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v tomto prázdninovém čísle Přibyslavského občas-
níku nenaleznete klasické úvodní slovo, ale dovoluji 
si Vám předložit rozhovor pro Zpravodaj Sdružení 
vlastníků soukromých a  obecních lesů. Tento rozho-
vor vznikl po mých dvou vystoupeních na seminářích 
věnovaným kůrovcové kalamitě. Jelikož se nás všech 
současná situace výrazně dotýká, dovoluji si tento 
rozhovor v upravené podobě uveřejnit i  v Přibyslav-
ském občasníku. Přeji Vám všem krásný zbytek léta 
a  těším se na  setkání s  Vámi u  příležitosti Přibyslav-
ských slavností.

Martin Kamarád, starosta města

Město Přibyslav vlastní 110 ha lesa. Bylo jedním ze 
zakladatelů Lesního družstva obcí v roce 1930, kte-
ré hospodaří na  5600 ha lesa a  jehož činnost byla 
komunisty násilně ukončena v  r. 1959 a  znovuob-
novena v  roce 1995. Na  tomto družstvu má podíl 
88/710. Čím je (byla) forma lesního družstva pro 
město zajímává (přínosná)?

Pro podílnické obce byla forma družstva logickým 
vyústěním, jež navazovalo na předání majetku bývalé-
ho Lesního družstva Přibyslav. Majetek byl totiž vracen 
na  základě usnesení vlády do  podílového vlastnictví 
obcí. Což znamená, že každá jedna parcela má 44 
podílových spoluvlastníků. Proto je forma družstva 
výhodná pro jeho spravování.

Historické prameny uvádějí, že Lesní družstvo při 
svém založení v  r. 1930 čelilo nebývalé katastrofě 
- sněhové a  následně jinovatkové kalamitě. Úhrn 
zpracované hmoty činil více než půl miliónu m3 
dřeva. V současné době se Česká republika potýká 
s důsledky dlouhodobého sucha a kůrovcové kala-
mity obřích rozměrů a Vysočina patří aktuálně k nej-
ohroženějším regionům. Jaká je situace u  Lesního 
družstva? 

Lesní družstvo obcí má převážnou část majetku 
v  polohách nad 600 m n. m. V  těchto polohách je 
situace výrazně příznivější, než v polohách v blízkém 
okolí Přibyslavi tj. cca ve 450 m n. m., kde vlastníme 
110 ha městského lesa, jenž je podle mne v letošním 
roce připraven k odpisu. Náš majetek čelil v roce 2017 
výrazným škodám po orkánu Herwart, na jehož vrub 
šly desetitisíce kubíků kalamitního dřeva. Stav největ-
ších komplexů je z pohledu vytěžené kůrovcové hmoty 
prozatím uspokojivý, je však třeba říct, že se tato situ-
ace může změnit v podstatě ze dne na den, vzhledem 
k  celkovému oslabení porostů suchem a  vzhledem 
ke kůrovcovému základu v okolí. Tak jak sleduji postup 
odumírání porostů, skutečně stav připomíná fronto-
vou linii, která postupuje z Třebíčska, Jihlavska k nám 
na  Havlíčkobrodsko, Přibyslavsko, a  následně bude 
postupovat na Žďársko. 

Vidíte zde nějakou paralelu mezi oběma kalamitami? 
Vždycky je důležité poučit se z historie. V roce 1930 

se jednalo o kalamitu sněhovou. 75 cm čerstvého sně-
hu společně se silným větrem pokácelo na  vysočině 
cca 4 mil m3, na území družstva 550 260 m3. Stejně 
jako dnes mělo družstvo problémy se zpracovatelský-
mi kapacitami, v lesích tehdy pracovalo 3000 dělníků, 
převážně Rusínů, otevřené porosty byly postihovány 
stejně jako dnes následnými kalamitami a co je možná 
příznačné, podobně jako dnes směřujeme k  velkým 

problémům na trhu se dřevem, tehdy se zhroutil trh 
se dřevem v Anglii a následně v Evropě. Lesní družstvo 
dokonce koupilo společnost Lesna, která provozovala 
pilu. Představenstvo a dozorčí rada ručili vlastními ma-
jetky za úvěr, jenž byl určen na zpracování kalamity, ti, 
kteří odmítli ručit svým majetkem, byli z těchto orgánů 
odvoláni.

Jaké kroky ke zmírnění důsledků kalamity podnikalo 
představenstvo Lesního družstva kdysi a jaké dnes?

O opatřeních v minulosti jsem již částečně hovořil. 
Všechny holiny po kalamitě byly zalesněny do pěti let, 
holiny po následných kalamitách do roku 1940. Dnes 
jsme na Přibyslavsku teprve ve fázi přípravy na to nej-
horší. Vzhledem k tomu, že jsme uprostřed radikálního 
poklesu cen dříví, bude mít kalamita fatální ekonomic-
ké důsledky. Představenstvo rozhodlo o  návaznosti 
výše nájemného na  kalamitní těžbu, takže je možné 
toto nájemné ponížit v závislosti na velikosti problému. 
Byl zřízen kalamitní fond ve výši 9,5 mil. Kč. Věřím, že 
i obce jsou dnes připraveny družstvu pomoci případ-
ným navýšením kapitálu. Co se týká opatření v  hos-
podaření, je třeba říct, že výhodou našeho lesního 
družstva je podle mne správná strategie v diferenciaci 
příjmů, dlouhodobá péče o cestní síť a budovy nejen 
hospodářské, ale i  obytné, kdy zajištění bydlení je 
důležitým faktorem pro mnoho, dnes tak chybějících, 
zaměstnanců. Zvažovali jsme taktéž výstavbu mokré 
skládky, máme prodiskutovaný postup v případě, kdy 
bude nápad kůrovcového dřeva větší než naše celkové 
těžební, přibližovací či odbytové kapacity. Těch kroků, 
které činí jednotliví pracovníci, jsou desítky, věřím ale, 
že nás stejně něco překvapí, či zaskočí. 

Pomáhá stát majitelům lesů kalamitu zastavit? Je 
tato pomoc dostatečná? Co by vlastníkům lesů nej-
více pomohlo? 

Přemýšlím, jak úlohu státu v  této „šlamastyce“ vy-
jádřit tak, abych nikoho neurazil. Stát, podle mne, 
nejen že fatálně selhal, ale bohužel jeho fungování či 
spíše nefungování je jednou z  příčin této probíhající 
katastrofy. Není zde určitě prostor, abych rozpitvával 
všechna úskalí naší státní správy lesů, našeho systému 
lesních hospodářů, hospodaření ve  státních lesích 
a národních parcích, systém ochrany přírody; vůbec 
už nechci mluvit o  zkostnatělé reakci na  kalamitu, 
která ve  svém výsledku způsobí škody srovnatelné 
s povodňovými škodami na přelomu tisíciletí. Nyní je 
třeba rychle zajistit, primárně ekonomicky, zalesnění 
kalamitních ploch a péči o výchovu nových porostů. 
Je třeba zajistit ekonomické přežití subjektů, které 
byly postiženy pádem cen dřeva, nebo které nebudou 
schopny dřevo vůbec vytěžit. Ale především je třeba 
rehabilitovat roli vlastníka v celém systému. 

Jste autorem glosy: „Obávám se, že jsou starostové 
obcí ve válce a nikoliv pouze s kůrovcem.“ – přiblížil 
byste čtenářům svůj názor?

Tenhle můj výrok je trochu poupraven. Já jsem ho 
totiž použil ve vztahu k vlastníkům lesů jako takovým, 
ne ke starostům. Vlastník lesa je u nás dnes vazalem, 
který nese všechna rizika s  hospodařením na  lese 
spojená, jeho jediným právem je nést podíl na výnosu 
z obchodu se dřevem, ve všech ostatních oblastech je 
okleštěn tak, že se stává většinou zdarma a bez náhra-
dy robotníkem na poli „veřejného“ zájmu. Ať už se to 

týká oblastí, jako je rekreační funkce, ochrana příro-
dy, sběr lesních plodů, vodohospodářské funkce lesa 
a tak dál, v zásadě do nekonečna. Nedivme se pak, že 
se k nám, k vlastníkům lesů, jako k vazalům veřejnost 
a státní správa chová! Nedivme se, že nám chtějí „eko-
logičtí“ blouznivci bez lesnického vzdělání diktovat, jak 
máme pěstovat les, když jejich aktivita končí, jistě nad-
šeným, demonstrativním zasázením listnaté sazenice. 
Co péče o ni obnáší, co obnáší skladba půdy, expozice, 
poloha a podobně a kolik to vše reálně stojí, to už je 
nezajímá. Máme nejpřísnější lesní zákon, máme okolo 
poloviny lesů v majetku státu a jaký je dnes stav? Po-
kud dnes vlastníci lesů, a u nás na Vysočině je jich více 
jak 40 000, nezvednou svůj hlas důrazně, může to být 
jejich konec nejen ekonomický, ale i faktický. V tomto 
vidím úlohu SVOL jako nezastupitelnou a  má podle 
mne povinnost začít bít na poplach nejen po stránce 
odborné, ale i politické! 

Jaké kroky provádí (provedlo) Lesní družstvo 
k  tomu, aby podobné kalamitě do  budoucna pře-
dešlo? Jaké poučení přinesla současná kalamita? 
Bojujete i s jinými škůdci, než s kůrovcem?

