašna se sousoším J. Lichtága – 
chrličem, který nese název Najáda s lachtanem, kterou 
městu věnovala manželka akademika S. Bechyně An-
děla Bechyňová. V loňském roce a počátkem letošního 
roku prošla kašna generální opravou. Voda se z kašny 
v současnosti neztrácí, může být tedy pomalu neustále 
napuštěna. A tady nám nastal problém. Mnozí si totiž 
toto umělecké dílo pletou s  městským koupalištěm 
a  neuvědomují si, že hazardují se svým zdravím, ale 
hlavně se zdravím svých dětí. Když pomineme skuteč-
nost, že je voda chemicky ošetřena, měli bychom si 
uvědomit, že kamenné hrany kašny jsou velice ostré, 
stejně tak jako podstavec sousoší. Dostane-li se na plo-
chu leštěných kamenů navíc ještě voda, stane se celý 

okraj hotovým kluzištěm. Hrozí pak velmi ošklivá váž-
ná zranění a to ještě může dojít i k poškození sousoší. 
Nejednou jsme byli svědky, že maminky ve vypuštěné 
kašně klidně nechají běhat i malinké dítě, aniž by jim 
došlo, jakému nebezpečí svoji ratolest vystavují. Je 
tomu stejně tak i s nezodpovědnými „pejskaři“.  Ti si 
také neuvědomují, že svou leností sehnout se do trávy 
a  odstranit bezpečně hromádku po  svém miláčkovi 
ohrožují hlavně malé děti, které nic netušící maminka 
chce nechat proběhnout. Nevím, jak by se takovému 
člověku líbilo, kdyby jejich děťátko, které se teprve učí 
chodit, spadlo pusinkou rovnou do takového naděle-
ní? Je to pro vás, milovníci pejsků, hezká představa? 
Vždyť to zase takový problém snad není odhodit psí 
exkrement do nedalekého odpadkového koše. Je prav-
da, že se stává, že majitel vypustí pejska bez dozoru 
z vrat a nestará se o něj. Když se pes dost vyběhá, vrátí 
se, třeba dírou v  plotě, sám domů a  jeho hromádky 
nikdo neřeší.

Koncem července a začátkem srpna pro vás chystá-
me na prostranství za kulturním domem opět promítá-
ní letního kina. A tak si říkáme, to bude opravdu vrchol 
kulturního zážitku, když si takový psí pozdrav donesete 
až domů. Mnozí v létě chodí v žabkách, tak nevím, jestli 

Z kulturního domu

ještě někdy budou mít chuť projít se před kulturním 
domem po  trávě. Přejeme vám krásné léto, hodně 
pěkných zážitků, ohleduplné cyklisty, kteří si nepletou 
chodníky s cyklostezkami a nepokřikují na vás „uhni“ 
nebo „pozor“, hodně zábavy s vašimi čtyřnohými ka-
marády, za kterými nebude vidět, který parčík ve městě 
navštívili. Na vaši návštěvu při kulturních programech 
se těší všichni zaměstnanci KZMP.

Petr Štefáček
vedoucí Kulturního domu Přibyslav
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Ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 byla v Při-
byslavi nejúspěšnější KDU-ČSL. 

Tradiční strana ve městě získala 215 hlasů, volil ji téměř každý čtvrtý volič, přesně 
24,08 %. Na druhém místě skončila ODS se 175 hlasy a 19,60 %. 

V Přibyslavi větší podporu pořád nemá ANO. Vládnoucí hnutí, které v celostátním 
měřítku jednoznačně vyhrálo i eurovolby, zde obdrželo jen 124 hlasy (13,89 %). 
A stejně tak příslovečná pšenka v Přibyslavi nekvete Pirátům (121 hlasů a 13,55 %). 

Z parlamentních stran v Přibyslavi ještě uveďme STAN + TOP (59 hlasů a 6,61 
%), SPD (49 hlasů a 5,49 %), KSČM (44 hlasy a 4,93 %) a konečně ČSSD (37 hlasů 
a 4,14 %).

Sílu lidovců v Přibyslavi dokládá i srovnání s okresem Havlíčkův Brod a Krajem Vy-
sočina. V obou vyšších územních celcích KDU-ČSL skončila až čtvrtá za ANO, ODS 
a Piráty. V České republice KDU-ČSL byla až šestá s necelými 10 procenty hlasů.