Zásadním při předcházení kalamitám je samozřej-
mě řádné hospodaření při zachování všech lesnických 
principů. Popisovat je tu by bylo nošením dříví do lesa. 
Důležité je si uvědomit, že každý les má svou minu-
lost a pokud například naše lesy prodělaly rozsáhlou 
kalamitu v  roce 1930, je hospodaření na  nich touto 
skutečností stále ovlivněno. A to se týká jak druhové 
tak věkové skladby. Pokud zde bylo v  letech 1933 – 
1940 zalesněno 1815 ha holin v našich podmínkách 
převážně smrkem, pak je jasné, že je způsob hospoda-
ření v těchto porostech předurčen. Snažíte se porosty 
věkově i druhově diferencovat, v těchto výškách musí-
te včas provádět intenzivní výchovné zásahy, využívat 
přirozené obnovy a  vnášet meliorační a  zpevňující 
dřeviny. Samozřejmostí je rychlé a důsledné zpraco-
vávání kalamitního dřeva a  kůrovcových souší. Jistě, 
že bojujeme i s jinými škůdci primárně na výsadbách, 
máme tu z minulosti značné poškození části porostů 
zvěří, ale lýkožrout je zde tím zásadním nebezpečím. 
No a jaké poučení si odneseme z této kalamity? Na to 
vám odpovím za pět let.

Jakou máte na situaci v lesích reakci od občanů? Vní-
mají realitu správně? Nebo stále převládá názor, že 
se vlastně „nic moc“ neděje?

My žijeme v oblasti, kde si snad ani nejde myslet, že 
se už nic neděje. Kalamita je zde vnímána jako velký 
problém i  z  toho důvodu, že každá druhá rodina je 
zde vlastníkem alespoň nějakého kousku lesa. Myslím, 
že lidem na Vysočině díky tomu leží osud lesů na srdci 
více než kde jinde.

Který kousek lesa je vašemu srdci nejbližší a proč?
Mám rád Borovská respektive Ranská jezírka, mám 

je vlastně i na obraze v kanceláři, který maloval můj 
předchůdce Roman Podrázský, bylo to i  oblíbené 
místo Jaroslava Bezpalce, prvního ředitele lesního 
družstva. 

Jak je na tom Přibyslav se zásobami podzemní vody?
Myslím, že je to obdobné, tedy velmi špatné, na vět-

šině našeho území. Přejme si několik zim s vydatnou 
sněhovou nadílkou.

Vážení občané Přibyslavi,
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Srdečně vás zveme  
ve dnech 1. až 8. září 2019 k návštěvě  

Přibyslavských slavností  
a 28. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi,  

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

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

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

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

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

program pro děti. 

 
  

Na náměstí bude připraven doprovodný  
program pro děti.  

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

P R O G R A M 
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PROGRAM 
 
Neděle 1. 9.  
 
* Kolbiště pod zámkem 
  9:30 hod. – Hobby závody 
13:00 hod. – Skokový pohár Vysočiny, pořádá Stáj Frederika 
 
 
Středa 4. 9.  
 
* Bechyňovo náměstí, radnice 
  10:00 hod. – Tisková konference u příležitosti 28. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi  
              
 
Pátek 6. 9. 
 
* Kulturní dům Přibyslav 
                       Výstava 50 let KD Přibyslav (výstava prací dětí, videoprojekce) 
 19:00 hod. – Benefiční koncert na opravy kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi 
                            
 
Sobota 7. 9. 
 
* Bechyňovo náměstí, radniční sklepení, farní stodola 
  8:00 – 14:00 hod. – Prodej mlékárenských výrobků na náměstí 
  8:45 hod.       – Zahájení 28. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi 
  9:00 – 14:00 hod. – Výstava mlékárenských výrobků v radničním sklepení a farní stodole  
                                   Dopolední program moderuje Dáša Kubíková (ČRo)  
  9:00 hod. – Hudební produkce – Naďa Urbánková 
10:30 hod. – ČRo Vysočina, Soutěž v pití mléka 
11:00 hod. – Hudební produkce – Horizont (Bluegrass, Havlíčkův Brod)         
13:00 hod. – Hudební produkce – Swinging Chipses (Humpolec) 
14:00 hod. – Vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a losování o mléčné ceny 
 
* ZŠ Přibyslav (Vchod z ulice Česká i „od pošty“) 
 9:00 – 16:00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav, výstava fotografií ze školních akcí a kronik přírod. kroužku  
10:00 – 16:00 hod. – ŠKOLNÍ KAVÁRNA  
13:00 – Mistrovství Přibyslavi ve skládání Rubikovy kostky 
15:00 hod. – 12. ročník Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU  
 
* Štola pod farou 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky štoly  
 
* Gotická věž, Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Městské muzeum Přibyslav 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví  
 
* Hasičské cvičiště – SDH 
14:30 hod. – Pohárová soutěž SDH "O pohár města Přibyslavi", XXII. ročník 
20:00 hod. – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH, Hudba Marathon. 
 
* Kulturní dům 
  9:00 – 12:00 hod. – Výstava 50 let KD Přibyslav (výstava dětských prací, videoprojekce a komentované prohlídky) 
17:00 hod. – Kouzelný park (2019, USA), animovaný film pro děti 
 
* Bechyňovo náměstí 
21:00 hod. – Slavnostní ohňostroj 
 
* Letiště aeroklubu 
9:00 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 
*ACO Industries k. s.  
9:00 – 12:00 hod. – Den otevřených dveří, dětský den až do 16 hod. 
 
 
Neděle 8. 9. 
 
* Bechyňovo náměstí 
9:30 hod. – Bohoslužba na náměstí 
 
* Letiště aeroklubu 
10:30 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 
* Fotbalové hřiště v areálu TJ Sokol Přibyslav 
16:30 – Fotbalové utkání Přibyslav - Nová Ves (Krajský přebor mužů) 
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Domov
Po  návratu domů z  cest někdy zažíváme pocit, že 

všechno známé působí neobvykle a trochu jinak, než 
jsme zvyklí. Návraty domů mají svoje zvláštní kouzlo. 
Zejména v dětství vynikalo po delším odloučení a bý-
valo spojeno s prázdninami. Jistě, že nejvýznamnější 
roli zde hrají lidé a rodina, kteří vytvářejí to podstatné, 
co zahrnuje pojem domov.

„Tvůj domov je tam, kde je tvoje rodina“. Moder-
ní doba s  sebou nese mimo jiné i propojování světa 
komunikačními technologiemi, a také poptávku a na-
bídku pracovních příležitostí. Dojíždění a stěhování se 
za prací je daleko častější než dříve. Překonávat různé 
vzdálenosti je součástí každodenního života. Je to mož-
nost získat zajímavou práci, uplatnit svoji profesi, najít 
místo, které naplňuje naše očekávání.

Hodnoty
O  hmotné i  nehmotné hodnoty musíme pečovat, 

jinak hrozí jejich ztráta a nenávratné škody. V historii 
naší země, ale i v současnosti, bychom našli celou řadu 
příkladů majetkového i  osobního bezpráví. Tím více 
bychom měli usilovat, každý podle svých možností, 

o správný přístup k těmto hodnotám. Bez dodržování 
základních morálních principů se to neobejde. 

Domnívám se, že jedním z úkolů představitelů města 
je usilovat o trvalý rozvoj města. Tak, aby bylo vhod-
ným místem pro spokojený život lidí všech věkových 
skupin. S tím souvisí kromě péče o dobrý vzhled a pří-
jemné prostředí, možnost bydlení, dostupnost základ-
ních služeb, pracovní příležitosti, možnost sportovní-
ho a kulturního vyžití.

Spolupráce subjektů ve městě
Samospráva nemůže nahrazovat soukromý ani 

podnikatelský sektor. Může však s nimi spolupracovat 
a  řešit celou řadu společných projektů ve  prospěch 
města a jeho občanů.

V Přibyslavi se dobře osvědčilo vybudování zázemí 
pro Policii ČR a  Zdravotnickou záchrannou službu 
Kraje Vysočina. Podobně jako ostatní města a obce se 
musíme potýkat se zákony, které obecně „komplikují 
situaci“. Není vyloučeno, že vybudování zázemí pro 
získání nebo udržení některých služeb pro občany 
bude jediným možným řešením. 

Vnější a vnitřní obraz
Určitým ukazatelem atraktivnosti daného místa 

může být i zájem turistů a návštěvníků.
Oblast cestovního ruchu přispívá k rozvoji turistic-

ky zajímavých míst a podnikatelských subjektů v nich 
působících. Rovněž v Přibyslavi zaznamenáváme rok 
od  roku větší pohyb turistů. Prozatím se nemusíme 
obávat toho, že by zájem turistů o naše město překro-
čil určitou hranici na úkor místních obyvatel.

Kromě vnějšího vzhledu města existuje neméně dů-
ležitá stránka, a  tou je dobré soužití obyvatel. Obojí 
vytváří atmosféru nebo duch města.

Věřím tomu, že žít v  příjemném prostředí je všeo-
becný zájem. Přestože každý z nás má své „neduhy“, 
snaha být ohleduplný a nekazit dobré soužití a vztahy, 
například se svými sousedy, by k obrazu města nepo-
chybně přispěla . Děkuji všem spoluobčanům, kterým 
na tom záleží.

Přeji všem dětem i dospělým krásný srpen.

Michael Omes
místostarosta města

Tvář města

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
V sobotu 7. září 2019 se u nás konají Přibyslavské slavnosti (Mlékárenský den). 

Upozorňujeme s předstihem, že v sobotu a neděli dopoledne bude proto pro dopra-
vu uzavřeno Bechyňovo náměstí. Objízdné trasy budou vedeny stejným způsobem, 
jak tomu bylo v předchozích letech, tj. ulicemi Pecháčkova, gen. Luži a Tržiště. Do-
pravní obsluha autobusové zastávky „Bechyňovo náměstí“ bude přemístěna na sil-
nici II/350 pod náměstí (Žižkova ulice). Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je 
zkrácena doba nočního klidu na dobu od 2 do 6 hodin.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém 7. veřejném zasedání dne 26. června 2019 schválilo 
rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města na rok 2019. Rozpočtové příjmy města 
po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 97 705 082 Kč a výdaje 147 600 615,92 Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 4 došlo ke zvýšení příjmů o 738 768 Kč z důvo-
du vratky nevyčerpané dotace Šablony pro MŠ a ZŠ ve výši 458 568 Kč, získání dota-
ce ministerstva vnitra na výdaje spojené s činností jednotek SDH ve výši 150 000 Kč 
a příjmů z úroků ve výši 100 000 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 4 je vratka nevyčerpa-
né dotace Šablony pro MŠ a  ZŠ I  ve  výši 458  568 Kč, prodloužení vodovodního 
řadu v Dobré ve výši 560 000 Kč a prodloužení kanalizačního řadu v Dobré ve výši 
480 000 Kč. 

Kapitálová rezerva je po rozpočtovém opatření č. 4 ve výši 53 160 140,39 Kč.
Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2019 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 

50 670 703,89 Kč (což tvoří 51,86 % schválených příjmů na letošní rok) a celkové 
výdaje jsou ve výši 32 992 304,26 Kč (což je 22,35 % schválených výdajů na letošní 
rok). Rozdíl celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 17 678 399,63 Kč.

Z celkových příjmů činí daňové příjmy 44 378 793,45 Kč (59,31 % rozpočtovaných 
daňových příjmů), nedaňové příjmy 2 637 190,44 Kč, kapitálové příjmy 91 256 Kč 
a přijaté transfery 3 563 464 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 24  134  463,90 Kč a  kapitálové výdaje 
8 857 840,36 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 30. 6. 2019 celkově 5 374 483,12 Kč, podle 
jednotlivých organizací je následující: lesy 147 172,51 Kč, skládka 3 095 658,09 Kč, 
správa majetku 58  585,40 Kč, kabelová televize 906  183,55 Kč a  pronájmy 
1 166 883,57 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
V  měsíci červenci byly provedeny práce související s  údržbou zeleně ve  městě 

Přibyslav, v obcích a na cyklostezce. Zároveň proběhl postřik plevele. Práce s údrž-
bou zeleně budou pokračovat i v dalším měsíci. V řešení je úprava zeleně (výměna 
keřů) v ulici Tyršova. 

Pokračují stavební práce na kanalizaci v Dobré, v Keřkově a nové lokalitě 4 rodin-
ných domů v Dobré. Zde se jedná především o prodloužení kanalizačních a vodo-
vodních řadů nad rámec zpracované projektové dokumentace. Na tyto investice je 
požádáno na stavebním úřadě v Havlíčkově Brodě o vydání kolaudačního rozhod-
nutí. Dále v Dobré pokračují práce na opravě dešťové kanalizace. V Přibyslavi jsou 
v běhu stavební práce na investici v lokalitě Pod Osivou (ulice Jižní) a rekonstrukci 
ulice Malinského. Byla předána zpracovaná projektová dokumentace a vydáno sta-
vební povolení pro zamýšlenou investici pro stavbu přechodu pro chodce v ulici 
Havlíčkova. Zpracovává se projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
na rekonstrukci místní komunikace v ulici Hasičská.

V bytové oblasti byly řešeny požadavky na opravy v nájemních bytech, probíhá 
běžný provoz. Z důvodu nedobrého stavu části balkónů na budově domu s pečova-
telskou službou čp. 251 je řešena s odborníky oprava těchto balónů. Byly dokončeny 
stavební práce spojené s výměnou sprchových koutů ve dvou bytech v budově DPS 
čp. 251.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Také počátkem července strávila technická četa města několik dní pracemi na od-

straňování škod po silné bouřce. Nánosy bahna z bramborového pole zalily cyklos-
tezku na 6,5. km, polámané větve a stromy bylo třeba odklidit nejenom ze stezky, 
ale také z ulic Přibyslavi nebo z Poříčí. Pracovníci města si tak krátce po pouti zopa-
kovali velký úklid. O pouti a po ní vstávali ve čtyři hodiny ráno, aby náměstí uvedli 
co nejdříve do původního stavu. I když bylo letos méně stánků než vloni, odpadků 
rozhodně neubylo.
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Suché dny s sebou přinášejí nutnost zalévat. Závlahu dostávají mimo květin v kvě-
tináčích také stromy v lokalitě Pod Osivou nebo mladé lípy u sportovní haly. Jsme si 
ale vědomi toho, že pravidelný déšť nic nenahradí a naše kapacita na časté zalévání 
nestačí.

Na skládce potřebujeme nový teleskopický manipulátor, který vyměníme za doslu-
hující desetiletý stroj. V současné době je vypsané výběrové řízení na jeho pořízení. 

Koupaliště za měsíc červen navštívilo 5 147 návštěvníků. V těchto dnech – v půli 
července – čekáme na  návrat horkých letních dnů, které areál opět zaplní. Když 
máme otevřeno v chladnějších dnech, třeba při dvaadvacetistupňových teplotách, 
chodí si zaplavat jen hrstka lidí.

Práce na výměně povrchu venkovního hřiště u sportovní haly by měly podle po-
sledních informací stavební fi rmy začít v průběhu měsíce srpna, potrvají cca 1 měsíc. 
Přesný termín předání staveniště a  dočasného uzavření hřiště oznámíme ihned, 
jakmile bude pevně stanovený. 

Na začátku cyklostezky máme od konce června automat na pamětní mince. Může-
te si vybrat ze dvou druhů. Na jedné straně „zlaťáku“ je vždy znak města Přibyslavi. 
Druhá strana mince zobrazuje cyklisty a na druhé minci najdete i připomínku staré 
železniční trati v podobě kouřící lokomotivy. Chtěli jsme, aby si od nás mohli turisté 
odvézt domů na památku vzpomínku na naši stezku vinoucí se malebnou přírodou. 

Přeji vám hezké letní dny. 
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu 
prostředí.

Loni občané odevzdali k recyklaci 9.635 kg starých spotřebičů. Snaha obyvatel 
Přibyslavi recyklovat staré a  nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vy-
plácí. Naše obec obdržela certifi kát vypovídající o  přínosech třídění a  recyklaci 
elektrozařízení.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i  těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvě-
domíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 
5 let. Všichni ti, kteří v  našem městě tříděním takto zásadně přispívají k  ochraně 
životního prostředí, si zaslouží velký dík.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Během července probíhala činnost pečovatelské služby bez větších problémů.
Léto je v pečovatelské službě ve znamení výběru dovolených. Veškeré dovolené 

jsou proto plánovány tak, aby nebyl narušen plynulý chod naší služby. 
Ve dnech 12. – 16. srpna, kdy nebude školní jídelna vařit, budeme zajišťovat ná-

hradní stravování pro naše klienty z Osivy, a.s. Klienti Pečovatelské služby Přibyslav 
tak budou mít možnost objednat si oběd i na tento týden. Jídelní lístky jim budou 
předány začátkem měsíce srpna. 

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

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

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

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

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

 43/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program zasedání zastupi-
telstva města konaného dne 26. 6. 2019.
Termín: 03. 07. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

44/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav, spočívající v zařazení po-
zemku parc. č. 334/2 a vyznačených částí pozemků parc. č. 334/16 a 334/17 
v k. ú. Přibyslav z plochy označené „BR4“ (II. etapa výstavby RD) do plochy 
označené „BR3“ (I. etapa výstavby RD). Požadavek bude zařazen do projed-
návané změny č. 3 ÚP Přibyslav.
Termín: 15. 07. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

45/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve změně způ-
sobu využití části plochy lesů na návrhovou plochu průmyslová výroba a skla-
dování na pozemku parc. č. 998/16, dnes část pozemku parc. č. 998/2 v k. ú. 
Přibyslav. Požadavek bude zařazen do projednávané změny č. 3 ÚP Přibyslav.
Termín: 15. 07. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

46/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve změně způ-
sobu využití části plochy komerční občanská vybavenost na pozemku parc. č. 
951/9 na návrhovou plochu bydlení v rodinných domech a na přesunutí části 
plochy vedené jako sídelní zeleň ze střední části pozemku do severního okraje 
pozemku parc. č. 951/9 v k. ú. Přibyslav. Požadavek bude zařazen do projed-
návané změny č. 3 ÚP Přibyslav.
Termín: 15. 07. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 26.  06. 2019

(pokračování na str. 8)

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 29. 7. 12. 8. 26. 8. 6 Cihlářská 5. 8. 19. 8.
2 Bezručova 30. 7. 13. 8. 27. 8. 7 Jiráskova 6. 8. 20. 8.
3 Hesovská 31. 7. 14. 8. 28. 8. 8 Vyšehrad 7. 8. 21. 8.
4 Pecháčkova I 1. 8. 15. 8. 29. 8. 9 Prokopova 8. 8. 22. 8.
5 Zahrádky u ACA 2. 8. 16. 8. 30. 8. 10 Na Vyhlídce 9. 8. 23. 8.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 29. 7. 12. 8. 26. 8. 16 Seifertova 5. 8. 19. 8.
12 Pecháčkova II 30. 7. 13. 8. 27. 8. 17 Česká 6. 8. 20. 8.
13 Nezvalova 31. 7. 14. 8. 28. 8. 18 U Barevny 7. 8. 21. 8.
14 Bezpalcova 1. 8. 15. 8. 29. 8. 19 Zahradní 8. 8. 22. 8.
15 Zahrádky Amerika 2. 8. 16. 8. 30. 8. 20 Zahrádky Letiště 9. 8. 23. 8.