Ivo Havlík

Eurovolby v Přibyslavi přesvědčivě 
vyhráli lidovci

Osmasedmdesát běžců v  sobotu 25. května kolem horkého poledne doběhlo 
do cíle půlmaratonu, hlavního závodu 3. ročníku ACO Přibyslavského běhu. 

Zdařilý sportovní den pro nevyhlášené hnutí „Buď fi t!“ uspořádala společnost 
ACO Industries ve  spolupráci s  hesovskou sýrárnou Savencia Fromage & Dairy 
a samosprávou města. 

Přibyslavský starosta Martin Kamarád byl ředitelem závodu a místostarosta Mi-
chael Omes si dokonce půlmaraton zaběhl. 

Zápolilo se na cyklostezce, start a cíl byly u sportovního areálu, otočka na parko-
višti v obci Sázava. Běžely také čtyřčlenné a dvoučlenné štafety.

Před startem se konaly běžecké soutěže dětí a dorostenců a v cíli byl připraven 
bohatý společenský program.

Půlmaraton vyhrál Martin Bořil z klubu Lyžaři Žďár nad Sázavou. Trať dlouhou 
21 km a 100 m překonal za 1:20:00 hodin, na druhém místě se se ztrátou čtyř minut 
doběhl Marek Páral z hesovské Savencie. 

Nejrychlejší ženou byla Olga Krčálová z Polenského teamu, která na vítězství po-
třebovala 1:32:15 hod. Následovala ji Monika Pokorná z klubu Lyžaři Žďár.

Text a foto: Ivo Havlík

ACO Přibyslavský běh přispěl 
k hnutí Buď fit! 

 Na trať u sportovního areálu vyběhlo 82 běžců, do cíle jich dorazilo 78. 
Uprostřed s číslem 154 běží vítěz Martin Bořil z týmu Lyžaři Žďár nad SázavouČestný občan města Přibyslav JUDr. Miroslav Řepiský by se 10. července dožil 

95 let. Narodil se v roce 1924 v obci Václavovice v okrese Frýdek-Místek.

Bývalý předseda federálního výboru Svazu požární ochrany a nejvýraznější osob-
nost československého hasičského hnutí druhé poloviny 20. století byl čestným 
občanem Přibyslavi jmenován v roce 1997, symbolický klíč od bran města mu předal 
tehdejší přibyslavský starosta Roman Podrázský.

Miroslav Řepiský se osobně zasloužil o záchranu chátrajícího zámku Zachariáše 
z Hradce a jeho přestavbu v české Centrum hasičského hnutí a naše ústřední hasič-
ské muzeum. 

Miroslav Řepiský zemřel 23. ledna 2011 a  je pochován v  Olešné, místní části 
Nového Města na Moravě.

Na prvním nádvoří přibyslavského zámku stojí jeho symbolický náhrobek.

JUDr. Miroslav Řepiský – 95

Malebnou louku na břehu řeky Sázavy 
pod přibyslavským zámkem si již v květ-
nu oblíbili návštěvníci vyprodaného 
koncertu kapely Jelen. A  další hudební 
zážitek v tomto krásném kousku přírody 
na sebe nenechá dlouho čekat. V pod-
večer 21. srpna totiž zavítá do Přibyslavi 
Jarek Nohavica. Ten v  tomto roce za-
hraje sérii srpnových open-air koncertů 
po celé republice a dle slov pořadatelů je 
výjimečné, že přijal pozvání i do nového 
prostředí v Přibyslavi. 

Asi dvouhodinový sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kyta-
rou a heligonkou bude sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních novinek 
z  posledního alba Poruba. Fanouškové Jarka Nohavici si již určitě zvykli, že jeho 
koncerty   jsou samé překvapení a  vždy naprosto nově dramaturgicky sestavené 
a  rozhodně se tedy mají na  co těšit! Na  současných koncertech Jarka doprovází 
na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski, na perkuse 
a bicí Pavel Plánka z Plzně. 

Vstupenky na  akci jsou v  prodeji na  www.ticektportal.cz  (on- line prodej, 
nebo k vyzvednutí na pobočkách). Koncert začíná ve 20:00, je na stání a dětem 
do 15 let nepřístupný. Veškeré informace jsou v události Jarek Nohavica v Přibyslavi 
na Facebooku. 