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

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

Rozmístění kontejnerů na bioodpad v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 2. 8. - 4. 8. 12. 8. - 15. 8. 23. 8. - 25. 8. 
Keřkov 5. 8. - 8. 8. 16. 8. - 18. 8. 26. 8. - 29. 8. 
Dobrá 9. 8. - 11. 8. 19. 8. - 22. 8. 30. 8. - 1. 9. 
Česká Jablonná 2. 8. - 4. 8. 12. 8. - 15. 8. 23. 8. - 25. 8. 
Dolní Jablonná 5. 8. - 8. 8. 16. 8. - 18. 8. 26. 8. - 29. 8. 
Poříčí 9. 8. - 11. 8. 19. 8. - 22. 8. 30. 8. - 1. 9. 
Dvorek 2. 8. - 4. 8. 12. 8. - 15. 8. 23. 8. - 25. 8. 
Uhry 5. 8. - 8. 8. 16. 8. - 18. 8. 26. 8. - 29. 8. 
Utín 9. 8. - 11. 8. 19. 8. - 22. 8. 30. 8. - 1. 9. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v srpnu 2019
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47/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
za použití § 55 odst. 1 stavebního zákona projednalo a schválilo Zprávu č. 2 
o uplatňování územního plánu Přibyslav za období 06/2014 - 12/2018, obsa-
hující zadání Změny č. 3 ÚP Přibyslav. 
Termín: 15. 07. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

48/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení 
fi nančních prostředků na výstavbu akce „Infrastruktura pro 4 RD Dobrá“ mezi 
městem Přibyslav, se sídlem v Přibyslavi, Bechyňovo náměstí 1, IČO 00268097 
a těmito vlastníky pozemků pro výstavbu rodinných domů: (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny).
Termín: 15. 07. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

49/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje „Smlouvu o provozování kanalizace 
Přibyslav, místní část Dobrá - Keřkov“, jejíž předmětem jsou nově vybudova-
né kanalizační řady včetně příslušenství mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, a fi rmou Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 48173002.
Termín: 16. 09. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

50/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje přípravu prodeje bytového fondu 
ve vlastnictví města Přibyslav, týkající se bytových jednotek v ulici Nerudova: č. 
663/7, 663/8 a 663/9 v bytovém domě čp. 663, který je součástí pozemku parc. 
č. st. 927 zastavěná plocha a nádvoří, dále bytových jednotek č. 664/7, 664/8 
a 664/9 v bytovém domě čp. 664, který je součástí pozemku parc. č. st. 928 za-
stavěná plocha a nádvoří, dále bytových jednotek č. 665/7, 665/8 a 665/9 v by-
tovém domě čp. 665, který je součástí pozemku parc. č. st. 929 zastavěná plocha 
a nádvoří a bytových jednotek č. 666/7, 666/8 a 666/9 v bytovém domě čp. 
666, který je součástí pozemku parc. č. st. 930 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v části obce a k. ú. Přibyslav, a to formou prodeje celkem 12 bytových jednotek.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

51/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemků parc. č. 244 o výmě-
ře 1572 m2, parc. č. 245/4 o výměře 26 m2 a pozemku parc. č. 245/13 o výmě-
ře 1 239 m2, odděleného geometrickým plánem č. 406-103/2017 z pozemků 
parc. č. 245/13 a 245/16 v k. ú. Dobrá ve vlastnictví města Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 za pozemky parc. č. 335/63 
o výměře 41 m2, oddělené geometrickým plánem č. 416-363/2018 z pozemku 
parc. č. 335/54, parc. č. 575/3 o  výměře 149 m2, oddělené geometrickým 
plánem č. 416-363/2018 z pozemku parc. č. 575, parc. č. 380/6 o výměře 
125 m2, oddělené geometrickým plánem č. 416-363/2018 z pozemku parc. 
č. 380/2, parc. č. 79/5 o  výměře 137 m2 a  parc. č. 81/8 o  výměře 144 m2 
v k. ú. Dobrá a pozemky parc. č. 360/16 o výměře 158 m2, parc. č. 373/21 
o výměře 32 m2, parc. č. 373/22 o výměře 44 m2 a parc. č. 1920/6 o výměře 
146 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví pana (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav s doplatkem rozdílu směňovaných 
nemovitých věcí ve prospěch města Přibyslav ve výši 42.400 Kč. Pan (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) uhradí 1/2 nákladů na: 
vypracování GP č. 406-103/2017, znaleckého posudku č. 2838/158/2019 
a správního poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 
do katastru nemovitostí. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti 
měsíců od 26. 6. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

52/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 245/26 o vý-
měře 586 m2, odděleného geometrickým plánem z pozemků parc. č. 245/16 
a 245/13 v k. ú. Dobrá (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraně-
ny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 17.580 Kč. Náklady spojené s prodejem 
hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do  šesti měsíců 
od 26. 6. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

53/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej ideální jedné poloviny pozemku 
parc. č. st. 886/1 o výměře 67 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1600-
30/2016 z pozemku parc. č. st. 886 v k. ú. Přibyslav paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 11.725 Kč. 
Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 26. 6. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

54/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej ideální jedné poloviny pozem-
ku parc. č. st. 886/1 o výměře 67 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1600-
30/2016 z pozemku parc. č. st. 886 v k. ú. Přibyslav (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 11.725 Kč. 
Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 26. 6. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

55/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej ideální jedné poloviny po-
zemku parc. č. st. 886/2 o  výměře 68 m2, oddělené geometrickým plánem 
č. 1600-30/2016 z pozemku parc. č. st. 886 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 11.900 Kč. Ná-
klady spojené s  prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 26. 6. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

56/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej ideální jedné poloviny po-
zemku parc. č. st. 886/2 o  výměře 68 m2, oddělené geometrickým plánem 
č. 1600-30/2016 z pozemku parc. č. st. 886 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 11.900 Kč. Ná-
klady spojené s  prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 26. 6. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

57/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 2165/2 o vý-
měře 60 m2, odděleného geometrickým plánem č. 275-76/2018 z pozemků 
parc. č. 2165 a 2166 v k. ú. Dolní Jablonná panu (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 26. 6. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

58/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 138/18 o vý-
měře 794 m2 v k. ú. Hřiště (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstra-
něny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 87.340 Kč. Náklady spojené s prodejem 
hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do  šesti měsíců 
od 26. 6. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

59/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 381/4 o vý-
měře 213 m2, odděleného geometrickým plánem č. 416-363/2018 z pozemku 
parc. č. 381/1 v k. ú. Dobrá od pana (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 12.780 Kč. Náklady spoje-
né s koupí hradí kupující.
Termín: 26. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

60/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. 
č. 998/4 o výměře 84 m2 v k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

61/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 10/1 o výměře cca 1 m2, části pozemku parc. č. 10/3 o výměře cca 25 m2 
a části pozemku parc. č. 139/1 o výměře 46 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a roz-
hoduje záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

62/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 64/10 
o výměře 62 m2 a části pozemku parc. č. 139/4 o výměře cca 42 m2 v k. ú. Poříčí 
u Přibyslavi a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

63/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 33 o  výměře cca 5 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

64/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2019.
Termín: 31. 07. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se 0, nepřítomen 1

65/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o sdružení fi nančních pro-
středků na výstavbu akce „Město Přibyslav, místní část Dobrá, prodloužení 
kanalizačního řadu AB a vodovodního řadu V1“, mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) 582 22 Přibyslav.
Termín: 30. 07. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

(pokračování ze str. 7)
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Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu 

ve čtvrtek 15. 8. 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

 149/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1826 
o výměře 
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 12. 7. 2019 do 30. 9. 2019.
Termín: 11. 07. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

150/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem částí městských pozemků v areálu 
pod zámkem parc.č. 1/4, 7, 9/2, 1666/2, 1666/3, 1666/4, 1775/4 v k. ú. Při-
byslav o velikosti 1 988 m2 spolku „ŠATLAVA MUSIC“ se sídlem Rašínova 525, 
582 22 Přibyslav, IČO 22886877 a souhlasí s poskytnutím vypůjčených částí 
pozemků louky parc. č. 1078, 1723, 1075/2 v k. ú. Přibyslav na uspořádání 
hudební akce - koncertu Jarka Nohavici za cenu ve výši 5.000 Kč včetně DPH.
Termín: 30. 08. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0

151/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti „Město Přibyslav, místní část Dobrá, prodlouže-
ní kanalizačního a vodovodního řadu“ mezi paní (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav a městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 k tíži pozemku parc. č. 525/2 v k. ú. 
Dobrá ve vlastnictví paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraně-
ny) spočívající v právu umístit a provozovat kanalizační a vodovodní řad, včetně 
kanalizační šachty a v právu přístupu a příjezdu za účelem jejich údržby a oprav.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

152/2019 Rada města Přibyslav schvaluje zrušit výběrové řízení na „Stavební úpravy KD 
Utín - odstranění vlhkosti“ z důvodu absence nabídek.
Termín: 19. 07. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

153/2019 Rada města Přibyslav schvaluje zrušit výběrové řízení na stavební práce „Za-
teplení a plynofi kace bytového domu Ronov 15“.
Termín: 26. 07. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

154/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav“ mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chru-
dim III, IČO 15053695.
Termín: 28. 07. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

155/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku „Pořízení 
teleskopického manipulátoru“ na skládku Ronov nad Sázavou.
Termín: 31. 07. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

156/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s  prodejem teleskopického manipulátoru 
MLT 731T ze skládky Ronov nad Sázavou.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 157/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s uložením sutě z požářiště společnosti Amylon, 
a.s., Švermova 117, 580 36 Havlíčkův Brod, IČO 60108771, DIČ CZ60108771, 
z  provozovny Ronov nad Sázavou na  skládku Ronov nad Sázavou za  cenu 
1000 Kč/t bez DPH.
Termín: 31. 07. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

158/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Příkazní smlouvu o poskytování práv-
ních služeb mezi Mgr. Janem Heldesem, advokátní kanceláří, se sídlem Var-
hánkova 1240, 588 13 Polná, IČO 06316514 a městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, v řízení vedeném u Okresního 
soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 15 C 31/2019 a souhlasí s udělením 
plné moci Mgr. Janu Heldesovi.
Termín: 01. 08. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 03.  07. 2019

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 22.  07. 2019

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
Hasičský záchranný sbor ČR – 150 

Zdravotnická záchranná služba – 155 
Policie ČR – 158 

Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 
 

MĚSTO 
MĚSTSKÝ ÚŘAD SPOJOVATELKA – 569 430 811 

STAROSTA – 605 200 211 
MÍSTOSTAROSTA – 728 264 579 

TAJEMNÍK – 569 430 831 
SERVIS KABELOVÁ TV INTERNET – 720 511 730 

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA – 569 430 825 
SPORTOVNÍ HALA, KOUPALIŠTĚ – 720 511 721 

VÝSTAVBA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – 569 430 825 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – 722 183 366 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – 569 482 128 
SOCIÁLNÍ PÉČE – 569 430 816 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM – 569 484 361 
 

DODÁVKY ENERGIE, VODY, PLYNU 
ZÁKAZNICKÁ LINKA ČEZ – 800 810 820 

VAK HAVL. BROD – PITNÁ VODA – 737 306 632  
VAK HAVL. BROD – ODPADNÍ VODA – 604 331 791 

                                              PORUCHY PLYN – 1239 
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Žáci naší školy měli i  tento rok možnost přihlásit se na  zkoušky Cambridge 
English, pořádané British Council a ověřit si tak na jaké úrovni ovládají anglický 
jazyk. Konkrétně se jednalo o zkoušky A2 Key /KET/ a B1 Preliminary /PET/, 
kterých se zúčastnilo celkem 17 žáků. Michal Hlaváček a Leontina Trníková do-
stali certifi káty  potvrzující, že absolvovali tuto zkoušku na úrovni B2, že zvládnou 
hovořit a psát anglicky na takové úrovni, aby mohli pracovat nebo studovat v an-
glicky mluvícím prostředí. Julie Durčáková, Tran Hai Ly, Markéta Šustáčková, 
Anna Teclová a Simona Šustáčková, dosáhli úrovně B1, která dokládá, že jsou 
schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích a která 
je dobrým základem pro získání profesní kvalifi kace v angličtině. Od 1. září 2015 
také platí v České republice možnost nahrazení profi lové části maturitní zkoušky 
z anglického jazyka Cambridge English certifi káty na úrovni B1 nebo vyšší podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (maturitní vyhláška č. 
177/2009 Sb. § 19). Dalších sedm žáků pak obdrželo certifi káty, potvrzující úro-
veň A2, dokládající, že ovládají základy angličtiny a že jsou schopni se dorozumět 
v každodenních situacích. 

Mgr. Martin Krčál

 

 

Vás srdečně zve na další ročník   

 Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU 

v sobotu 7. září 2019  

od 14 hodin v budově školy 

Účastníci soutěže řeší dvě SUDOKU v co nejkratším čase. Těšíme se na Vás! 

 

 

 

Vyzyvateli jsou vítězové Mistrovství školy v SUDOKU za rok 2019 všech kategorií. 

Přijďte si změřit síly s přibyslavskou veřejností! 

Slož Rubikovku! 

nultý ročník mistrovství Přibyslavi ve 
skládání Rubikovy kostky na čas 

 
Umíte složit Rubikovu kostku? 

Jste odvážní? 

Máte hbité prsty, postřeh a rádi si měříte své síly s ostatními? 

Pak je tato výzva určená právě vám! 

Přijďte si  

v sobotu 7. září 2019 od 13 hodin 

v rámci Dne otevřených dveří na ZŠ Přibyslav  
změřit své síly s vítězi školního kola soutěže Slož Rubikovku!  

Mimořádné výsledky žáků naší školy při 
mezinárodních zkouškách z angličtiny

Letní prázdniny 
2019 v naší farnosti
Nabízíme vám přehled našich aktivit, které jsme pro vás 
připravili na období nadcházejících letních dnů.
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 Karpaty  s mládeží  
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 vyslechne-
te 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

POZVÁNKA
pro bývalé i současné Otakárky na setkání členů a výstavu fotografi í při příležitosti  

15. výročí založení přírodovědného kroužku Otakárek

v sobotu 7. září 2019 od 15 hodin ve vesti bulu školy
Přijďte si popovídat, prohlédnout si kroniky, fotografi e, připomenout si staré časy.
Těším se na vás! Marie Zichová, vedouc í kroužku
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Naši milí čtenáři,
rádi bychom vás pozvali na akci, kterou plánujeme v srpnu.

V  sobotu 31. srpna 2019 chystáme Veganskou večeři, která začíná v  18:00 
na školní zahradě ZŠ Přibyslav (vstup z ulice Tržiště). Připravte svoje veganské jídlo 
a přijďte se podělit s ostatními, nebo přijďte jen tak ochutnávat a zjistit, jaká jsou 
jídla vyrobená bez živočišných přísad, pobavit se a posedět s námi. Snad se spolu 
příjemně rozloučíme s prázdninami.

Stále platí, že rádi uvítáme mezi sebou dospělé pomocníky i nové malé Červe-
nokřižáčky 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

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

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

Co nás čeká v srpnu?
Setkání – vyrábění, písničky, říkadla
Podle počasí – návštěva koupaliště, výlety do okolí

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, půlka letních prázdnin je 
za námi, teplých dní na koupališti jsme si ale zatím moc nepřipsali. Nevadí, to nej-
lepší z léta v Přibyslavi nás ještě čeká – letní kino. Čeká nás až po uzávěrce tohoto 
čísla a až si budete srpnovým občasníkem listovat, bude v plném proudu.  

Na pěkné fi lmy pod širým nebem se moc těšíme a věříme, že si to užijete s námi. 
Pokud by nám počasí nepřálo, fi lm se odehraje v sále, takže o něj nepřijdete. Posled-
ní fi lm budeme promítat v sobotu 3. srpna po setmění. 

Začátkem srpna začne v informačním centru předprodej vstupenek na one-man 
show Lukáše Pavláska „Kdo nepláče, není Čech“! Tato stand-up comedy oblíbe-
ného komika se bude konat v úterý 26. listopadu v 19:00 hodin v kulturním domě. 
Vstupné činí 330 Kč.

O týden později, v sobotu 10. srpna od 17:00 se můžete na nádvoří kulturního 
domu těšit na přátelské posezení s country skupinou Terasa a opékáním buřtů. 
Občerstvení je zajištěno, jste srdečně zváni. 

Neváhejte o  prázdninách s  návštěvou našeho městského muzea a  informační-
ho centra. Na  infocentru jsme pro vás nachystali i  novou „hru“, tzv. hledačku. 
Více informací o  questingu, jak se hledačkám dnes říká, najdete buď na  webu 
www.questing.cz, nebo na našich stránkách. A samozřejmě se můžete přijít infor-
movat i osobně. 

Trochu jsme obměnili burzu knih, přijďte se přesvědčit a odnést si domů něco 
pěkného ke čtení.

Nyní si již dovolím pozvat vás i na zářijové akce, jsou za rohem!

Hned první týden v září, od 1. 9., začínají tradiční oblíbené Přibyslavské slav-
nosti a Mlékárenský den. Ten vychází na sobotu 7. září a vy budete mít samozřej-
mě zase možnost dobře se bavit na Bechyňově náměstí a také si nakoupit mléčné 
výrobky se slevou, přímo od výrobce. Sledujte plakáty a web města, najdete tam 
všechny informace o programu.

V sobotu 7 . září se bude v kulturním domě konat den otevřených dveří, budete se 
v něm moci porozhlédnout a podívat se i „do zákulisí“. Vedoucí KD vám rád zodpoví 
dotazy, na které bude znát odpověď.

V sobotu 7. září v 17:00 hodin budeme v kině promítat dobrodružný animovaný 
fi lm „Kouzelný park“. Nenechte si ho ujít, bude to zábava. Vstupné je 60 Kč.

V měsíci září se také rozběhne předprodej vstupenek na Divadelní Přibyslav 2019! 

Krásný zbytek prázdnin vám přejí všichni zaměstnanci KZM Přibyslav.

Markéta Gögeová, knihovnice

Prázdniny v KZMP

Devadesátiminutová one man show s  podtitulem Češi, alkohol a  rock and roll 
je klasickou stand - up comedy, jen komik a mikrofon. Dozvíte se, který národ je 
nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít když 
chcete, aby se vám narodil Václav Klaus, povíme si jak strávit pořádnou dovolenou, 
kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme si nekompromisní punkovou kapelu, 
rozebereme si některé lidové písně a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom, 
co nám leze na nervy, protože správnej Čech není nikdy spokojenej…

Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české stand -  up co-
medy, natočil desítky výstupů do pořadů Na stojáka a Comedy club a absolvoval 
stovky vystoupení. Jeho celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby.

Tomáš Grepl

Lukáš Pavlásek „Kdo nepláče, není Čech“
Jedna z nejdelších alejí stromu, který se ocitl ve znaku Kraje Vysočina, se táhne po-

dél polní cesty z České Jablonné, která ústí na silnici spojující Přibyslav a Brzkov. Jeřá-
bů tam v jedné řadě roste několik desítek, některé zlomil vítr, ale už je někdo dosadil. 

V Česku se vyskytuje jednadvacet druhů jeřábů, který z nich roste v této aleji, by 
musel říct dendrolog.