JMK Produciton
Martin Kasal

Jarek Nohavica v Přibyslavi

Text a foto: 
Ivo Havlík
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Medaile pro sedm statečných
Pro medaile Za  záchranu života a  Za  odvahu a  statečnost do  Přibyslavi 

7. června přijelo sedm dobrovolných hasičů.

Ocenění jim v obřadní síni zámku Zachariáše z Hradce předali starosta Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka a starosta okresního sdružení 
hasičů Žďár nad Sázavou Luboš Zeman.

Pouze jeden z vyznamenaných na sobě neměl uniformu. Byl to Viktor Jelínek 
(na snímku) ze sboru dobrovolných hasičů obce Hlubočany v okrese Vyškov. 

Žák 5. třídy základní školy v Bohdalicích vytáhl spolužáka ze zamrzlé požární 
nádrže, když vážnou překážkou byly velmi strmé a kluzké stěny. 

Desetiletý školák se neubránil dojetí a Medaili za odvahu a statečnost převzal 
se slzami v očích. 

Text a foto: Ivo Havlík

Územní odbor Havlíčkův Brod 
Děti využily příležitost seznámit se s prací policistů
Havlíčkobrodští policisté věnovali úterní dopoledne 

dětem ze základních a mateřských škol. Na již tradiční 
akci Dne otevřených dveří se přišlo podívat kolem pěti 

set dětí. Policisté si pro ně opět připravili zajímavé ukázky 
a i přes chvilkovou nepřízeň počasí s dětmi strávili velmi příjemné dopoledne.

Akci si pro děti připravili policisté obvodního oddělení v Havlíčkově Brodě a byla 
věnovaná zejména dětem prvních stupňů základních škol a  mateřským školám 
spadajících právě do působnosti tohoto oddělení. Příležitost podívat se na policii 
v  Havlíčkově Brodě využily nejen děti havlíčkobrodských škol, ale také děti škol 
z okolních obcí jako jsou Lučice, Věž, Úsobí a Šmolovy.

Jednalo se o třetí ročník a policisté si opět připravili ukázky své výzbroje a výstroje, 
služebních vozidel a děti měly možnost podívat se do částí policejní budovy, kde 
policisté pracují a do policejních cel. Ukázky práce policejních psovodů se svými 
čtyřnohými parťáky se tentokrát zúčastnili také speciálně vycvičení psi. Svoji práci 
bravurně předvedli němečtí ovčáci Jack a Bonny, kteří jsou specialisté na vyhledá-
vání výbušnin. Poslušnost, ale také umění okamžitě zakročit proti nebezpečnému 
pachateli, který ohrožuje okolí, dětem profesionálně ukázal německý ovčák Nero.

Dále se děti mohly seznámit s prací kriminalistických techniků a zajistili si i svoji 
první stopu, a to v podobě vlastních otisků prstů, které si odnesly domů na památku. 
Vyzkoušely si také modelové situace, při kterých si zkusily zavolat na linku tísňového 
volání například, když naleznou nebezpečný předmět jako je zbraň, nebo když uvidí 
někoho něco ničit. V tomto případě děti viděly sprejera, který chtěl postříkat zeď 
budovy, vše tak dobře dopadlo, děti včas přivolaly policii, která sprejera zadržela.

V působnosti územního odboru Havlíčkův Brod se dny otevřených dveří pro děti 
konají na každém obvodním oddělení. V Chotěboři mohly děti budovu obvodního 
oddělení navštívit minulý týden, ve Světlé nad Sázavou je policisté se svojí prací, 
výzbrojí, výstrojí a technikou seznámí příští týden. „Jsem velmi rád, že dětem může-
me zprostředkovat nevšední zážitek a seznámit je se svojí činností. Akce má velký 

význam zejména z hlediska prevence, která je pro nás velmi důležitá.  Pokud by si 
byť v jediném případě díky tomuto druhu prevence jedno z těchto dětí vzpomnělo 
a  překonalo strach z  neznámého a  dokázalo pomoci sobě nebo někomu jinému 
například tím, že včas přivolá pomoc, bude to pro nás tou největší odměnou,“ uvedl 
plk. Mgr. Pavel Nováček, vedoucí územního odboru Havlíčkův Brod.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

por. Mgr. Stanislava Miláčková
tisková mluvčí

tel. 974 266 208
mobil: 725 292 419

e-mail: stanislava.milackova@pcr.cz
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Posledním krokem v přípravě na meziná-
rodní turnaj v Brně byl dvojzápas s týmem 
Havlíčkova Brodu, který se uskutečnil v so-
botu 15. června ve sportovní hale malebné-
ho městečka Nové Veselí. Tým z Brodu při-
jel v plné sestavě, zato naši trenéři museli 