S příchodem podzimu malvice začnou červenat.
Vzhledem k  tomu, že podstatnou část Přibyslavska kolonizovali němečtí rytíři 

a horníci, lze usoudit na počátek zdejší tradice jeřábů. 
Strom byl totiž zasvěcen germánskému bohu hromobití - Odinovi a franský král 

Karel Veliký ve své vlasti nařídil výsadbu jeřábů již v 9. století. 
Text a foto: Ivo Havlík

“Děravou” alej jeřábů někdo dosadil

J. V. Pleva: Dávno tomu, Praha 1974, str. 43 a 44.
…Sourozenci se v době, kdy já pracovala, pomalu rozcházeli do světa. Bratr Jan 

se učil v Přibyslavi kupcem právě tak jako já rok za rok na čtyři léta. Melichar se učil 
obuvníkem v České Svratce a František šel do Vídně k našim vzdáleným příbuzným 
učit se perleťářem…

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře (76)

Pokud si někdo myslí, 
že následující článek bude 
pojednávat o  cestování 
vlakem, tak ho zklamu. Jde 
totiž o  podobnou vzdále-
nost, která se běžela v rám-
ci 27. ročníku Moravského 
ultramaratonu ve  dnech 
30. 6. - 6. 7. 2019, tedy 
o  301 km. MUM je mezi-
národní běžecký etapový 
závod na  7 maratonů 
v sedmi po sobě následu-
jících dnech. Je to nejdelší 
a nejtěžší běžecký etapový 
závod pořádaný na území 
České republiky. Každá 
etapa probíhá velmi členi-
tým terénem, kdy její profi l 
zahrnuje v průměru 900 m 
stoupání. Jedním ze 175 
běžců byl také Pepa Led-
vinka běžící za  Přibyslav, 
který celou vzdálenost 

zvládl za slušných 41  hod. a 45 min. A co čekalo na účastníky tohoto závodu? Kro-
mě neskutečné dřiny, horka, potu a deště, rovněž mnoho zážitků, skvělá atmosféra 
a nadšení z  jeho dokončení. Věříme, že Pepa nepoleví v úsilí, přidá ještě mnoho 
závodů a jako 1. na Vysočině docílí v příštím roce vysněné mety 100 maratonů.

Josef Ledvinka, st.

Přibyslav - Praha zpáteční

 Pepa se blíží do cíle MUM
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Zdeněk Rosecký, který se svým otcem tvoří známou 
malířskou a natěračskou rodinnou dvojici, je vášnivým 
fotografem přírody. 

Ve své výbavě má kvalitní teleobjektivy, tzv. dlouhá 
skla, která mu při trpělivosti, postřehu a pohotovosti 
umožňují zachytit i číslo kroužku na pařátu nad Vyso-
činou plachtícího vzácného orla mořského (Halieetus 
albicilla). 

Jak známo, počátkem května neznámý pachatel 
na  Jihlavsku způsobil smrt dvou mláďat tohoto nej-
většího a kriticky ohroženého dravce České republiky, 
když svévolně pokácel strom s hnízdem. Orel mořský 
má rozpětí křídel až 2,4 metru. 

Zatímco dravci kralují v oblacích, Zdeňkem Rosec-
kým vyfotografovaná potápka roháč (Podiceps crista-
tus) téměř neopouští stojaté vody rybníků. 

Tento pták byl v minulosti intenzivně loven zejmé-
na kvůli peří pro výrobu ozdob na dámské klobouky. 
Proto se počet potápek v době vrcholu „kloboukové 
módy”před více jak sto lety drasticky snížil. I  když 
početnost její populace klesla zhruba o  třetinu, díky 
intenzivní ochraně se potápka roháč běžně vyskytuje 

i v horním Posázaví, nevyjímaje Přibyslavsko. V součas-
nosti je ohrožena spíše kvůli tomu, že je považována 
za škůdce chovů ryb.

Jiný snímek ukazuje mláďata labutě velké (Cygnus 
olor), mláďata narozdíl od rodičů mají peří šedohnědé 
a bílý kabát získají až v dospělosti.

Vzácná fotografi e se Zdeňkovi Roseckému podařila 
zachycením vodouše rudonohého (Tringa totanus). 
Tento druh bahňáka velikosti kosa ve druhé polovině 
20. století téměř vymizel, uvádí se, že v Česku již hnízdí 
25 až 40 párů. Dramatický úbytek platí pro celou Ev-
ropu. Hlavními příčinami jsou degradace a ztráty hníz-
dišť odvodňováním a intenzivním obhospodařováním. 

Vodouš je kriticky ohrožený a  zákonem přísně 
chráněný druh. Hnízdiště opouští někdy již v červnu, 
nejpozději v polovině srpna, a ze středomořských zi-
movišť se k nám vrací v březnu nebo dubnu.

Poslední pohotový záběr Zdeňka Roseckého 
ukazuje srnče - mládě srnce obecného (Capreolus 
capreolus).

Text: Ivo Havlík
Foto: Zdeněk Rosecký

 Vodouš rudonohý

 Orel mořský

 Mláďata labutě velké

 Mládě srnce obecného

 Potápka roháč

Přibyslavský malíř pokojů fotografuje barvitou faunu
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Uzávěrka příštího čísla 19. 8. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 28. 8. 2019)

Letní pohled na  pole v  okolí Přibyslavi potvrzuje, že přibyslavská Osiva patří 
k největším pěstitelům máku setého (správně spánkodárného) v České republice, 
v Evropě i ve světě. 

“Letos máme oseto přes 200 hektarů a  vzhledem k  suchu zatím neumíme od-
hadnout výši úrody,” říká předseda představenstva akciové společnosti a člen Rady 
města Přibyslav Ing. Václav Zábrana.

“Mák se po pšenici, sladovém ječmenu a řepce stal čtvrtou nejvýznamnější komo-
ditou české rostlinné výroby. Z hlediska objemu tržeb za exportní produkci předstihl 
cukrovku, brambory a chmel,” uvádí národní zájmový spolek Český mák.

Česko právě zásluhou Vysočiny patří k největším producentům máku na světě. 
Jeho pěstování postupně nahradilo plodiny regulované Evropskou unií, jakou je 
cukrovka.

Patříme k  zemím, kde pěstování máku nepodléhá zakázu, narozdíl například 
od  Holandska nebo Polska. Proč je jinde mák na  indexu, napovídá jeho latinské 
druhové jméno - Papaver somniferum L. Je odvozeno od slova somnus, což zname-
ná spánek. V máku jsou totiž zastoupeny uspávací alkaloidy, které mohou působit 
jako morfi um.

Pro potravinářství a výrobu léčiv
Téměř všechna produkce je určena pro potravinářství, prázdné makovice se vy-

užívají ve farmacii. 
Mák se používá především při přípravě pečiva, buchet a koláčů. Přes čtyři pěti-

ny české produkce je exportováno, především do slovanských zemí. V západních 
zemích jsou makové produkty často pokládány za  nevhodné, protože se mylně 
předpokládá, že obsahují návykové látky.

V českém potravinářském máku by morfi nu a kofeinu mělo být nepatrně. Nedávný 
výzkum lékařského týmu Fakultní nemocnice v  Plzni však naznačuje, že hodnoty 
těchto látek v krvi ve výjimečných případech mohou dosáhnout míry, která sice k na-
vození euforického stavu nevede, ale někdy negativně ovlivňuje reakční schopnost 
řidiče. Nenasytné jedlíky makových koláčů by tedy mohlo potkat obvinění z řízení 
pod vlivem omamných a psychotropních látek. 

Odpad se u nás lisuje do pelet
I přibyslavští zemědělci musí dbát všech pravidel a mezinárodních dohod. Při-

byslavská Osiva vlastní linku na  separaci zrníček a  makovinu prodává výrobcům 
léčiv. 

“Přísně dbáme, aby se u nás nikomu nepovolanému nedostala do rukou,” potvr-
zuje Václav Zábrana a dodává, že odpad, například stonky a listy, nyní v Přibyslavi 
lisují do pelet, které potom spaluje mladoboleslavská Škoda Energo.

Mák na stejných polích by měl opět kvést teprve za 5 let, tak si to vyžaduje agro-
technika. Nejvhodnější předplodinou jsou brambory. Je proto možné, že právě bý-
valá sláva zdejšího bramborářství se dnes podepisuje na úspěšném pěstování máku.

Ivo Havlík, foto autora

Přibyslavská Osiva patří mezi největší 
pěstitele máku

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina evidují od začátku letošního 
roku do konce června celkem 65 případů vloupání do rekreačních objektů, přičemž 
pachatelé majitelům těchto nemovitostí způsobili škodu za bezmála jeden milion 
korun. V porovnání s loňským rokem tak letos za stejné období evidujeme nárůst 
o 29 případů.

Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, 
neboť majitelé často krádež zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy dochází 
k poškození nebo zničení některých stop, což policistům znesnadňuje jejich práci. 
Velmi nepříznivým vlivem je také to, že se v chatových oblastech pohybuje menší 
množství osob, které by se mohly stát svědky tohoto protiprávního jednání a poskyt-
nout tak policistům důležité informace.

Pachatelé se do rekreačních objektů vloupávají především přes okna a dveře, a to 
za užití násilí. K překonání překážky používají jakýkoliv předmět, který mají zrovna 
při ruce. Proto není dobré u objektů nechávat žebříky, sekery, krompáče, kladiva 
a jakékoliv jiné náčiní, které by mohli použít jako pomůcku k vniknutí do objektu. 
Nejčastěji pachatelé z rekreačních chat a chalup kradou zahradní techniku, sekačky, 
motorové pily, elektroniku, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, ob-
lečení, potraviny nebo alkoholické nápoje. Mohou ale odcizit prakticky cokoliv, co 
jde nějakým způsobem zpeněžit.

Majitelům chat, chalup a rekreačních objektů proto doporučujeme, aby si v nemo-
vitostech v době své nepřítomnosti nenechávali žádné cenné věci. Je vhodné objekt 
zabezpečit mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní 
zámky, mříže nebo uzamykatelné okenice. Dobrým pomocníkem je také elektronic-
ký zabezpečovací systémem, který nemovitost hlídá i v době, kdy v ní majitel není 
přítomen.

Je také více než vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navště-
vovat. Uklizený sníh budí zdání, že se tam majitel zrovna nachází. Dále je vhodné 
všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.

Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu, je pro policisty naprosto zásadní, 
aby majitelé nebo jakékoliv jiné osoby nevstupovali dovnitř a tuto věc neprodleně 
oznámili policii, která již provede prvotní úkony k zajištění důkazů a všech upotřebi-
telných stop, které pak mohou vést k dopadení konkrétního pachatele.

Policisté také v chatových oblastech provádějí nepravidelné preventivní kontroly. 
V zimních měsících jsou tyto kontroly objektů intenzivnější a zaměřují se na ně také 
policejní psovodi. Tyto namátkové kontroly probíhají napříč celým krajem, a to v prů-
běhu celého kalendářního roku.

Statistická tabulka vloupání v Kraji Vysočina 
za období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019

Počet vloupání objasněno Škoda (Kč)

ÚO Jihlava 1 0 1000

ÚO Třebíč 5 0 112 700

ÚO Žďár n/Sáz. 25 12 351 029

ÚO Havlíčkův Brod 24 4 398 545

ÚO Pelhřimov 10 2 116 683

Kraj celkem 65 18 979 957

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. David Linhart
vrchní inspektor
tel.: 974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

Vloupání do rekreačních 
objektů
Zabezpečení rekreačního objektu 
je velice důležité
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Krajské a okresní fotbalové soutěže už znají svůj program.
Přebor Kraje Vysočina, který se letos hraje pod přívlastkem AGADOS, startuje v neděli 

11. srpna druhým kolem, aby byla návaznost na Moravskoslezskou fotbalovou ligu, která 
začíná o týden dříve. Podzim skončí prvním kolem o prvním listopadovém víkendu.

První mužstvo SK Přibyslav své další působení v krajském přeboru zahájí venku na hřišti 
týmu Náměšť nad Oslavou-Vicenovice.

Doma se naše mužstvo na  podzim poprvé představí v  neděli 18. srpna proti Slavoji 
Žirovnice a v dohledu Jana Žižky nastoupí také o týden později, v neděli 25. srpna v duelu 
s Kovofi nišem Ledeč nad Sázavou. 

Poslední utkání roku bude SK Přibyslav hrát rovněž na svém hřišti, když v neděli 3. listo-
padu fanoušci uvidí tradiční derby proti FC Chotěboř.

Novým účastníkem krajského přeboru je Sokol Šebkovice (okres Třebíč). V obci žije pou-
ze 470 obyvatel. Nováčka soutěže v Přibyslavi poprvé v historii uvítáme v neděli 22. září.

Na vůbec první utkání v Přibyslavi půjdeme v neděli 11. srpna, když v zahajovacím zápase 
přeboru Havlíčkobrodska naše rezervní mužstvo hostí Šlapanov, výkop je v 16,30 hodin. 

Sativa Keřkov, která se bude ve třetí třídě pokoušet o návrat do okresního přeboru, má 
podzimní premiéru o den dříve, v sobotu 10. srpna zajíždí do Lípy.

Text a foto: Ivo Havlík

 K nejzajímavějším utkáním fotbalového jara v Přibyslavi patřilo střetnutí 
s SK Bystřice nad Pernštejnem, klub postoupil z krajského přeboru do divize. 

Na snímku Ivo Havlíka o míč bojují Adam Vostál a Jakub Bačkovský.

Fotbalový podzim na našem trávníku začne 11. srpna

V srpnu, kdy se rozběhne nová fotbalová sezóna, oslaví již 
40. narozeniny ofenzivní záložník SK Přibyslav - Miloš Krčál. 

Navzdory tomu, že je zdaleka nejstarším reprezentantem 
mužstva a nejmladším spoluhráčům by mohl být tátou, stále 
patří k nejlepším. 

S přehledem diriguje hru, umí rozehrát, ví kam a komu, má 
kopací techniku míčového virtuóza, je bojovníkem k pohledání, 
každý zápas hraje naplno, dokáže se radovat z vítězství i hořce 
prožít porážku. Kopané Miloš propadl jako velké životní vášni.

Mnohé jeho góly si diváci dlouho pamatují, často vzpomínají 
na jeho přesně zakroucenou střelu od rohového praporku, kte-
rá v poslední minutě utkání rozhodla o výhře.

Za přibyslavský tým Miloš Krčál poprvé nastoupil jako před-
školák před 35 lety a řadu let byl kapitánem. 

Spoluhráči a fanoušci přibyslavského klubu věří, že jubilant 
bude ještě dlouho přinášet radost ze hry a krásných gólů.

Text a foto: Ivo Havlík

Miloš Krčál je i ve 40 letech oporou fotbalistů SK Přibyslav

Dne 10. 8. 2019 se na letišti v Přibyslavi uskuteční další ročník festivalu motorové-
ho paraglidingu a součástí akce bude pokus o český rekord v hromadném ground-
handlingu (česky -  co největší počet padáků ve vzduchu ve stejný čas). Pokud počasí 
dovolí, tak základní počet padáků je 100, ale my doufáme ve větší počet. Na celou 
akci bude dohlížet Agentura Dobrý den z  Pelhřimova, která spravuje a  eviduje 
všechny české rekordy. Pokus o rekord bude probíhat mezi 14.–18. hodinou a vše 
je závislé především na počasí. Na letišti si také budete moci vyzkoušet, jak se sedí 
v paraglidingové sedačce, můžete zkusit i let v tandemu,  a nebo v dnes již legendár-
ním letounu Antonov AN2, který většina zná pod jménem „Andula“. Ve večerních 
hodinách následuje hangár párty s rockovou kapelou Vingl. 

Občerstvení po celou dobu akce zajištěno, tak nás přijďte podpořit!
Milan Klement, AK Přibyslav

Pokus o zápis do České knihy rekordů a ve-
černí hangár PÁRTY S KAPELOU VINGLzdroj: https://www.egc2019.sk/aktualita/EN/121/Congratulations-to-the-winners

Pavel Loužecký vítězstvím na ME 
v  bezmotorovém létání získal svůj 
třetí titul mistra Evropy ve  třídě 
standard, čímž obhájil titul z před-
chozího šampionátu v roce 2017.

20. ME proběhlo ve dnech 7. až 
20. července na  letišti v  Prievidzi. 
Jednalo se o  mimořádně kvalitní 
závod, sestávající z 12 letových dnů 
– dílčích letových úkolů. Vysoká 
kvalita závodu byla dána  nejenom 
nezvykle velkým počtem letových 
úkolů, ale též různorodostí přírod-
ních podmínek a  silnou konkuren-
cí – ve  třídě standard startovalo 
29 soutěžících. Ve  vyrovnaném 
pelotonu si Pavel během dlouhého 

závodu skvěle poradil s těžkou pozicí šampiona.

Je velice potěšující, že člen místního aeroklubu a místní rodák se do Přibyslavi 
vrací se zlatou medailí, kterou již potřetí, z toho podruhé v pořadí, potvrzuje svoje 
místo na evropském i světovém plachtařském obzoru a kterou přidává do bohaté 
sbírky rekordů a medailí ze soutěží a šampionátů národních, evropských i světových.

O úrovni českého plachtění vypovídá začátek výsledkové listiny 20. ME :
1 Pavel Louzecky Czech Republic Pribyslav LS-8 / 15m 9,992
2 Robert Schroeder Germany SFV Bad Woerishofen LS-8 neo / 15m 9,937
3 Miloslav Cink Czech Republic Plzen-Letkov LS-8b / 15m 9,849
4 Tomas Suchanek Czech Republic GAC Benesov Discus 2a / 15m 9,676

S gratulací za místní aeroklub Luboš Janáček a Lubor Zelený

Mistr Evropy je z Přibyslavi
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 Letošní sezonu si naši dorostenci prodloužili o  mezinárodní turnaj 
v  Brně. V  mezidobí absolvovali sérii přípravných zápasů s  týmy z  Vyso-
činy. Ve čtvrtek 20. června se vydala vlakem 15 členná parta z Přibyslavi, 
aby získala zkušenosti na republikové a mezinárodní úrovni. Po ubytování 
na základní škole Milenova jsme se vydali do nedaleké sportovní haly Sport-
point, která je domovskou arénou Buldoků. 

Prvním naším soupeřem byl rakouský výběr. Začali jsme s velkou chutí, 
ale skóre otevřel soupeř po přečíslení naší obrany. Pak už bylo vidět naše, 
kteří byli více na míčku a měli jednu šanci za druhou, a tak postupně skó-
rovali Radim z důrazu před bránou, poté po přesné nahrávce od Marka 
Radek a  třetí přidal po  přesném pasu od  Marka Honza. Zdálo se, že je 
hotovo. Ale nebylo. Soupeř přitvrdil v osobních soubojích a nejprve rych-
lou kombinací snížil a těsně před koncem Jendovi smolně míček zapadnul  
do  brány. Za  remízu bereme 1 bod a  po  prvním hracím dni nám patří 
třetí místo ve středu naší skupiny. Za zisk jednoho mezinárodního bodu se 
jedeme odměnit do centra Brna do mekáče. Do postele se dostáváme až 
po půlnoci a plni dojmů usínáme natěšeni na další herní den. 

Ráno po  snídani vyrážíme opět do  stejné haly, abychom se utkali se 
soupeřem z Ústí. Do brány nastupuje tentokrát Milda. V první části jsme 
herně na tom lépe, ale stačí dva brejky a soupeř vede 2:0. Do druhé části 
střídáme gólmany a pokračujeme v naší kombinační hře. A konečně jsme 
i produktivní. Nejprve se trefuje Štěpán, poté do brejku vyzve Radim lu-
xusní nahrávkou Honzu a vítěznou trefu si na závěr připíše Mates. Tři body 
do  tabulky a  upevnění třetího místa. Vracíme se na  základnu a  čekáme 
na objednané pizzy. 