řešit celou řadu omluvenek. V prvním zápase, který se hrál na 2 x 20 minut, se úvod 
více vydařil hostům, a tak se do přestávky šlo za stavu 2:4. Do druhé části vystřídal 
v brance Mildu Honza a vývoj utkání se o 100  % otočil, aby podruhé části svítilo 
skóre 7:5 pro Přibyslav. Po dohodě trenérů se po krátké přestávce pokračovalo v od-
vetě ve formátu 2 x 15 minut. Naši pokračovali v kombinační hře a první část skončila 
3:2. V posledních 15 minutách se již začala projevovat v našich řadách únava, a tak 
jsme v závěru nechali excelovat hosty, kteří strhli rychlými góly odvetu na svoji stranu 
a vyhráli 6:4. Děkujeme soupeři za pěkné zápasy a už se moc těšíme do Brna, kde 
nás mimo jiné čekají zápasy například s výběrem Rakouska či Spartou Praha. 

Za trenéry 
Lubomír Ledvinka

Příprava vrcholí

V proběhlé sezóně se dorostencům ve 2. lize podařil 
historický úspěch, když obsadili druhé místo a stali se 
pro sezónu 2018/2019 vicemistry. Jednou z nejdůleži-
tějších osobností, která velkou měrou přispěla k úspě-
chu, byl kapitán týmu Marek Sobotka.

Marku, v první řadě blahopřeji k triumfu. Jaké byly 
tvé začátky ve fl orbalu?

Ke fl orbalu jsem se dostal už v dětství, ale nějak moc 
jsem se mu nevěnoval. Za Přibyslav jsem poprvé na-
stoupil v 8. třídě.

Proč hraješ zrovna za Přibyslav?
K  přibyslavskému klubu jsem se dostal přes pana 

učitele na  základní škole. Hned po  prvním tréninku 
jsem si řekl, že se mi tady líbí. Máme skvělou partu 
kluků a s většinou mám dobrý vztah i mimo hřiště. 

Máš to celkem daleko. Jak to zvládáš s dojížděním?
S dojížděním je to občas složité. Někdy jede třeba 

autobus nebo vlak, ale hlavně nás z mého směru jezdí 
víc. Takže se po krátké domluvě všichni vystřídáme.

A co škola? Dají se stíhat tréninky a turnaje, aniž bys 
nezanedbával učení?

Řekl bych, že školu nedělám zrovna jednoduchou, 
takže se musím často učit. Ještě se ale nestalo, že bych 

kvůli učení nešel třeba na  trénink. Vždycky je fajn si 
od školy odpočinout, třeba právě fl orbalem.

A  nyní k  uplynulé sezóně. S  jakými ambicemi jsi 
do ní vstupoval a jak se vše vyvíjelo?

Sezóna byla zkrátka vynikající. Ambice jsem neměl 
nějak vysoké, protože v předminulém ročníku jsme ne-
dopadli úplně dobře. Už od prvních zápasů bylo ale 
vidět, že výborně spolupracujeme a sezóna nakonec 
bude vydařená. Občas jsme museli pořádně zabrat 
a myslím, že 2. místo je zasloužené.

Také se ti nevyhnulo zranění. Jak si je překonal?
Zranění přišlo v tu nejhorší chvíli. Zrovna jsem stří-

davě nastupoval i  za  žďárský Hippos, zároveň jsem 
byl v krajské reprezentaci a hlavně jsme hráli důležité 
zápasy s Přibyslaví. Každopádně to ke sportu patří a já 
si měsíc proležel doma. První tréninky nebyly úplně 
dobré, ale nakonec všechno dopadlo celkem v pohodě 
a já mohl zase vběhnout na hřiště.

Jak hodnotíš svůj tým?
Můj tým? Hlavně si myslím, že jsme všichni makali 

za jeden kolektiv. Možná nemáme nejpropracovanější 
taktiky a taky každý z nás neumí úplně přesně vystřelit. 
Vždycky jsme se ale dokázali podržet a nechat na hřišti 
duši, jeden za  druhého. I  když se ukázalo, že je pár 

lidí, které fl orbal úplně nebere, tak ten základ pracoval 
na výbornou, což dokazuje počet gólů, kterých jsme 
dali opravdu hodně a hlavně jsme je dávali tak nějak 
všichni společně. 

V čem podle tebe tkví největší přednosti týmu a na-
opak, v čem vidíš největší slabinu?

Přednosti jsou podle mě hlavně to, že si rozumíme. 
I  když prohrajeme zápas, nebo nepracujeme tvrdě 
na  tréninku, tak se všichni společně hodně zasmě-
jeme a  ta pozitivní nálada se přenese i  do  zápasů. 
Mezi slabiny patří právě to, že ta naše uvolněnost je 
někdy až moc velká a i na trénink nás přijde méně než 
na zápas. Je to tím, že nás je málo a každý kdo chce, 
se na zápas dostane. Třeba právě ve Žďáře, kde jsem 
absolvoval pár tréninků, je vidět, že se bojuje o každé 
místo v sestavě.

A co očekáváš od příští sezóny? Navíc  již jako junior 
budeš mít možnost nastupovat i v kategorii mužů. 

Na příští sezónu se už teď moc těším. Doufám, že 
v juniorech budeme pracovat stejně jako letos a v mu-
žích hlavně sbírat cenné zkušenosti. 

Přeji ti další úspěšnou sezonu. Sportu zdar a fl orbalu 
zvlášť. 

Lubomír Ledvinka

Rozhovor s Markem
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V  polovině června skončily fotbalové přebory soutěžního ročníku 2018/2019. 
Všechna tři mužstva Přibyslavi se v nich udržela, takže po fotbalových prázdninách 
bude první tým SK Přibyslav nadále hrát v přeboru Kraje Vysočina, rezervní celek 
zůstává v přeboru okresu Havlíčkův Brod a Sativa Keřkov ve III. třídě. 

Závěrečná utkání naše mužstva shodně prohrála, SK Přibyslav podlehla doma 
jistému postupujícímu do divize - Bystřici nad Pernštejnem 3:6, rezerva si přivezla 
porážku 5:3 z Dolního Města a Keřkov z Jeřišna 7:2. 

Vítězem krajského přeboru je Bystřice nad Pernštejnem, okresnímu přeboru do-
minovalo Kožlí a III. třídu vyhrála Česká Bělá. 

Text a foto: Ivo Havlík

Fotbal má prázdniny

 Snímek Ivo Havlíka je z posledního utkání SK Přibyslav - Bystřice nad Pernštejnem. 
Míč rozehrává kapitán mužstva Jaromír Vopršal.

Starší žáci SK Přibyslav obsadili cenné druhé místo v  právě skončené krajské 
soutěži kopané I. třídy. Lepší než oni byli pouze stejně staří chlapci SK Tatran Ždírec 
nad Doubravou. V soutěži směli hrát kluci narození v letech 2004 a 2005. 

K závěrečnému střetnutí starší žáci SK Přibyslav nastoupili doma v dresech s lo-
gem strojírny ACO, soupeřem jim byl Slavoj Pacov, vyhráli nad ním 2:0. 

Ještě většího úspěchu dosáhli mladší žáci, kteří shodnou soutěž své kategorie vy-
hráli naprosto suverénně. Ani jednou neprohráli a stejně tak neremizovali. A některé 
zápasy skončily jejich dvojciferným rozdílem. Také v tom posledním doma porazili 
Slavoj Pacov vysoko 11:1.

Žákovské kopané se u nás daří

 Vítězný pohár, diplomy a kvalitní míč mladším žákům přijel do Přibyslavi předat 
sekretář Krajského fotbalového svazu Vysočina Roman Šoukal (uprostřed), 

po jeho pravé ruce stojí trenér Jaromír Vopršal, po levé ruce trenér Radek Havlíček 

 Starší žáky, kteří v krajské soutěži skončili druzí, 
trénují Petr Růžička (první zleva) a Radek Procházka (první zprava)

Zatímco kategorie mladších žáků kopanou hraje na přibližně o třetinu zkráceném 
hřišti, přesně na území mezi tzv. velkými vápny, a trefují se do menších přenosných 
branek, starší žáci již bojují na plné fotbalové ploše s normálně velkými a do země 
zakotvenými svatyněmi. Jen čas hry je oproti dospělým o 20 minut kratší, utkání trvá 
dvakrát 35 minut. 

Text a foto: Ivo Havlík

Začátkem letošního roku jsme se na přibyslavském 
letišti rozhodli, že se poprvé zúčastníme závodu s  ná-
zvem Hike & Fly (v překladu běž a leť), který se konal 
25. května v Rané v Českém středohoří. Závod je inspi-
rován soutěží Redbull Xapls, která začíná v Rakousku 
a vede přes šest zemí světa až do Monaka a trať má 
přes tisíc km.

Naše pětičlenná výprava z  Přibyslavi startovala 
v   kategorii s  názvem sport, která měla připravenou 
vzdušnou trať o délce 24 km. Na trati bylo devět otoč-
ných bodů, které musel závodník protnout ať už pěšky 
anebo ve vzduchu a pokračovat na další otočný bod až 
do cíle. Závod začínal v sobotu v 10 hodin dopoledne 
a pomyslnou cílovou pásku musel závodník protnout 
nejpozději 12 hodin po startovním výstřelu.

V sobotu ráno jsme na záda hodili batoh s  padákem 
(celá výbava váží 10-15 kg) a starosta Rané odpočítal 
start a běh na kopec Raná začal. 

Po  doběhnutí na  vrchol, který není schopen po-
jmout necelých 100 závodníků, vznikl mírný přetlak. 

Paraglidingový závod v Českém Středohoří
Naše výprava se nezávisle na  sobě rozhodla letět 

hned po rozložení výbavy. Jelikož bylo teprve brzo do-
poledne a  termická aktivita nebyla ještě nejlepší, byl 
jeden mírný stoupavý proud za vrcholkem, a to přes-
něji nad městem Raná, kde musel mít člověk odvahu 
kroužit v komíně z přibližně padesáti dalšími kluzáky 
a pomalu stoupat a při dosažení dostatečné výšky pře-
letět na další otočný bod - vrchol Oblíku. 

Někdo dolétnul až na vrchol, někdo pod, a tak přišlo 
na řadu rychlé balení výbavy a hurá na kopec. 

Milan, já, Pavel a Jakub jsme se stačili dostat na vr-
chol Oblíku, ještě když bouře byla v dáli a přistáli jsme 
co nejblíže dalšího bodu. To se nepodařilo Lukášovi 
a Honzovi, a tak museli dolů po svých.

Na závěr závodu obětoval Kuba mnoho času roz-
ložení padáku před cílem, a tak diváky překvapil příle-
tem až do samotného cíle. Celková trať měřila nakonec 
necelých 30 km, přesto jsme všichni zdárně dorazili 
včas do cíle.

Každý z nás byl na trati odkázán sám na sebe, a tak 
to bylo veliké dobrodružství v  neznámé krajině plné 
krásné přírody a mnoha malých syslů na úpatí Rané.

Výsledky přibyslavského týmu - 14. Milan Klement 
4:12 hod., 27. Marek Štíbal 5:29 hod., 33. Pavel Láznič-
ka 6:05 hod., 44. Lukáš Voda Lukáš 8:36 hod.,45. Jan 
Dosedla 8:36 hod., 46. Jakub Vacek 8:37 hod.

Marek Štíbal (redakčně upraveno)
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Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav byla pověřena uspořádáním i dalšího župního 
přeboru. Po gymnastice to byl přebor Havlíčkovy župy v atletice.

V den závodů - v sobotu 8. června 2019 k nám za pěkného počasí přijeli mladí 
atleti ze sokolských jednot z Havlíčkova Brodu, Kejžlice, Ledče nad Sázavou, Nížko-
va a přidala se samozřejmě i domácí Přibyslav. Rozdali jsme celkem 80 startovních 
čísel, nejvíce přihlášených dětí – 35, bylo z naší jednoty. Velkou radost nám udělali 
ti nejmenší - předškoláci, kterých přišlo závodit celkem 15.

V 9 hod. byl slavnostní nástup všech zúčastněných a po zahájení závodů župní 
náčelnicí se děti rozdělily do 11 věkových kategorií a začaly se plnit disciplíny atle-
tického čtyřboje, který se skládá z krátkého běhu – 50 m, 60 m nebo 100 m, skoku 
do dálky, hodu kriketovým míčkem a závěrečným dlouhým během – pro nejmladší 

Župní atletický přebor Havlíčkovy župy
předškoláčky jeden okruh po sportovním oválu, dále děvčata a chlapci I. a II. kate-
gorie běželi 300 m a ti starší (12 – 15 let) buď 600 m děvčata, nebo 800 m chlapci.

Všichni, kteří se klání zúčastnili, závodili s velkým zaujetím, snažili se o co nejlepší 
výkony. Byla radost sledovat, jak i ti nejmenší, 4 – 6 leté děti, s jakým nadšením spor-
tovaly a jakou měly radost ze závodění.  I letos nás na atletickém přeboru potěšila 
účast rodičů, kteří to se svými dětmi prožívali, radili jim a fandili.

A protože závody probíhaly ve svižném tempu, vše organizačně klapalo, tak již 
v  11 hodin byly splněny všechny disciplíny atletického čtyřboje. Následně bylo 
provedeno vyhodnocení a tři nejlepší závodníci z každé kategorie obdrželi medai-
le i  diplomy. Diplomy za  účast obdrželi i  všichni předškoláčci, kteří se neumístili 
na prvních místech. 

Naše tělocvičná jednota získala celkem 14 medailí a byli to tito žáci a žákyně.

Za předškoláky – děvčata: Beáta Kerbrová, Barbora Havlíková, Amelie Šorfová 
  chlapci: Vojtěch Moštěk, Mikuláš Růžek 
 žáci II. Kamil Vaverka 
 žáci III. Adam Vaverka 
 žáci IV. Matyáš Pazour 
 žákyně I.  Veronika Talíková, Zuzana Fišerová, Alžběta Kostelníková 
 žákyně II. Kateřina Kerbrová, Denisa Havlíčková 
 žákyně III. Eva Pospíchalová 

Závěrem župního přeboru v atletice náčelnice župy, sestra Fidlerová, poděkovala 
všem dětem za předvedené výkony, ocenila cvičitelský sbor naší jednoty, který zvládl 
přípravu a organizaci župního atletického přeboru opět velmi dobře, poděkovala 
starostovi naší jednoty bratru Kerbrovi za nadepsání 50 diplomů a nakonec popřála 
dětem hezké prázdniny. Všichni byli spokojeni, nikdo se nezranil i počasí nám přálo, 
a tak sokolský pozdrav všech účastníků defi nitivně ukončil vydařené závody. 

Eva Šmídová, za TJ Sokol Přibyslav

Poděkování za akci 
„AuKCE pro Kubíčka“

Chceme poděkovat všem, kdo se zapojil, pomohl a  podpořil akci 
„AuKCE pro Kubíčka“, která se konala 3. června 2019 na podporu našeho 
syna Kubíčka Kunáška z Dobré, který má diagnózu autismus. 

Na transparentní účet se podařilo soustředit 148 280 Kč, které budou 
použity na jeho zahraniční léčbu kmenovými buňkami. 

Zejména bychom rádi poděkovali naší dlouholeté kamarádce Blance 
Poulové, nyní z Dlouhé Vsi, která byla u zrodu celé akce. Za záštitu podě-
kování také náleží Českému červenému kříži a ředitelce Iloně Loužecké. 

Náš dík dále patří SUPŠ Jihlava – Helenín, výtvarníkům, kteří do AuKCE 
věnovali obrazy, byli to: Pavel Fiala, Milan Magni, Tereza Říčanová, Jaro-
slav Grodl, František Filipi, Olga Mokříšová, Iva Simona Jurčeková, Hana 
Sommerová, Gabriela Gráfová, Ilona Staňková, Timo, Leona Velebová, 
Lenka Zadražilová.

Srdečně za podporu děkujeme starostovi města Havlíčkův Brod Janu 
Teclovi, Ondrovi Rázlovi, který celou akci moderoval, Andrejce Prchalo-
vé - II. vice Miss Czech republic, pivovaru Rebel HB, hotelu Slunce HB, 
Aleši Kufrovi – Tisk Herman, Vítkovi Poulovi, manželům Turnhöferovým 
z  Přibyslavi, Autodopravě - Strašil Miroslav, Lahůdky - František Pátek, 
Řeznictví a uzenářství - Jiří Křesťan, Marušce Pleslové – Salon Fantazie, 
Filipu Vanickému z Přibyslavi a jeho rodině, Věrušce Březinové a Terezce 
Musilové, Jindřišce Březinové ze Žižkova Pole a všem dalším. Moc si váží-
me vaší pomoci a podpory.

Zvláště děkujeme sboru dobrovolných hasičů obce Olešenka za fi nanč-
ní dar ve výši 25 000 korun, který nám věnovali z výtěžku kácení máje 
26. května, naše poděkování patří také starostovi obce Olešenka Zdeňku 
Zvolánkovi.

Petra a Radim Kunáškovi,
rodiče Kubíčka

VZPOMÍNKA
Dne 10. července 2019 to 
bude 10 roků, co nás ve věku 
97 let opustil Ing. Josef Sixta, 
dlouholetý vedoucí šlechtění 
nových druhů brambor 
v keřkovské Sativě. 

Ač rodák ze Sán u Poděbrad, 
zamiloval si Havlíčkobrodsko 
a strávil zde většinu svého 
života.

Po studiu ČVUT, v roce 1936, nastoupil do Šlechtitelské 
stanice družstva pěstitelů zemáků (později Sativa) v Keřkově 
a spojil s ní celý profesní život. Je autorem nebo se podílel 
na vyšlechtění známých odrůd brambor Mirka, Radka, Hera, 
Nora, Astra a dalších.

Josef Sixta byl svobodný a žil sám. Byl nositelem celé řady 
ocenění a vyznamenání tuzemských i zahraničních. V době 
komunistické nesvobody se stýkal s disidenty a pomáhal 
přepisovat a ukrývat samizdaty. Byl vyslýchán. Po revoluci 
zjistil, že STB na něho vedla spis o 230 stránkách. 
V pokročilém věku se v roce 2005  odstěhoval z Keřkova 
do Tábora, k dětem svého bratra Františka, jehož rodinu 
postiženou kolektivizací podporoval,  a zde také, v nedožitých 
98 letech, zesnul.

S vděkem na svého „strýčka z Keřkova“ stále vzpomíná 
rodina  Sixtova.
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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

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 
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Dílničky v knihovně - květen
Vyráběli jsme malou zahrádku
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Dílničky v knihovně - červen
Klícka s ptáčkem

Pasování na čtenáře
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červenec 2019
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. července 2019 Celotýdenní provoz městského koupaliště/dle počasí Městské koupaliště SZM Přibyslav
– od 1. července 2019 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2019 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav 
– od 1. července 2019 Lovci perel/literární soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2019 Putování za permoníkem Perkrátem/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2019 Poznáte se? /výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2019 V knihovně zahájen letní provoz (v sobotu zavřeno) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2019 Šnek, Šnek, Šnek a zapalovače/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2019 Obrazy a ilustrace J. Štourač/výstava Janáček galerie Janáček galerie
– od 1. července 2019 Městská gotická věž otevřená/viz plakát Vyhlídková věž KZM Přibyslav
– od 1. července 2019 Celotýdenní provoz ICMM Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 2. července 2019 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 7. července 2019 v 11.00 h. Pouť v České Jablonné – mše svatá Obec Česká Jablonná ŘKF Přibyslav
– 9. července 2019 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 15. července 2019 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 18. července 2019 od 13.00 h. Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 19. července 2019 ve 12.00 h. Uzávěrka srpnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. července 2019 Výročí vysvěcení kostela Farní kostel ŘKF Přibyslav
– od 22. 7. 2019 Přífarní tábor Přibyslav ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 23. července 2019 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 26. července 2019 Svatoanenská „malá“ pouť Obec Pohled Obec Pohled
– 27. července 2019 Tradiční Svatoanenská pouť Obec Pohled Obec Pohled
– 28. července 2019 Tradiční „velká“ Svatoanenská pouť Obec Pohled Obec Pohled
– 29. července 2019 po 21.00 h. Jak vycvičit draka 3 Letní kino KZM Přibyslav
– 30. července 2019 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 30. července 2019 po 21.00 h. Po čem muži touží Letní kino KZM Přibyslav
– 31. července 2019 po 21.00 h. Psí domov Letní kino KZM Přibyslav
– 1. srpna 2019 po 21.00 h. Ženy v běhu Letní kino KZM Přibyslav
– 2. srpna 2019 po 21.00 h. Čertí brko Letní kino KZM Přibyslav
– 3. srpna 2019 po 21.00 h. Bohemian Rhapsody Letní kino KZM Přibyslavp p y y