Po  posilnění se s  menšími zmatky přesouváme na  očekávaný svátek - 
zápas se Spartou Praha, do  haly Vodova. Víme, že jsme kvalitou někde 
jinde, ale i  když trenéři chtějí hrát zataženě na brejky, jdeme do zápasu 
jako o život. Sparta nám ukazuje strojovou hru na jeden dotyk. Milda chytá 
svůj vysněný zápas. Za stavu 0:2 vypuká obrovská radost, když Štěpán roz-
vlní síť sparťanskė branky a sníží na 1:2. Kluci ale chtějí hrát dále otevřený 
zápas a pravda, mají hodně šancí, ale sparťanský gólman je velmi kvalitní 
a pochytá i nemožné. Bohužel u nás je to zcela opačně, co šance to gól, 
a tak po první části opouští Milda svou svatyni zcela grogy a pouští do hry 
Jendu. Hned na  úvod druhé části se konečně zapisuje do  listiny střelců 
i Honza a my opět jásáme. Za krátko ale nešťastně Mates fauluje soupeře 
a zároveň zraní Jendu. Ten sice říká, že dobrý, ale na konci zápasu se ne-
chá ošetřit a turnaj pro něj končí. Během zápasu se na kotníku zraní Vítek 
a zápas  nedohraje. Konečně skóre 16:2, je nakonec ještě milosrdné. Navíc 
po zápase odjíždí domů plánovaně Michal. 

V okleštěné sestavě ve večerních hodinách nastupujeme k poslednímu 
zápasu skupiny s týmem Slovácka. Mildovi se v bráně nedaří a taktéž naše 
produktivita je žalostná. Pouze jedna Honzova střela asi z 20 pokusů končí 
gólem. Porážka 10:1 je krutá. Vlažná sprcha trochu zlepší náladu. Cestou 
na pozdní večeři se dozvídáme o výsledku posledního zápasu našich sou-
peřů v tabulce, který nám zaručuje udržení třetího místa. To je velmi dobré. 
Los nám ale do prvního kola play-off  přisuzuje opět tým Ústí. Tentokrát 
usínáme s přesvědčením, že i v oslabené sestavě budeme bojovat. 

Na  derby přejíždíme celé Brno až do  Tuřími. Sice hned po  začátku si 
Marek srazí odpálený míček přímo do vlastní brány, ale pak my přebírá-
me otěže hry do vlastních rukou. Po brankách našich benjaminů Radima, 
Franty a Tomáše vedeme 3:2 a soupeř začíná tvrdit hru, rozhodčí opět perlí 
a  za  řadu jednoznačných tvrdých faulů neudělí soupeři ani jeden trest. 
A tak souhrou naší neschopnosti trefovat bránu již překonaného gólmana 
a na druhé straně slabých chvilek našeho Mildy soupeř zcela nezaslouženě 
ze tří nástřelů dává tři rychlé góly a uvádí se do tranzu. My ještě zásluhou 
Honzy snižujeme na 4:5, odvoláváme gólmana a jdeme do šesti. A opět vše 
perfektně funguje včetně kombinace, ale vždy zakončující hráč netrefuje 
odkrytou bránu. A tak nevyhrává ten lepší, ale ten šťastnější. Prohra pro nás 
znamená konec turnaje. Jsme z toho smutní. Ale myslím si, že turnaj splnil 
to, co jsme od něj očekávali. Získali jsme spoustu nových zkušeností, zažili 
hodně legrace. Klukům patří poděkování za reprezentaci našeho oddílu.

Za trenéry Lubomír Ledvinka

Tak jsme zase o trochu zkušenější

Ve čtvrtek 20. 6. jsme se vydali do Brna. Cesta vlakem docela utíkala a my jsme byli plní 
energie a nadšení, že budeme hrát proti skvělým týmům. Ubytování v ZŠ bylo pro mě vcelku 
vyhovující. Večer nás čekal první soupeř. Určitě každý očekával porážku, i když já jsem věřil 
v zázrak. Hráli jsme nadmíru dobře, což téměř nikdo z nás nečekal. Po zápase jsme přijeli 
do školy až pozdě. První noc byla dobrá, hodně srandy, když už byla tma a každý byl ve spa-
cáku. Další den ráno se nechtělo nikomu moc vstávat, ale každý věděl, že snídaně je základ pro 
den. Proto jsme se šli najíst a vyrazili jsme na další zápas. Byl to zápas proti Ústí nad Labem. 
Chtěli jsme překvapit a to se nám povedlo. Hráli jsme jako tým a po častých faulech soupeřů, 
kdy jsme hráli několik přesilových her, se nám povedlo vstřelit branky a vyhráli jsme. Sice 
s rozdílem jedné branky, ale byla to výhra. Následoval další soupeř. Sparta Praha. O tomto 
zápasu se nechci ani bavit. Bylo to příšerné z naší strany. Soupeř byl velmi běhavý a nestačili 
jsme se ani podívat, kde kdo je a už jsme prohrávali. Ovšem je to Sparta, každý z naší strany 
očekával porážku. Tudíž nás to ani zas tak nerozhodilo. Poslední zápas ve skupině. Slovácko, 
které bylo první ve skupině. Opět porážka, co se dalo čekat a dělat. Šli jsme do předkola. Opět 
Ústí. Tohoto soupeře už jsem znovu nechtěl, ale co s tím. Oni nám chtěli vrátit porážku ze 
skupiny a my zopakovat výhru. Bylo to opravdu napjaté utkání. Soupeř z mála šancí proměnil 
téměř vše, co se dalo. My naopak nic. Porážka byla krutá, ale museli jsme se s tím srovnat 
a také s tím, že jedeme domů. Za mě určitě skvělý turnaj a chtěl bych poděkovat trenérům 
a vedení, že nám umožnili se ho zúčastnit . Odvážím si domů spoustu zkušeností a myšlenky, 
že jsou v ČR opravdu skvělí hráči v našem věku.

Filip Bačkovský

Zážitek z Brna
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 Poděkování
Touto cestou bych ráda poděkovala panu Romanu Kasalovi, který se perfektně stará 
o místní hřbitov, ale i o celé město. Špičkově posekaný trávník, stejně ostříhané keře 
a stromy. Nedávno jsem navštívila i jiné hřbitovy, ale tak perfektně upravený je jen 
u nás.
Za to všechno mu patří velký dík.

Marie Števuljaková

 

 

 

 

CUKRÁRNA FONTÁNA PŘIJME 

PRODAVAČKU 

Na plný pracovní úvazek 
nástup možný od 1. srpna 

PODROBNÉ INFORMACE NA PRODEJNĚ 
p. KŘESŤANOVÁ 
tel. 776 645 766 
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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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 Upozorňujeme návštěvníky, že na kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy 
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2. ročník běžeckého závodu

Pribyslavská 10 a 5
28.9.2019 Hřiště

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

Prezentace 8:30 – 9:30

10:00 Společný start obou závodů

Online registrace 26.6. - 26.9. nebo na místě v den závodu

Ceny pro první 3 závodníky v každé kategorii

V prostoru cíle bude pro závodníky připraveno občerstvení 

wwww.pribyslavska10.wz.cz

Pořadatelé: Ondřej Hrenic, Roman Dubský

Podporují nás

wwww

SDH Havlíčkova Borová

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

COUNTRYŠMIK 
přátelské posezení se skupinou Terasa a opékáním buřtíků 

sobota 10. 8. 2019 v 17.00 hodin 
nádvoří kulturního domu  vstup zdarma  občerstvení zajištěno 
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srpen 2019
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. srpna 2019 Celotýdenní provoz městského koupaliště/dle počasí Městské koupaliště SZM Přibyslav
– od 1. srpna 2019 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2019 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. srpna 2019 Lovci perel/literární soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2019 Putování za permoníkem Perkrátem/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2019 Poznáte se? /výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2019 V knihovně zahájen letní provoz (v sobotu zavřeno) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2019 Šnek, Šnek, Šnek a zapalovače/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2019 Městská gotická věž otevřená/viz plakát Vyhlídková věž KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2019 Celotýdenní provoz ICMM Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2019 Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče, není Čech/předprodej Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. srpna 2019 po 21.00 h. Letní kino - Ženy v běhu Letní kino – kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. srpna 2019 po 21.00 h. Letní kino - Čertí brko Letní kino – kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. srpna 2019 po 21.00 h. Letní kino - Bohemian Rhapsody Letní kino – kulturní dům KZM Přibyslav
– od 3. srpna 2019 Farní tábor Fara Brtnice ŘKF Přibyslav
– 6. srpna 2019 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 10. srpna 2019 od 10.00 h. Festival motorového paraglidingu/viz plakát Letiště Přibyslav Aeroklub Přibyslav
– 10. srpna 2019 od 17.00 h. Přátelské posezení s country skupinou Terasa Kulturní dům KZM Přibyslav, skupina Terasa
– 13. srpna 2019 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 15. srpna 2019 od 13.00 h. Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 17. srpna 2019 Motodění – mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 18. srpna 2018 Tradiční farní pouť ke sv. Anně Poutní místo sv. Anna ŘKF Přibyslav
– 19. srpna 2019 ve 12.00 h. Uzávěrka srpnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. srpna 2019 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 21. srpna 2019 od 20:00 Koncert Jarka Nohavici areál pod zámkem JMK Production
– 24. srpna 2019 od 13.00 h. Myslivecký den pro děti Keřkov – u fotbalového hřiště MS Dobrá
– 27. srpna 2019 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 31. srpna 2018 Farní zájezd na Křemešník Křemešník ŘKF Přibyslav
– 31. srpna 219 od 18.00 h. Veganská večeře (vstup z ul. Tržiště) Školní zahrada MS ČČK Přibyslav
– 1. září 2019 od 9.30 h. Jezdecký den v Přibyslavi Kolbiště pod zámkem Stáj Frederika
– 7. září 2019 od 9.00 do 12 h. Den otevřených dveří Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. září 2019 od 8.00 h. Přibyslavské slavnosti-Mlékárenský den/viz plakát Město Přibyslav Město Přibyslav
– 7. září 2019 v 17.00 h. Kouzelný park / fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav


