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Tak, jak je doba prázdnin přece jen obdobím určitého zklidnění a prostorem pro 
odpočinek nás všech, zahrnujícím krásné chvíle strávené v okruhu svých blízkých, 
tak je konec srpna a počátek září tvrdým startem do pracovní reality. 

Vše začíná srpnovým zastupitelstvem. První velkou již téměř „podzimní“ událostí 
jsou Přibyslavské slavnosti a Mlékárenský den. Letos, i přes nepřízeň počasí, bylo 
především dopoledne, z pohledu vystavovatelů a prodejců, velmi úspěšné. V sychra-
vém počasí se osvědčil i nový počin základní školy v rámci Mlékárenského dne, a to 
otevření kavárny, spojené s již tradičním dnem otevřených dveří ZŠ. Kavárna byla, 
stejně jako trhy na náměstí, zahlcena návštěvníky. 

Ve stejném víkendu probíhalo v  lotyšském Dikli předávání cen European Gree-
nways Award, kam město Přibyslav ve spolupráci s Krajem Vysočina nominovaly 
cyklostezku Přibyslav – Sázava. Naše cyklostezka zde získala nakonec skvělé druhé 
místo v hlavní kategorii. Do Lotyšska odjeli cenu převzít zástupci Kraje Vysočina, 
kteří ji našemu městu následně předali v sídle krajského úřadu dne 12. září 2019 
společně s fi nančním darem Kraje Vysočina v hodnotě 50.000 Kč. 

V tomto občasníku naleznete také pozvánku na Výstavu ovoce, zeleniny, medu 
a brambor, kde se představují pravidelně přibyslavské spolky. Všem jim děkuji za ak-
tivní účast i v letošním roce, kdy je úroda ovoce poznamenána nepřízní počasí. V loň-
ské roce jste měli možnost podepsat petici, která měla upozornit naše zákonodárce 
na stav lesů. Zároveň je měla přimět ke krokům vedoucím k jejich obnově. Považuji 
za zcela nezbytné aktivně se v této oblasti dále vytrvale angažovat a snažit se o to, 
aby došlo obratem k zalesnění vytěžených ploch.

Součástí přibyslavského podzimu je také Přibyslavské Nocturno, které v letošním 
roce proběhlo už po dvacáté, a nezbytnou součástí bývá i setkání u svatého Václava 
v rámci oslav 17. listopadu, kdy letos oslavíme 30 let od nabytí svobody. Myslím, 
že bude tato chvíle dobrou příležitostí pro zamyšlení, jak jsme s ní těch třicet let 
nakládali jako jednotlivci i jako společnost.

Každý z nás dnes neseme svůj díl odpovědnosti za svůj život a každý z nás by měl 
nést svůj díl odpovědnosti za náš život společný. Třebaže každý jiným způsobem, 
všichni můžeme přispět k tomu, aby se nám v našem městě, obcích, kraji i zemi žilo 
lépe a spokojeněji. Díky všem těm, kteří tak činí nejen tento podzim.

Martin Kamarád
starosta města

Podzim v Přibyslavi 
plný aktivit

Prezentace mléka je 
prezentací celého města 

Mlékárenský den v  Přibyslavi je událostí, která se zapsala do  povědomí široké 
i odborné veřejnosti. Tato událost je určitou osvětou kvalitních českých produktů 
v mlékárenském odvětví. Kromě oslovení odborníků a příznivců mléčných výrobků 
také spojuje mnoho dalších prvků a přispívá k prezentaci města. 

Kvalitní nezávadné potraviny
Zejména v dnešní době, kdy se hovoří o životním prostředí a klimatických změ-

nách, je důležité představit možnosti jak hospodařit a vyrábět kvalitní potraviny se 
zřetelem na přírodu a zdraví člověka. Jistě ne náhodou se mezi vystavovatele řadí 
také menší farmáři, jejichž výrobky vynikají kvalitou. Nikoliv množstvím nebo sorti-
mentem, ale především kvalitou směle konkurují velkým a tradičním zpracovatelům 
mléka. Jasně o tom vypovídají výsledky v soutěži mlékárenských výrobků, kdy farma 
se zaměřením na chov ovcí „převálcovala“ tradiční mlékárny a získala celkem čtyři 
ceny, z toho dokonce dvě prvenství.

Podpora venkova
Přehlídka, která má tradici více než čtvrt století, podporuje tradiční potravinářskou 

surovinu mléko. Produkce mléka je spojena s venkovem a návratem k tradičním past-
vinám. Pastviny a travnaté plochy jsou zárukou odolnosti proti erozi půdy, která byla 
zejména v minulosti negativně ovlivněna některými metodami zemědělské činnosti. 
Zemědělská obživa úzce souvisí s životem lidí na venkově a jejich péči nejen o pol-
nosti, ale krajinu jako takovou. Udržení života na venkově má proto velký význam.

Vztah k půdě a k lidem
Účastníci tiskové konference měli možnost si vyslechnout osobní zkušenost farmá-

řů, že pěstované rostliny daleko lépe odolávají suchu v půdě bez chemie, než v půdě, 
kde se používají chemická hnojiva a postřiky. Navíc škodlivé látky ohrožují i náš orga-
nismus, do kterého se následně konzumací potravin mohou dostat. Tato zkušenost 
zároveň vypovídá o tom, jak vztah k půdě úzce souvisí se vtahem k druhým lidem.

Během výstavy a slavností probíhá mnoho kulturních, sportovních a společen-
ských akcí, které zajišťují místní spolky a mnoho dobrovolníků. Pro naše město je 
to příležitost ke spolupráci řady subjektů, za nimiž jsou ochotní lidé. Jejich práce 
a nezištné pomoci si velmi vážím a vidím to jako velké plus pro Přibyslav. Všem, kteří 
se o letošní 28. ročník výstavy zasloužili, děkuji.

Michael Omes
místostarosta města
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Jak daleko je do Mooku
Jak jsem avizovala v  minulém čísle, navštívili naše město o  Mlékáren-

ském dnu již tradičně „Old skauti“ z  Mooku – čestný občan Přibyslavi 
Piet Martens, předseda Nadace pro Přibyslav Ton Herings a  dlouholetí 
členové skautské organizace bratři Muldersové. Jezdí k nám každoročně 
v tuto dobu na soukromou návštěvu, cestu i pobyt si hradí sami. Jsme rádi, 
že jim má Přibyslav vždy co nabídnout, nejen co se týče návštěvy výstavy 
mlékárenských výrobků, ale i setkání se členy zahraniční komise, se skauty 
i hasiči. Naši přátelé vždy projedou a projdou celé město, aby viděli, co se 
tu změnilo – pozitivně hodnotí opravy domů, přestavbu nádraží, rozvoj 
nové čtvrti. Je milé, že si všímají i  toho, co my místní pokládáme někdy 
za samozřejmost.

Poslední prázdninový víkend byl trochu netradiční termín pro návštěvu 
členů našeho Mysliveckého spolku v Mook en Middelaaru. Tento čas zvolili 
naši přátelé vzhledem k  termínu odstřelu hus divokých (každoročně se 
mění podle situace), a uspořádali rovněž společný hon na škodnou. Škod-
nou byly v  tomto případě, pro čtenáře možná trochu překvapivě, vrány 
obecné. Ty dokážou v hejnech zlikvidovat i celá menší pole kukuřice, proto 
je v době dozrávání kukuřice jejich odstřel povolený. Kromě lovu si užili naši 
členové i další aktivity – stříleli nejen v polích, ale i na střelnici, a dokonce 
i  z  kuší. Setkali se i  se všemi členy mysliveckého spolku Maas en Niers 

Myslivci v Holandsku

a jejich partnerkami na závěrečné společné večeři, kde oslavili 25 let spolupráce našich měst 
a spolků. V rozvoji tohoto přátelství hráli myslivci od začátku důležitou roli.

Za zahraniční komisi
Anna Šnýdlová
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Město Přibyslav vás zve na 21. ročník Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska, 
kterou pořádá ve dnech 19. až 21. října 2019. 

Výstava je přehlídkou ovoce, zeleniny, medu a brambor vypěstovaných v přírodních podmínkách našeho 
regionu. Vystavovatelé z řad zahrádkářů prezentují ovoce a zeleninu ze své úrody.  

Pěstování brambor má na Přibyslavsku dlouholetou tradici, která je dána vhodnými přírodními podmínkami, 
ale i dobrou péčí o tuto plodinu, umožňující vypěstovat kvalitní konzumní brambory pro přímou spotřebu. 
  Tři nejlépe vyhodnocené odrůdy brambor budou nabízeny v sobotu dopoledne na výstavě k ochutnávce. 
Součástí je i prezentace místních spolků včelařů, rybářů, chovatelů drobného zvířectva, myslivců a dalších. 

V předvečer výstavy se v kulturním domě uskuteční slavnostní předání Ceny města Přibyslav. 

                                         P R O G R A M  

PÁTEK 18. října 2019   
Kulturní dům 19:00 hod. Slavnostní předávání Ceny města Přibyslav 
SOBOTA 19. října 2019   Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 
Bechyňovo náměstí 9:00 hod. Slavnostní zahájení výstavy 

Vyhlášení výsledků soutěže nejlépe hodnocených odrůd brambor  
Vyhlášení výsledků soutěže „Slza medu“ o nejkvalitnější med 

9:00 –12:00 hod. Prodej ovocných stromků, okrasných dřevin, brambor, jablek, kmínu, máku, 
medu, perníčků, výrobků společnosti Amylon 
Vystoupení dechové hudby z Nového Veselí 

Radniční sklepení 11:30 hod. Vyhlášení divácké soutěže o nejkrásnější jablko – cena starosty  
Vyhlášení soutěže dětských výtvarných prací – cena místostarosty 

9:00 -17:00 hod. Tradiční výstava ve sklepení 
Zasedací sál radnice 9:00 – 12:00 hod. Kavárna nadačního fondu ZŠ Přibyslav 
ZŠ Přibyslav, 
divadelní sál školy 

9:00 –12:00 hod. Výstava ZŠ Přibyslav věnovaná k 50. výročí divadelního souboru Sluníčko, 
v rámci výstavy se mohou návštěvníci občerstvit v divadelním klubu 

NEDĚLE 20. října 2019  Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 

Radniční sklepení 9:00 – 17:00 hod. 2. den výstavy pro veřejnost 
Zasedací sál radnice 9:00 – 12:00 hod. Kavárna nadačního fondu ZŠ Přibyslav 

14:00 hod. Přednáška Ing. Josefa Adama – Pěstování ovocných dřevin a řez  
PONDĚLÍ 21. října 2019  Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 
Radniční sklepení 9:00 – 12:00 hod. 3. den výstavy pro veřejnost, pro MŠ a ZŠ 

SRDEČNĚ VÁS ZVOU POŘADATELÉ A VYSTAVOVATELÉ 
Pěstitelé brambor na Přibyslavsku 

Český zahrádkářský svaz ZO Přibyslav, Havlíčkova Borová, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou 
Český svaz včelařů Přibyslav  
Český rybářský svaz Přibyslav  

 Český svaz chovatelů Přibyslav 
Český myslivecký svaz Dobrá 

Kulturní zařízení města Přibyslav 
MŠ Přibyslav, MŠ Žižkovo Pole, MŠ Stříbrné Hory, MŠ Nové Dvory 

Základní škola Přibyslav, Nadační fond Základní školy Přibyslav 
 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
V sobotu 19. října 2019 nebude možné po celé dopoledne užívat parkoviště pro 

parkování automobilů v prostoru před radnicí z důvodu pořádání tradiční Výstavy 
ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska.

Úplná uzavírka na silnici I/19 v úseku Sázava – Hamry nad Sázavou bude trvat 
v celém úseku až do 31. 10. 2019. Poté bude tento úsek se zvýšenou opatrností 
průjezdný, protože zde budou realizovány dokončovací práce. Současné výlukové 
jízdní řády autobusové dopravy platné do 30. 9. 2019 budou prodlouženy do 31. 10. 
2019. V  Ronově nad Sázavou bude silnice zprovozněna v  obou jízdních pruzích 
zhruba v polovině října, do té doby budou realizovány dokončovací práce na krajnici 
 vozovky.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém 8. veřejném zasedání dne 28. srpna 2019 schvá-
lilo rozpočtové opatření č. 5 k  rozpočtu města na  rok 2019. Rozpočtové příjmy 
města po  tomto rozpočtovém opatření dosáhly 110.849.028,17 Kč a  výdaje 
160.744.562,09 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování.

V rámci rozpočtového opatření č. 5 došlo ke zvýšení příjmů o 13.143.946,17 Kč 
a  to především z důvodu přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na projekt 
„Přístavba Mateřské školy Bezručova v Přibyslavi“ ve výši 11.173.112,17 Kč, dotace 
Ministerstva kultury ČR na kostel sv. Jana Křtitele ve výši 425.000 Kč a výplaty divi-
dend VaK ve výši 503.170 Kč.

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 5 je nákup pozemků 
K Hesovu ve výši 4.595.000 Kč a teleskopického manipulátoru na skládku ve výši 
2.358.290 Kč.

Kapitálová rezerva je po RO5 ve výši 57.801.632,56 Kč.

Rozpočet města
Plnění rozpočtu města k 31. 8. 2019 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 

78.448.351,45 Kč (což tvoří 70,77 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou 
ve výši 48.040.445,72 Kč (což je 29,89 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl 
celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 30.407.905,73 Kč.

Z  celkových příjmů činí daňové příjmy 58.256.144,01 Kč (77,85 % rozpočto-
vaných daňových příjmů), nedaňové příjmy 3.737.686,27 Kč, kapitálové příjmy 
391.256 Kč a přijaté transfery 16.063.265,17 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 33.150.811 Kč a  kapitálové výdaje 
14.889.634,72 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 celkově k  31. 8. 2019 Kč (zaúčtováno 

k  18. 9. 2019) 6.838.172,16 Kč, podle jednotlivých organizací je následující: lesy 
6.772,89 Kč, skládka 4.434.912,70 Kč, správa majetku 55.275,99 Kč, kabelová tele-
vize 1.160.777,55 Kč a pronájmy 1.180.433,03 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Koncem měsíce byly zahájeny práce na poslední údržbě veřejné zeleně ve městě 

Přibyslav. Především jde o seč zeleně, záhonovou úpravu veřejné zeleně a celkovou 
úpravu a obnovu zeleně v ulici Vyšehrad. Pokud počasí dovolí, práce budou pokra-
čovat ještě v dalším měsíci. 

Na  Krajský úřad Kraje Vysočina bylo zasláno závěrečné vyúčtování dotace 
na opravu místní komunikace v České Jablonné. Pokračují stavební práce na investici 
v ulici Pod Osivou a na rekonstrukci ulice Malinského. Práce probíhají dle smlouvy 
o dílo. V součinnosti se zakázkou společnosti ČEZ, která realizovala zemní vedení 
kabelů NN a umístění nové trafostanice, bylo provedeno v tomto úseku dle zpra-
cované projektové dokumentace a vydaného územního souhlasu, zemní kabelové 
vedení veřejného osvětlení v místní části Hřiště. 

Na webových stránkách města Přibyslav byla do 20. 9. 2019 zveřejněna výzva 
na možnost podání nabídky pro realizaci opravy chodníku podél komunikace II/350 
v  ulici Havlíčkova a  v  současné době je zveřejněno zadávací řízení pro zateplení 
bytového domu v Ronově nad Sázavou čp. 15, výzva trvá do 11. 11. do 9:00 hod.

Bytová oblast – pokračují stavební práce související s rekonstrukcí bytu v domě 
čp. 40 na Bechyňově náměstí a práce související s opravou havarijního stavu čtyř 
balkónů na budově domu s pečovatelskou službou čp. 251, obě zakázky provádí 
pan Jan Janča z Keřkova. Na základě poptávkového řízení pro zpracování znaleckých 
posudků bytů v nástavbách v ulici Nerudova, čp. 663 – 666, byl požadavek na po-
sudky zadán panu Zdeňkovi Jedličkovi z Havlíčkova Brodu. Odbor řešil požadavky 
na drobné opravy a výměny zařizovacích předmětů v nájemních bytech. Byl přidělen 
byt v domě čp. 241. Jsou volné dva rekonstruované byty v domě s pečovatelskou 
službou čp. 240, informace poskytne Bc. Hana Srbová, tel. č. 569 430 827.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Posledním letošním koupacím dnem na městském koupališti byl čtvrtek 5. září. 

V bazénech si v sezoně 2019 zaplavalo přes 10 300 návštěvníků, tržba na vstupném 
činí přes 316 000 Kč. Děkujeme stálým návštěvníkům, kteří si v červnu pravidelně 
koupí permanentku a jsou věrní vodě, ať je jakkoliv teplá, vlažná nebo ledová. Dě-
kujeme seniorům, kteří se každé úterý scházejí, aby si společně zaplavali, popovídali 
si a pochutnali na bramboráku. Děkujeme všem, kdo si koupaliště v centru města 
užíváte. Díky patří mým kolegům, plavčíkům. Těšíme se na vás zase v příštím roce. 
My se budeme do té doby snažit zázemí areálu opět vylepšit, plánujeme nové pod-
lahy a obklady ve sprchách, budeme pokračovat v nátěrech, koupíme nová lehátka.

Do té doby můžete sportovat v hale. Hlavní sál využívají přes týden oddíly fl orbalu, 
volejbalu, od konce října fotbalu. Víkendové mistrovské zápasy a turnaje či taneční 
soutěže začínají od října. V zrcadlovém sálku najdete tyto typy cvičení: v pondělí 
zumba a aerobic pro děti, posilování těla pro dospělé, v úterý zumba a aerobic pro 
děti, step aerobic pro dospělé, ve středu cvičí senioři z klubu Pohoda, ve čtvrtek 
zumba pro děti a posilování břicha a zadních partií pro dospělé. V pátek jsou lekce 
na zdravá záda a posílení středu těla a kurz tantrické jógy pro ženy Mohendžodáro. 
Tabulku s  aktuálním rozpisem cvičení najdete na  stránkách sportovního zařízení 
města Přibyslav www.szpribyslav.cz a také ve vývěsce u sportovní haly. Dále na ná-
stěnce uvnitř, kde vám případně každý den od 16 hodin poradíme. Nový povrch 
venkovního sportoviště by měl být hotový v říjnu. Poté tam plánujeme také výměnu 
konstrukcí basketbalových košů. Pracovníci technické čety v září dokončili výstavbu 
tří kontejnerových stání – v Přibyslavi v ulici Příkopy, dále v Poříčí a Dolní Jablonné. 
Opravují lampy pouličního osvětlení, udržují cyklostezku. Během podzimu budeme 
čistit kanály ve městě a v obcích. Myslivecká klubovna v Keřkově má nové vstupní 
dveře, v Ronově nad Sázavou si děti užívají nových herních prvků u řeky Sázavy. 
Děkujeme tamnímu osadnímu výboru za spolupráci, hasičům za péči o nový zatrav-
něný plácek, který je teď místem setkávání obyvatel. 

Užívejte pohodové podzimní dny.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Mlékárenský den v Přibyslavi

Ve středu 4. 9. 2019 se konala tisková konference k 28. ročníku Mlékárenského dne 
v Přibyslavi. Na tiskové konferenci bylo konstatováno, že pro novináře nemají vystu-
pující žádné negativní zprávy, neboť mlékárenství se v současné době daří dobře. 

Odborná komise hodnotila 45 vzorků mléčných výrobků. Z každé kategorie vám 
uvádíme nejlepší tři výrobky. Jsme rádi, že ceny pro vítěze, letos velmi vtipné, dá se říci, 
že se soutěžilo o stádo krav, mohla po loňském požáru vyrobit sklárna Valner Glass. 

V sobotu se Mlékárenského dne v Přibyslavi zúčastnilo 20 vystavovatelů, jejichž 
produkty mohli návštěvníci ochutnat v radničním sklepení a ve farní stodole. Počasí 
nám po dlouhých letech moc nepřálo. Po probuzení o půl páté venku doslova „cedi-
lo“. Stavění stánků v dešti nebylo zrovna nejpříjemnější. Nakonec déšť přece jenom 
přestal a počasí k nám bylo shovívavé. I přes toto počasí se návštěvníci nenechali 
odradit a účast byla hojná. Dokonce někteří výrobci říkali, že prodali více výrobků 
než v loňském roce. 

Diváckou soutěž o  „Přibyslavský krajáč“ vyhrála opětovně společnost Savencia 
Fromage & Dairy Czech Republic – Pribina, druhé místo obsadil Dvorský statek 
Olešenka a Přibyslavský krajáč také po dlouhé době získala za třetí místo Mlékárna 
Polná, z čehož měli zástupci mlékárny velkou radost. Přibyslavské krajáče vyrobila 
paní Jana Březková. 

Bohužel čtyři dny před vystoupením se omluvila ze zdravotních důvodů paní 
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Naďa Urbánková. Na pódiu vystoupila skupina Bokomara, která ji měla doprovázet. 
Skákací hrad nebyl v letošním roce postaven z důvodu deštivého počasí a možných 
úrazů. Dále musíme omluvit společnost Tipafrost, která měla prodávat na náměstí 
zmrzlinu. Když viděli ten ranní déšť, tak se rozhodli, že stánek a výrobky pro prodej 
nepřivezou. Mysleli si, že by v tomto počasí o zmrzlinu nebyl zájem. V radničním 
sklepení měla společnost TIPAFROST ochutnávku, svého rozhodnutí neprodávat 
na  náměstí litovali. Jako novému účastníku se jim u  nás moc líbilo, byli nadšeni 
a napsali nám, že příště budou prodávat za jakéhokoliv počasí.

Příjemným obohacením Mlékárenského dne v Přibyslavi byla školní kavárna. Su-
roviny na pečení dodaly společnosti Moravia Lacto a Choceňská mlékárna.

Děkujeme všem spolupořadatelům Přibyslavských slavností, sponzorům a Řím-
skokatolické farnosti Přibyslav za  zapůjčení prostor. Velký dík si zaslouží kolego-
vé z radnice, kteří celý průběh Přibyslavských slavností zajišťovali a dobře zvládli. 
Od mnohých mlékáren se nám dostalo velmi milého poděkování.

Jana Krejčová
referent OVŽP

1. mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky
1 Ovčí jogurt Statek Horní Dvorce s. r. o.
2 Ovčí jogurt jahodový Statek Horní Dvorce s. r. o.
3 Jahodový zákys La Formaggeria Brazzale Moravia a.s.

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

1 Staročeský tvaroh tučný 500 g Jaroměřická mlékárna, a. s.
2 Farmářský tvaroh Farma Bezděkov
3 Apetito se šunkou 150 g Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.

3. přírodní sýry zrající 
1 Olomoucké tvarůžky - Věnečky 350 g A. W. spol. s r. o., Loštice
2 Král Sýrů Hermadur 125 g Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.
3 Olomoucké tvarůžky - Malé 420 g A. W. spol. s r. o., Loštice

4. kozí a bílé sýry, speciality
1 Čerstvý ovčí sýr Statek Horní Dvorce s. r. o.
2 Kozí sýr na gril Dvorský statek Olešenka
3 Mazák Statek Horní Dvorce s. r. o.

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci září probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážnějších kom-

plikací, které by ohrozily její chod. 
V sobotu 7. 9. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spolupráci 

s místní římskokatolickou farností mše svatá. O termínu další mše svaté se dozvíte 
na dalších stránkách Přibyslavského občasníku (v době uzávěrky nám nebyl ještě 
znám). Všichni jste srdečně zváni. 

V  úterý 17. 9. navštívily středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 
neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve společenské místnosti poskytovaly pří-
chozím odborné poradenství, které bylo bezplatné a servis sluchadel (např. čištění či 
výměnu komponentů sluchadel, prodej baterií apod.), který byl vzhledem k tomu, že 
se jedná o registrovanou sociální službu, za minimální poplatek. Poradnu navštívilo 
zhruba 13 zájemců a to nejen z blízkého okolí, ale i z okolních vesnic. Zároveň jsme 
se s pracovnicemi centra domluvily, že tato poradna bude probíhat pravidelně každé 
třetí úterý v měsíci, termín další poradny tedy spadá na úterý 15. 10. 2019 opět 
ve středisku pečovatelské služby.

Ve čtvrtek 19. 9. jsem se zúčastnila v Jihlavě jednání na téma Péče o seniory s de-
mencí. Akce se konala v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava a probíhala 
v rámci projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ ve spolupráci 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Kraje Vysočina a již zmiňované Vysoké školy 
polytechnické Jihlava. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Bývá již pravidlem, že v měsíci září zaznamenáváme skokový nárůst případů, které 

vyžadují naši spolupráci. Děti opět navštěvují školská zařízení, vyplouvají na povrch 

Bezplatná Alzheimer poradna
SE V ŘÍJNU NEKONÁ!
Další proběhne v budově městského úřadu 
ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 13 do 16 hod.

Pokud i přesto potřebujete konzultaci, 
kontaktujte vedoucí poradny Mgr. Marcelu Rýpalovou 

na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018, 
e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

nejen problémy s platební morálkou rodičů, ale také problémy s adaptací na nový 
režim přímo v rodině. Pro některé žáky je tento školní rok poslední a opět vyvstává 
problém, jak se o ně co nejlépe postarat a usnadnit jim nelehký přechod do běžné-
ho života s pracovním procesem, pokud se žák potýká s nepříznivým zdravotním 
stavem. Stále jsou na nás směrovány otázky typu „jak?“ a „co?“, na které jsme při-
praveni. Častěji také jednáme s domovy pro seniory, které hlásí plnou kapacitu, po-
máháme s vyřízením úředních záležitostí a reagujeme na požadavky jiných institucí. 
Čeho by rozhodně mohlo být méně, jsou neshody uvnitř rodiny, které mají dopad 
na město/úřad. Takové situace jsou vždy nepříjemné pro všechny zúčastněné. 

Diakonií Broumov jsme byli požádáni o spolupráci při sbírce použitého ošace-
ní a dalších drobných potřeb. S ohledem na zkušenosti se sbírkou z  let minulých 
a k  tomu, že je v naší obci hojně využíván kontejner na textil, který je pravidelně 
Diakonií vyvážen, jsme se rozhodli pouze o doplnění sbírky o věci, které nám jako 
neprodejné věnovalo KVC Harmonie ze své podzimní burzy (hračky pro děti, dětské 
oblečení). Díky maminkám z Harmonie a ostatním maminkám tak můžeme podpořit 
nejen Diakonii, ale i naše přibyslavské děti, kterým se tolik nedostává, ať už nepřízní 
osudu či nestandardním životním stylem rodičů. Ono i takové oblečení dětí, pokud 
nejde s dobou, není „cool“, může dítě vyčlenit z kolektivu, stane se snadným terčem 
a nálepku toho nechtěného si ponese celý život. Snažme se těmto situacím před-
cházet, spolupracujme! To platí nejen pro nás, organizace, ale hlavně pro rodiče.

Začátkem září zasedala Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav a pro-
jednávala žádosti o dotace v sociálně nepříznivé situaci. Opět upozorňuji, že bližší 
informace k těmto žádostem získáte v kanceláři sociální pracovnice v přízemí měst-
ského úřadu. 

V rámci průběžného prohlubování kvalifi kace, což v sociální práci znamená sezna-
movat se s novými zákony, projekty, metodami práce, službami a celkově možnost-
mi, které vám pak v případě potřeby můžeme nabídnout, bych zmínila blížící se účast 
na  každoroční dvoudenní metodické poradě sociálních pracovníků obcí, kterou 
pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina. Zde dostáváme informace nejen od metodiků 
Kraje, ale i Ministerstva práce a sociálních věcí. Součástí bývá i seminář zaměřený 
na  psychohygienu, sebepoznání či rozvoj osobnosti. To proto, abychom se v ám 
mohli plně věnovat, naslouchat a pomáhat vám řešit další tíživé situace a dokázali 
čelit neadekvátnímu jednání ze strany nepřizpůsobivých občanů a snášeli všechnu 
bolest světa, o kterou se s námi dělíte. 

Z profesního hlediska je pak příjemným zpestřením setkání s klubem seniorů, kde 
se věnujeme oddychovým činnostem. I když je pravda, že senioři mohou klubové 
aktivity vnímat s vážností jako svou vykonanou práci, takovou tu důležitou součást 
sama sebe, za kterou jsou na sebe pyšní. Klub seniorů Pohoda se tedy od září „rozjel“ 
a  už se mu plní kalendář. V  říjnu se například zapojí do  akce kavárny Nadační-
ho fondu ZŠ Přibyslav při příležitosti „Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor“ 
na městském úřadě. Těší mě, že se stane součástí dobré věci a pevně věřím, že se 
společná akce vydaří.

Přeji vám pohodový podzim bez výkyvů počasí, nálad i celkového zdraví a našim 
seniorům kvalitní „podzim života“.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Otevírací doba přibyslavského hřbitova 
Leden, únor, březen, duben, září, říjen, listopad, prosinec 7 – 18 hodin 

Květen, červen, červenec, srpen, září 7 – 20 hodin 

Památka zesnulých, včetně všech dní 
od předcházející soboty do následující neděle 7 – 21 hodin

Více informací najdete na www.pribyslav.cz, článek „Ohlédnutí za 28. Mlékárenským dnem“
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 66/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 28. 8. 2019.
Termín: 04. 09. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

67/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 k  Pravidlům pro po-
skytování příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb 
z rozpočtu města Přibyslav.
Termín: 31. 08. 2019
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

68/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 378/9 o vý-
měře 2 m2, odděleného geometrickým plánem č. 416-363/2018 z pozemku 
parc. č. 378/2 v k. ú. Dobrá od manželů (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, za kupní cenu 4.620 Kč. Náklady spojené 
s  koupí hradí město Přibyslav. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 28. 8. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 28. 02. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

69/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 381/5 o vý-
měře 22 m2, odděleného geometrickým plánem č. 416-363/2018 z pozemku 
parc. č. 381/2 v k. ú. Dobrá od pana (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, za kupní cenu 1.320 Kč. Náklady spojené 
s  koupí hradí město Přibyslav. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 28. 8. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 28. 02. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

70/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 518/5 o vý-
měře 4 m2, odděleného geometrickým plánem č. 416-363/2018 z pozemku 
parc. č. 518/3 v k. ú. Dobrá od paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, za kupní cenu 240 Kč. Náklady spojené 
s  koupí hradí město Přibyslav. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 28. 8. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 28. 02. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

71/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 518/4 o vý-
měře 126 m2, odděleného geometrickým plánem č. 416-363/2018 z pozemku 
parc. č. 518/1 v k. ú. Dobrá od paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 580 01 Havlíčkův Brod a pana (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), 582 71 Dolní Krupá, za kupní cenu 7.560 Kč. 
Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí se zřízením věcného břemene chůze 
a jízdy k tíži pozemku parc. č. 518/4 ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 
518/1 v k. ú. Dobrá. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurči-
tou. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav. Pokud příslušná smlou-
va nebude uzavřena do šesti měsíců od 28. 8. 2019, toto usnesení pozbývá 
platnosti.
Termín: 28. 02. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

72/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít souhlasné prohlášení o uzná-
ní vlastnického práva mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav k pozemku parc. č. 532/14 o výměře 294 m2 
v  k. ú. Dolní Jablonná ve  prospěch paní (z  důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny). Správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení 
o povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

73/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 532/14 o vý-
měře 294 m2 v k. ú. Dolní Jablonná od paní (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 29.400 Kč. Náklady 
spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

74/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 334/35 o vý-
měře 367 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1712-38/2019 z pozemku 
parc. č. 334/34 v k. ú. Přibyslav od pana (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 367 Kč včetně podmínek 
sjednaných ve smlouvě. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

75/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 328 o výměře 
6 741 m2 a parc. č. 334/14 o výměře 337 m2 v k. ú. Přibyslav od (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 517  91 Deštné v  Orlických 
horách za  kupní cenu 1.061.700 Kč. Náklady spojené s  koupí hradí město 
Přibyslav. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 28. 8. 
2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

76/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 326 o  vý-
měře 639 m2 a parc. č. 334/15 o výměře 6 700 m2 v k. ú. Přibyslav od pana 
(z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav 
za kupní cenu 1.467.800 Kč. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav. 
Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 28. 8. 2019, 
toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

77/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č. 1127/2 
o  výměře 6  005 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1715-35/2019 
z pozemku parc. č. 1127 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 za  ideální jednu polovinu 
pozemků parc. č. 323/1 o výměře 2 140 m2 a parc. č. 324 o výměře 11 941 m2 
v k. ú. Přibyslav ve spoluvlastnictví (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav s doplatkem kupní ceny ve výši 1.020.935 Kč 
ve prospěch pana (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny). 
Náklady spojené se směnou hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 1

78/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č. 1127/3 
o výměře 6 134 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1715-35/2019 z po-
zemku parc. č. 1127 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 za ideální jednu polovinu pozemků 
parc. č. 323/1 o výměře 2 140 m2 a parc. č. 324 o výměře 11 941 m2 v k. ú. 
Přibyslav ve spoluvlastnictví pana (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav s doplatkem kupní ceny ve výši 1.042.865 Kč 
ve prospěch pana (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny). 
Náklady spojené se směnou hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 1

79/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní 
mezi panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 
Přibyslav, panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 
582 22 Přibyslav, jako budoucími kupujícími a městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, jako budoucím prodávajícím týkající se prodeje 
části pozemku parc. č. 324 o výměře 906 m2 v k. ú. Přibyslav za kupní cenu 
1.000 Kč a  částí pozemků parc. č. 324 a  334/1 o  výměře 1  035 m2 v  k. ú. 
Přibyslav za kupní cenu 1.000 Kč včetně závazku zasíťování těchto pozemků.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 1

80/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít souhlasné prohlášení o uzná-
ní vlastnického práva mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav k pozemkům parc. č. 521/2 o výměře 334 m2 
a parc. č. 521/45 o výměře 111 m2 v k. ú. Česká Jablonná ve prospěch pana 
(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny). Správní poplatek 
za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

81/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí investiční záměr společnosti 
NEUFE, spol. s r.o., Thunovská 184/20, 118 00 Praha 1 a souhlasí s vypra-
cováním územní studie na lokalitu VP5 a ZS3 dle Územního plánu Přibyslav.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

82/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 
64/12 o výměře 49 m2 a parc. č. 65/5 o výměře 11 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi 
a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

83/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 
1796/2 o výměře cca 686 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

84/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu s pravidly českého pravo-
pisu opravu psaní názvu ulice z gen. Luži na Gen. Luži a z dr. Půži na Dr. Půži.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 28.  08. 2019

Uzávěrka příštího čísla 18. 10. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 10. 2019)
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85/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje seznam pomístních jmen a místních 
názvů v k. ú. Přibyslav.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 1

86/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, řád veřejné-
ho pohřebiště města Přibyslav.
Termín: 06. 09. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

87/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a organizací Římskokatolická farnost Přibyslav, Kostelní 
267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283 v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 317.857 Kč.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

88/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a organizací Římskokatolická farnost Přibyslav, Kostelní 
267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283 v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 382.000 Kč.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

89/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace organizaci Řím-
skokatolická farnost Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283 
ve výši 1.725.143 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

90/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu na jednorázový ter-
mínovaný vklad ve výši 20.000.000 Kč s dobou vkladu 6 měsíců mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společnos-
tí MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle, 
IČO 25672720.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

91/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  používání KB 
eTradingu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  společností Komerční banka, a.s., Na  Příkopě 33, 114  07 
Praha 1, IČO 45317054.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

92/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2019.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 186/2019 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zhotovitele projektové dokumen-
tace zakázky: „Areál technických služeb města Přibyslav“ Ing. Radka Wasser-
bauera, Nové Dvory 16, 592  12 Nížkov, IČO 62838296 za  cenu 88.500 Kč 
a  schvaluje uzavřít mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO 00268097 a tímto zhotovitelem smlouvu o dílo. 
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

187/2019 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo na „Zpracování návrhu Změny 
č. 3 územního plánu Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, a fi rmou Urbanistické středisko Jihlava, 
spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava, IČO 46344314. Celková cena díla 
je 75.000 Kč bez DPH.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

188/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu bytu s manželi 
(z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav 
na byt č. 9 v bytovém domě Nerudova 666 v Přibyslavi uzavřené dne 11. 9. 
1997, a to dohodou ke dni 30. 9. 2019.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

189/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
k  podnikání na  adrese Bechyňovo náměstí 35 v  Přibyslavi s  paní MgA.  Mi-
chaelou Štefáčkovou, bytem Jiráskova 218, 582 22 Přibyslav. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou od 15. 9. 2019.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

190/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s provedením opravy střechy bytového domu 
Příkopy 486, Přibyslav z rozpočtu města Přibyslav, a to v částce do 48.000 Kč.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

191/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části nebytového prostoru budovy 
čp. 1 na Bechyňově náměstí v Přibyslavi, který je součástí pozemku parc. č. st. 
7 v k. ú. Přibyslav, ve vestibulu budovy, plochu o výměře 9 m2 ve dnech 12. 9. 
2019, 26. 9. 2019, 24. 10. 2019 a 21. 11. 2019, od 8:30 hod. do 13:00 hod. 
k umístění mobilního klientského pracoviště VZP ČR. 
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

192/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na opravu chodníku 
v ul. Havlíčkova, Přibyslav, zakázka je označena „Oprava chodníku ul. Havlíč-
kova, Přibyslav“.
Termín: 13. 09. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

193/2019 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlášení výběrového 
řízení na stavební práce „Zateplení a plynofi kace bytového domu Ronov 15“.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

194/2019 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.150 Kč panu (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, na indi-
viduální doučování dítěte – intenzivní kurz doučování matematiky k reparátu 
a to na základě veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

195/2019 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve  výši 20.000 Kč panu 
(z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav 
na pořízení motorového vozidla jako náhradu škody, která byla způsobená 
nepředvídatelnou živelnou situací a to na základě veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

196/2019 Rada města Přibyslav schvaluje použití znaku města Přibyslav v samostatné 
publikaci povídek, které vychází v Přibyslavském čtvrtletníku.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

197/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s udělením plné moci Mgr. Martinu Zobačovi, 
Strojírenská 527/1, 591  01 Žďár nad Sázavou ve  věci všech úkonů žaloby 
na obnovu řízení proti žalované České republice – Státnímu pozemkovému 
úřadu, IČO 01312774. 
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 11.  09. 2019

KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334 747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR – Jiří Večeřa) 
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR – Jiří Večeřa)
• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831 (Václav Matějů)
• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad …
 569 430 824 (Martin Firla)
• poplatky za popelnice … 569 430 820 (Jana Krejčová)
• informace o programech KTV a platby … 569 430 834 (Petra Holubová)
• městské byty, poruchy … 569 430 827 (Hana Srbová), 
 569 430 828 (Ludmila Benešová)
• odchyt pobíhajících psů … 604 334 747 (Radek Havlíček)
• hlášení městského rozhlasu … 569 430 811 (Edita Ouvínová)
• problémy s doručením Přibyslavského občasníku … 569 484 257 (KZMP)
• příspěvky do Přibyslavského občasníku … 569 484 36 1 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)
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Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného od-
padu proběhne ve dnech 21. října – 26. října 2019. 
Od pondělí 21. října do čtvrtka 24. října v Přibyslavi 
a v pátek 25. října a v sobotu 26. října v místních čás-
tech dle rozpisu a mapky, které jsou zveřejněny jako 
příloha tohoto článku. 

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoob-
jemový odpad (odpad, který se nevejde do popelni-
ce) a odpad s nebezpečnými vlastnostmi, například: 
rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od ba-
rev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory 
aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a od-
pad s nebezpečnými vlastnostmi předali na určeném 
stanovišti v určenou hodinu přímo k autu. Mobilní 
svoz a sběr bude zajišťovat město Přibyslav ve spolu-
práci s fi rmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., 
ze Žďáru nad Sázavou. Přítomen bude zaměstnanec 
města Přibyslav s  nakladačem, který v  případě po-
třeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad 
na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu ne-
bude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť a dále 
odpad obsahující azbest. Dále upozorňujeme obča-
ny, aby při větším množství odpadu, např. plný vůz 
za  traktor, tento odpad dopravili přímo na  sběrný 
dvůr nebo využili kontejnerové dopravy soukromých 
dopravců. Není potom možné dodržet časový har-
monogram svozu.

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

Je zakázáno odkládat odpad na  veřejná pro-
stranství před svozem a po svozu velkoobjemových 
a  nebezpečených odpadů. Tyto vzniklé hromady 
ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, občanů i pracov-
níků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty (kromě 

Číslo Datum a čas Stanoviště

Pondělí 21. 10. 2019
1 14:00 – 14:45 Příkopy
2 15:00 – 15:45 Pecháčkova
3 16:00 – 16:45 U Koupaliště
4 17:00 – 17:30 Ronovská (LDO)

Úterý 22. 10. 2019
5 14:00 – 14:45 gen. Luži
6 15:00 – 15:45 Vyšehrad
7 16:00 – 16:30 Žižkova
8 16:30 – 16:45 Rašínova
9 16:45 – 17:00 U Barevny

10 17:15 – 17:30 Husova (zámek)

Středa 23. 10. 2019
11 14:00 – 14:45 Pelikánova
12 15:00 – 15:45 Na Vyhlídce
13 16:00 – 16:45 Tržiště
14 17:00 – 17:30 U Lesa

Čtvrtek 24. 10. 2019
15 14:00 – 14:30 Jiráskova
16 14:30 – 15:30 Wolkerova
17 15:30 – 16:00 Bezručova
18 16:00 – 16:45 Nerudova
19 17:00 – 17:30 Česká

Pátek 25. 10. 2019
14:00 – 14:30 Poříčí
14:45 – 15:00 Poříčí (statek)
15:15 – 15:45 Česká Jablonná
16:00 – 16:30 Dolní Jablonná
16:45 – 17:00 Dvorek
17:15 – 17:30 Uhry

Sobota 26. 10. 2019
8:00 – 8:30 Utín (u kulturního domu)
8:40 – 8:50 Hesov
9:00 – 9:45 Keřkov (u hasičské zbrojnice)

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

Časový rozpis svozu velkoobjemo-
vého a nebezpečného odpadu

soboty) do  odpoledních hodin, aby je mohla využít 
většina občanů. Stanoviště jsou zpravidla rozmístěna 
nedaleko sebe, aby v případě, že občan již nestihne 
vybrané stanoviště, mohl odpady předat na jiném sta-
novišti. Tedy žádné ukládání odpadů na chodníky!!! 
Pokud budou občané ukládat velkoobjemový nebo 
nebezpečný odpad na veřejné prostranství, vystavují 
se možnosti uložení pokuty. Vzhledem k tomu, že svoz 
bude probíhat za plného silničního provozu, žádáme 
občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komuni-
kacích. Dále žádáme řidiče, aby v čase určeném pro 
svoz odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde 
by měla být stanoviště svozu.

Občané města mohou celoročně k  odložení ne-
bezpečných odpadů využít službu sběrného dvora 
v Ronově nad Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete infor-
movat na telefonu 569 430 820.

Jana Krejčová, OVŽP
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Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 7. 10. 21. 10.
2 Bezručova Út 8. 10. 22. 10.
3 Hesovská St 9. 10. 23. 10.
4 Pecháčkova I Čt 10. 10. 24. 10.
5 Zahrádky u ACA Pá 11. 10. 25. 10.
6 Cihlářská Po 30. 9. 14. 10. 29. 10.
7 Jiráskova Út 1. 10. 15. 10. 29. 10.
8 Vyšehrad St 2. 10. 16. 10. 30. 10.
9 Prokopova Čt 3. 10. 17. 10. 31. 10.

10 Na Vyhlídce Pá 4. 10. 18. 10. 1. 11.
11 Tržiště Po 7. 10. 21. 10.
12 Pecháčkova II Út 8. 10. 22. 10.
13 Nezvalova St 9. 10. 23. 10.
14 Bezpalcova Čt 10. 10. 24. 10.
15 Zahrádky Amerika Pá 11. 10. 25. 10.
16 Seifertova Po 30. 9. 14. 10. 29. 10.
17 Česká Út 1. 10. 15. 10. 30. 10.
18 U Barevny St 2. 10. 16. 10. 30. 10.
19 Zahradní Čt 3. 10. 17. 10. 31. 10.
20 Zahrádky Letiště Pá 4. 10. 18. 10. 1. 11.

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 4. 10. – 6. 10. 14. 10. – 17. 10. 25. 10. – 28. 10. 
Keřkov 7. 10. – 10. 10. 18. 10. – 20. 10. 29. 10. – 31. 10. 
Dobrá 30. 9. – 3. 10. 11. 10. – 13. 10. 21. 10. – 24. 10. 
Česká Jablonná 4. 10. – 6. 10. 14. 10. – 17. 10. 25. 10. – 27. 10. 
Dolní Jablonná 7. 10. – 10. 10. 18. 10. – 20. 10. 28. 10. – 31. 10. 
Poříčí 30. 9. – 3. 10. 11. 10. – 13. 10. 21. 10. – 24. 10. 
Dvorek 4. 10. – 6. 10. 14. 10. – 17. 10. 25. 10. – 28. 10. 
Uhry 7. 10. – 10. 10. 18. 10. – 20. 10. 29. 10. – 31. 10. 
Utín 30. 9. – 3. 10. 11. 10. – 13. 10. 21. 10. – 24. 10. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v říjnu 2019

DRAKIÁDU 
neděle 6. 10. 2019 

od 13:30 h. 

Letiště Přibyslav 

startovné 20 Kč 

malování na obličej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořádá 

ŠD a ŠK PŘIBYSLAV 

Stejně jako  loni a předloni jste srdečně zváni do kavárny, která proběhne ve dnech 
19. a 20. října v rámci Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor v přízemí radnice.

Zatímco v rámci loňské kavárny jsme vzpomínali na vznik naší republiky a ochut-
návali jsme dobové recepty, letos se zaměříme na Přibyslav a okolí – historky, vzpo-
mínky místních lidí a snad i typická regionální jídla. Chtěli bychom se více dozvědět 
o receptech, které byly oblíbené mezi lidmi z Přibyslavska. 

Doufáme, že kavárna bude příležitostí pro děti zapátrat v kuchařkách a symbolic-
ky i v kuchyních babiček. Měla by to být kavárna vzpomínek na to, jak a co se jedlo 
v Přibyslavi a okolí. I proto volíme název „Návrat ke kořenům“.

Jsme moc rádi, že nám s tímto nelehkým úkolem pomůže také Klub seniorů Po-
hoda, v čele s paní Vaverkovou. Díky této spolupráci bude letošní kavárna unikátní. 
Budou se na ní podílet dvě generace – děti ze základní školy a senioři z Přibyslavi. 
Účelem je, aby děti zapátraly u svých prarodičů a zjistily, jaká oblíbená jídla se zde 
jedla, jak se připravovala a zároveň se něco dozvěděly o své obci, regionu, kde žijí, 
a jeho zvláštnostech. 

A výsledek můžete symbolicky řečeno ochutnat vy sami. Stačí, abyste do kavárny 
zašli a zavzpomínali s námi. 

Možná i vy si nyní ve své paměti oživujete recepty, které jste třeba převzali od svých 
babiček, rozličně je upravovali, a které se staly součástí vaší rodinné kuchařky.

Nenechte si ujít příležitost zhlédnout, ochutnat a zažít jedinečnou atmosféru ka-
várny dvou generací.

Za správní radu NF
Eva Kučerová

Návrat ke kořenům – 
kavárna nadačního fondu
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V tomto školním roce navštěvují Mateřskou školu v Přibyslavi děti ve věku 2 – 7 
let. Některé děti se po prázdninách s radostí vrátily zpátky do svých tříd, a protože 
nás, stejně jako každý rok, opustily předškolní děti a odešly za dalším vzděláváním 
na základní školu, přibyli nám noví kamarádi. Nové děti pomalu prochází adaptač-
ním procesem a jako správná dítka začínají nejen „rošťačit“, ale s chutí se zapojují 
do vzdělávacích činností ve třídě.

Pro tento rok si třídní učitelky pro děti připravily skvělé vzdělávací programy. 
V  plánu máme spoustu divadelních představení, zajímavých výletů, zaměříme se 
na dopravní a environmentální výchovu a vůbec…budete možná závidět, co všechno 
vaše děti, vnoučata nebo pravnoučata ve školce zažijí!

Rádi bychom všem žáčkům mateřské školy popřáli, aby jim jejich nadšení z kaž-
dého dne v naší škole vydrželo, a aby celý následující školní rok proběhl bez slziček 
nejen dětí, ale i jejich rodičů.

A protože se i u nás v mateřské škole pořád něco děje, rozhodli jsme se vás bě-
hem tohoto školního roku postupně s každou třídou seznámit - od Soviček, Včelek, 
Dráčků a Sluníček přes Koťátka, Berušky i Motýlky a to formou krátkého příspěvku 
v Přibyslavském občasníku.

Za MŠ Přibyslav
školní asistent Mgr. Veronika Dobrovolná

Babí léto u Koťátek
Neobvykle teplé září je již za námi a z našich „Koťátek“ se pomalu stávají velká 

„Koťata“, neboť tento školní rok je pro ně poslední ve školce a ten další z nich bu-
dou malí prvňáčci. V našem třídním vzdělávacím programu „Poznáváme svět“ jsme 
se snažili tuto skutečnost respektovat a zařadili jsme do něj zajímavá témata jako 
vesmír, moře, dinosaury a spoustu dalších.

Poté, co si děti osvěžily znalost školkových pravidel a svěřily se se svými zážitky 
z prázdnin, si už naplno užívají nabídku činností, které jsme si pro ně přichystali . 

V naší třídě přibyly nové koutky: Písek a voda 
nebo Obchod, které si děti okamžitě oblíbily, 
nadchlo je i nové akvárium vybavené fi ltrem 
a osvětlením.

Ve spolupráci se speciálním pedagogickým 
centrem proběhla v  měsíci září logopedická 
depistáž, neboť správné výslovnosti a souvislé-
mu vyjadřování věnujeme velkou pozornost. K pro-
žitkovému učení využíváme krásného počasí babího léta 
a  necháváme děti objevovat tajemství přírody při našich výpravách – k  rybníku, 
do lesa na houby, k Žižkově mohyle,… Všímáme si i nejbližšího okolí MŠ, pečuje-
me o záhonek s květinami, sbíráme jejich semínka, množíme muškáty i pokojové 
rostliny. 

V rámci tematického celku „Příroda trochu jinak“ se velmi pěkně rozběhl projekt 
„O jabloňce Jarušce“, kde si děti vzaly na starost malou jabloň, která roste na školko-
vé zahradě. Učí se nejen pozorovat její proměny, ale také přiložit ruku k dílu a spo-
lečně s kamarády jabloňce pomoci a pečovat o ni. Takže – hrabaly listí, posbíraly 
spadaná a  shnilá jablka, která odnesly do kompostéru. Z pěkných jablíček pekly 
sladké dobroty jako jablíčka v županu, dort a došlo i na křížaly, kterými si osladíme 
přicházející podzim. Vytvořily si své knihy „O jabloňce“, do kterých lepily frotáže listů 
a kůry jabloně, své obrázky i obtisky jablíček. Tyto „knihy“ jsme vystavili na výstavě 
ovoce a zeleniny spolu s dalšími výrobky z celé MŠ.

Formou zábavných činností na doma se seznamují s písmenky a čísly, učí se nové 
básničky a písně, které zpívají s klavírem i s kytarou. Ale hlavně – jsou dobrá parta – 
jak zaznělo na první schůzce s rodiči v tomto školním roce: „To nás těší, a doufáme, 
že jim toto hodnocení i nadále zůstane!“.

Za třídu Koťátek 
třídní učitelka Zuzana Musilová

Pár písmen z MŠ Přibyslav

 Farní tábor – malé děti  Farní tábor – puťák
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Život v přibyslavské 
farnosti
1. 10., 8. 10., 22. 10., 29. 10.
– 16.00 – 17.00 (30)  společenství dětí na faře 

(předškolní do 2. třídy a 3. – 6. třída)

6. 10. – 9.00 – 12.00 farní káva

9. 10., 23. 10. – 16.30 keramický kroužek na faře 

10. 10. – 19.30 modlitby otců na faře

11. 10., 25. 10. – mládež 13+  na faře

12. 10.  – 9.00 mše sv. v DPS; 17.00 zahájení výstavy o adopci na dálku v Indii. 
Prostory městského úřadu; 17.00 program pro děti, 18.00 přednáška 
Kousek Indie v Přibyslavi

13. 10. – sbírka na misie

17. 10. – 19.30 biblická hodina na faře 

19. 10. – 19.30 – 21.00 adorace; misijní most modlitby

20. 10. – 10.00 biřmování ve farnosti

26. 10. – 18.00 starší mládež (18+) na faře

27. – 28. 10. – zájezd Jáchymov 

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce v říjnu roku 2019. Aktuální in-
formace o dění ve farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i dalších bohoslužeb nalez-
nete 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 
ke změnám v jejich konání. 

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Římskokatolická farnost Přibyslav  
oznamuje 
 

pátek 1. listopadu 2019  Svátek všech svatých 
mše svaté  v 8.00 hodin a v 18.00 hodin  
 

sobota 2. listopadu 2019 Památka všech věrných zemřelých 
pátek 8. listopadu 2019 
mše svaté vždy    v 8.00 hodin; v 17.00 hodin  

         v 18.00 hodin – následuje modlitba za zemřelé  
    na místním hřbitově  

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

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

P. Mgr. Pavel Sandtner,
administrátor

Římskokatolická farnost Přibyslav

Vzpomínka na naše zemřelé
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od 14. 10. do 8. 11. 2019 nebo si lístky 
zarezervovat na emailu mscckpribyslav@seznam.cz a vyzvednout si 

Vážení čtenáři,

od  uzávěrky minulého Občasníku jsme zažili několik 
akčních sobot. 

V sobotu 31. srpna 2019 jsme se setkali na Veganské večeři na školní zahradě. 
V příjemné letní atmosféře jsme povečeřeli veganské dobroty a pobavili se.

V sobotu 7. září 2019 jsme pro děti i dospělé připravili aktivity na Mlékárenském 
dnu Přibyslavských slavností. I přes deštivé počasí jsme měli dost zájemců o kvízy 
a úkoly z první pomoci, bezpečnosti a zdravovědy i opilecké brýle. 

Opět v sobotu 14. září 2019 se konal první kroužek Červenokřižáčků letošního 
školního roku. Přivítali jsme několik nových členů a zabývali se bezvědomím, voláním 
ZZS a použitím aplikace Záchranka.

V blízké době připravujeme:
Na  čtvrtek 21. listopadu 2019 pro nás divadelní soubor FURIANT připravil 

divadelní představení pro dobrovolné dárce krve Drahé neteře. Volnými lístky 
na toto přestavení chceme opět ocenit dárce krve za  jejich nezištnou pomoc po-
třebným. Lístky si dárci mohou vyzvedávat od pondělí 14. října do pátku 8. listo-
padu 2019 na podatelně Městského úřadu Přibyslav, nebo rezervovat na emailu 
mscckpribyslav@seznam.cz. Více informací najdete na plakátku nebo našem webu.

Přijďte k nám do Kroužku malých Červenokřižáčků, na který se scházíme jednu 
sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin. Zabýváme se první pomocí a sociálními a envi-
ronmentálními tématy. Do kroužku mohou chodit děti od 5 let, členy ČČK se potom 
mohou stát od svých 6. narozenin. (: Rádi přivítáme i nové dospělé členy, kteří by 
nám pomohli s programem pro děti i pro veřejnost. Ozvěte se na některý z níže 
uvedených kontaktů. Budeme moc rádi!

Přejeme vám úspěšný vstup do nového školního roku!

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

mscckpribyslav@seznam.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

 Mlékárenský den

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

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

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

Co nás v září čeká?
7. 10. 2019 – V knihovně si můžeme i hrát
Setkání – Výrobky s podzimní tématikou, písničky, říkadla
   – Výlet do Robinsona v Jihlavě nebo do Hopiku ve Žďáře nad Sázavou

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM
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A opět je tady podzimní čas, čas dlouhých večerů, a s nimi se u někoho mohou 
objevit chmury a  smutek. Jestliže se chcete těchto špatných nálad zbavit, přijďte 
mezi nás.

Na letošní podzim jsme si připravili několik akcí. Hned začátkem října – ve čtvrtek 
10. 10. se sejde náš výbor, aby připravil program na výroční členskou schůzi, která 
proběhne 24. 10. ve 14. hodin v zasedací síni radnice.

V listopadu plánujeme setkání s písničkou v kulturním domě a následně pak schůzi 
výboru, kde se domluvíme, jak proběhne v prosinci tradiční Mikulášská besídka.

Takže neváhejte a potkáte-li někoho z nás, nestyďte se zeptat,  jak se stát naším 
členem. Těší se na vás členové výboru.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Přijďte mezi nás…
(svaz invalidů informuje)

Přibyslavští vodní skauti absolvovali 
cyklovýlet na Rosičku
Více informací najdete na www.pribyslav.cz
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Nevšední víkend zažily na konci prázdnin děti z 2. oddílu vodních skautek a skautů 
ze střediska Goliath Přibyslav. Vydaly se do stověžaté matičky Prahy, a jak jinak by 
začaly svou sezonu, nežli výletem na parníku.

V pátek 23. srpna se celá skupina sešla na nádraží v Přibyslavi a rychlíkem se pře-
pravila na Hlavní nádraží v Praze. Odtud jeli metrem do Letňan, kde je čekalo vřelé 
přivítání, večeře a brzké ukládání ke spánku, neboť výlet parníkem po řece Vltavě 
vyžadoval včasné vstávání.

V  sobotu po  snídani se vydali vodní skauti na  metro a  po  půl hodině dorazili 
do stanice Holešovice. Nutno podotknout, že již cesta metrem byla pro skautíky ne-
malým zážitkem a pražské eskalátory si, jako všechny jiné děti, museli sjet i několikrát 
za sebou. Odtud cestovali autobusem až k pražské zoo a po dvaceti minutách pěší 
chůze dorazili k přívozu, který během pár minut převezl skautíky na Císařský ostrov.

Z  převozní lodi museli skauti zase pěšky, než dorazili do  přístaviště, a  po  pár 
minutách se nalodili na parník s názvem Odra v přístavišti na Císařském ostrově 
a  pluli do  centra Prahy na  Rašínovo nábřeží. Za  bezmála pětasedmdesát minut 
příjemné plavby viděli zcela nový Trojský most, Letenské sady a Metronom, panora-
ma Pražského hradu, vltavské mosty a ostrovy a zhlédli překrásné výhledy na praž-
ské památky. Vše s příjemným výkladem. Ovšem největším zážitkem bylo proplutí 
dvěma zdymadly. Pohodovou plavbu lodí zpříjemňovalo občerstvení během plavby.

Tím ovšem výlet ještě nekončil. Z Rašínova nábřeží se celá skupina odebrala přes 
Jiráskův most a  Janáčkovo nábřeží. Cestou si prohlédli Tančící dům a  obdivovali 
budovu Národního divadla. Došli až k Újezdu, odkud cestovali lanovkou na Petřín. 
Tady si drobotina z Vysočiny zažila ten pravý pražský turismus – z časových důvodů 
si zvolili návštěvu Zrcadlového bludiště, fronta na Petřínskou rozhlednu byla bohu-
žel nekonečná. 

V zahradách si skautíci dali pozdní oběd formou pikniku a chvíli relaxovali na dět-
ském hřišti s  výhledem na  celou Prahu. Pak už byl čas chystat se na  cestu zpět. 
Skupina ještě zhlédla historické skvosty Malé Strany a  pak už se vydala směrem 
na  metro. Děti se ještě dostatečně „povozily“ na  eskalátorech, vyzvedly si v  Let-
ňanech svá zavazadla a pak už je rychlík odvážel zpět do Přibyslavi. K překvapení 
všech dospělých ve vlaku nikdo z dětí neusnul a okolo osmé hodiny večerní se děti 
odebraly ke svým rodinám.

Výlet do  Prahy určitě nebyl poslední a  je-
diný zážitek vodních skautů. V  letošním roce 
je čeká mnoho zajímavého. Schází se každý 
týden v klubovně, loděnici či v přírodě. Hrají 
hry a učí se nové dovednosti. Do konce roku 
mají v  plánu například návštěvu hvězdárny, 
orientační pochod, hledání pokladů, v zimním 
období si vodu užívají v bazénu.

Jestli se chceš i  ty k nám přidat, přijímáme 
děti všech věkových kategorií s kladným vzta-
hem k vodě.

Těšíme se na v ás! 

Za vodní skauty Renata a Zbyněk Tvrdíkovi 
(728 919 231, 721 574 686)

Text: Zuzana Špačková
Foto: Zdeněk Špaček

Vodní skauti z Přibyslavi zahájili sezonu 
výletem do Prahy

O největší překvapení mistrovství České republiky v požárním sportu, které vyvr-
cholilo o víkendovém přelomu srpna a září, se postarali muži sboru dobrovolných 
hasičů v Dobré, místní části města Přibyslav. 

Tým, který na šampionátu startoval poprvé, obsadil třetí místo a na stupních vítězů 
převzal bronzové medaile.

Starosta sboru Stanislav Hospodka poslední sobotní srpnový večer přijal telefon, 
že mužstvo po dvou dnech úporných bojů nemusí skončit v poli poražených. Napětí 
nevydržel a v předtuše nečekaného úspěchu nedělní ráno nedospal. Ještě za tmy 
vyrazil autem až do Ústí nad Labem. Na stadion dojel včas, a když muži z Dobré 
i v závěrečné, tzv. královské disciplíně, požárním útoku, sestřelili terče ve výborném 
čase, prožil obrovskou radost.

Požární sport v Dobré ”dělají” teprve 12 let
Přibyslavská ves Dobrá překvapila tím víc, že nepatří k  tradičním matadorům 

republikových klání. Požárnímu sportu se na pravém břehu Doberského potoka, 
přítoku Sázavy, začali pořádně věnovat teprve v roce 2007, současní borci tehdy 
měli šest nebo sedm let. 

“Dnešní úspěch se nezrodil ze dne na den, je obrazem systematické práce, bez-
počtu tréninků a trpělivého sbírání zkušeností. V roce 2015 jsme se poprvé probojo-
vali z okrskové soutěže na přebor okresu Havlíčkův Brod a v roce 2016 jsme poprvé 
startovali na mistrovství kraje. Vloni jsme byli na Vysočině druzí a letos třetí v České 
republice”, přibližuje dost krátkou cestu k celostátnímu bronzu velitel sboru Jan Pejzl. 

K jádru soutěžního týmu kromě Jana Pejzla patří Patrik Pejzl, Prokop Kasal a Jakub 
Hospodka, z hasičů, kteří v Dobré nebydlí, ale za sbor startují, to jsou Martin Eis, Vla-
dimír Zadina, Martin Venc, Petr Novotný, Lukáš Míka, Dominik Chalupa. Vedoucím 
mužstva je Dalibor Novotný a trenérem Stanislav Pejzl. Žel, pro zranění tentokrát 
nemohla startovat jedna z opor - doberský rodák Jakub Kasal.

“Obrovskou vzpruhou pro růst naší výkonnosti bylo pořízení výkonné stříkačky. 
Vážíme si toho, že samospráva města Přibyslav na  nákup kvalitního soutěžního 
stroje, a s jiným uspět není možné, uvolnila téměř 192 000 korun, zbytek do konečné 
ceny 245 000 Kč jsme doplatili zásluhou sponzorů a z vlastních kapes,” říká starosta 
sboru Stanislav Hospodka. 

Velký individuální úspěch na témže šampionátu zaznamenala dorostenka Apolena 
Kasalová. Vyhrála náročnou disciplínu, v níž donedávna ženy nesoutěžily, stala se 
mistryní republiky ve výstupu po žebříku na věž. Zlatou medaili převzala v dresu 
SDH Dobrá.

Kromě toho posílila řady SDH městyse Česká Bělá jako členka družstva, které - 
na rozdíl od Dobré - již dlouhou řádku let patří ke špičce ženského požárního sportu. 
Pomohla vybojovat bronzovou medaili.

Místopisná zmýlená Přibyslavi neplatí
Kuriózní je mýlka populárního serveru, který se specializuje na  požární sport. 

Web www.fi resport.cz ocenil úspěch hasičů z Dobré, ale napsal, že jde o Dobrou 
Vodu u  Hořic v  okrese Jičín. Po  upozornění Jana Pejzla web chybné místopisné 
určení opravil.

Text a foto: Ivo Havlík

Hasiči z Dobré přivezli bronz, 
Apolena Kasalová dokonce zlato

 Ve zbrojnici v Dobré zleva stojí Stanislav Hospodka, Prokop Kasal, 
Apolena Kasalová, Patrik Pejzl a Jan Pejzl. Před nimi je soutěžní stříkačka, 

kterou výrazně dotovala samospráva města Přibyslav.
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Letošní účastníci tábora dostali výzvu do schránky, 
že zdědili pozemek a rodinný klobouk ve městě Wood-
city. Sešli se tedy na nádraží v Přibyslavi a plni očekává-
ní odjeli do Hlinska, odkud to do cíle už nebylo daleko. 

Město bylo prázdné po  nájezdech indiánů, a  tak 
jsme museli zastoupit všechny profese a  naučit se 
spoustu dovedností jako je krocení mustanga, střelba, 
stopování, postřeh aj. 

Západ je zajímavé a tvrdé místo, dá se zde za běž-
né činnosti vydělat hodně dolarů, ale také o ně lehce 
přijít. Takové casino nejednomu táborníkovi sebralo 
všechny úspory, hodně se také utrácelo v baru, za jídlo 
a na trhu, který do města přijel. 

Kromě celotáborového programu, který děti i  nás 
bavil, pokračoval i život v oddíle. Při slavnostním sli-
bovém ohni se dvě světlušky, které splnily těžké výzvy, 
staly skautkami a 10 dětí se stalo vlčaty a světluškami. 
Po úvodní slibové ceremonii jsme si společně zazpívali 
a zasmáli při scénkách, které si družiny samy vymysle-
ly . Scénka Tesáků a Hvězd vejde do dějin. 

Tábor Pírek

Náš oddíl je rozdělen na šest družin: Tesáci, Hvězdy, 
Lilie, Panteři, Hečotky a Veverky. Během roku probíhají 
schůzky po družinách a společně se setkáváme na od-
dílových a střediskových akcích. Vyvrcholením pro celý 
oddíl je právě tábor. Věkový rozdíl je 6-14 let a je skvělé 
pozorovat, jak dokáží být starší děti pro mladší příkla-
dem a zároveň nám pomáhají s péčí o ně, při hrách, 
pracích, hlídají s nimi v noci a čtou jim večer pohádky. 

Chci poděkovat všem vedoucím i  roverkám, kteří 
svůj volný čas dětem věnují.

Děkuji také Amylonu za sponzorský dar.
A těším se na další skautský rok, který začíná Žižko-

vým kolečkem, ve kterém nebude chybět dobrá nálada 
a spousta zážitků.

Peggy
Markéta Kvardová

V  pondělí 21. října 2019 v  dopoledních hodinách bude výstava otevřena pro 
návštěvu žáků základní a mateřské školy.

Příjem exponátů na výstavu bude prováděn ve čtvrtek 17. 10. a v pátek 18. 10. 
2019, vždy v době od 16 do 18 hodin.

Pro příjem exponátů i likvidaci výstavy bude otevřen zadní vchod radnice od školy.
Ovoce, zeleninu a květiny označte jménem pěstitele a názvem odrůdy. U ovoce 

doporučujeme od jedné odrůdy 3 až 4 ks v závislosti na velikosti plodů, může jich 
být i méně. Na výstavě uvítáme i vazby ze sušených květin, bonsaje, květiny, léčivé 
byliny a vše, co se váže k práci na zahrádce a zahrádkaření. 

Při příjmu exponátů na výstavu (především jablek) uveďte, zda je chcete vrátit, 
popř. zda jablka věnujete na degustační zkoušku. Ta se uskuteční na radnici začát-
kem prosince, a pokud uvedete svoji přesnou adresu, telefon nebo mailovou adresu, 
budete samozřejmě pozváni.

Na sobotní dopoledne je přislíben před radnicí prodej ovocných stromků, květin, 
okrasných rostlin a brambor, jablek na uskladnění, výrobky fi rmy Amylon a další. 
Na  výstavě ovoce bude probíhat prodej kmínu, máku, hnojiva Kristalon, medu, 
perníčků a dalších produktů. 

Likvidace výstavy se uskuteční v pondělí 21. října 2019 v době od 17 do 18 
hodin, pak budou nevyzvednuté exponáty převezeny do klubovny ZO v Žižkově 
ulici č. 106.

Srdečně zveme všechny příznivce zahrádkaření k  hojné účasti na  této tradiční 
výstavě, ať už jako vystavovatele či návštěvníky. Očekáváme, že přijdete obohatit 
naši výstavu svými výpěstky, obzvláště v tomto neúrodném roce, kdy bude vítáno 
každé přinesené jablko, hruška a další ovoce a zelenina.

Za výbor ZO ČZS Přibyslav
Ladislav Hladík

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibyslav
pořádá tradiční

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY 
A KVĚTIN
a dalších výpěstků svých členů a ostatní veřejnosti z Přibyslavi a blízkého okolí. 
Výstava se koná v rámci 21. ročníku Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. 
Výstava bude otevřena ve sklepení radnice

v sobotu a neděli 19. a 20. října 2019, vždy od 9 do 17 hodin.
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O tomto datu se říkává, že je to den smolný, nešťastný 
apod. Ale spíše platí, že je to den takový, jaký si ho kdo udě-
lá. V Keřkově to plně dokázali tím, že nedbaje na datum, 
uspořádali pro děti tzv. „Stezku odvahy.“

Byla to vlastně stezka napříč českými pohádkami a bylo 
to kouzelné a úžasné. To se musí vidět a je obtížné to po-
psat. Jak to začíná: každé dítě dostalo kartičku s natištěnou 
trasou, sáček na  odměny a  lísteček na  občerstvení před 
náročnou cestou. Zdarma! Složení - párek v rohlíku nebo 
opékání špekáčku, mufi nku, pití (džus, limonáda, voda). To 
bylo pro zkrácení doby, tzv. „čekačky“, než přijde na každé-
ho řada. Cestu děti s doprovodem absolvovaly po skupin-
kách v čase, který měly napsaný na kartičce. Obdržely sví-
tící náramek a mohly se vydat na světelně označenou cestu.

První je přivítal modlící se poustevník a hrozný loupežník 
z  pohádky Hrátky s  čertem, o  kus dál Červená Karkulka 
s  košíčkem dárků pro babičku. Samozřejmě že nechyběl 
zlý vlk a spravedlivý myslivec. Dál světlo vedlo k Perníkové 
chaloupce, kde bába s  dědkem nalákali děti na  perníčky 
a pak je zavřeli do klece, pak posadili na lopatu. Ale chytré 
děti utekly. Jenže z porostu kukuřice na ně s křikem vyskočil 
hrozný Hejkal. Po zodpovězených otázkách dostaly „draho-
kam“ a pokračovaly dál, kde čekal kat, šibenice a duchové, 
kteří zde konají své rejdy a děti si s nimi musely zatancovat. 
Dále je cesta zavedla k rybníčku Brčálníku, kde paní has-
trmanová v  síti houpala pulečka a  děti musely pomáhat. 
Pan hastrman se koupal a hlídal plno dušiček ve sklenicích 
a  hrnečkách. Dále blikala světýlka na  cestě ke  hřbitovu, 
kde uprostřed pomníků se svíčkami byla otevřená rakev 
s kostlivcem. Když se náhle posadil, myslím, že se víc lekly 
babičky než děti. Byl tam i upír se svojí obětí. Po uklidnění 
děti pokračovaly dál, nevědouce,  co je čeká.

A čekala na ně u ohně tlupa hrozných loupežníků s bam-
bitkami a výzvou ruce vzhůru. Což všichni okamžitě udě-
lali a propuštěni byli až po správném zodpovězení otázek. 
Razítko do kartičky si musely dát děti samy, neboť strašný 
loupežník Lotrando řekl, že nepracuje. A to už se přiblížila 
poslední část cesty k hradu, kde se na cimbuří procházela 
krásná Bílá paní. Ta nám řekla, že se probouzí jednou za tři 
sta let a vždy je to v pátek třináctého. Tak jsme měli štěstí, 
že jsme ji mohli vidět. Dala dětem ochutnat kaše a bezhlavý 
rytíř vyzvídal, jestli děti znají nějaké hrady, pochválil je, dal 
razítko a už jsme ze středověku mohli vejít do dnešní doby. 
Zde byla kontrola razítek ze všech stanovišť. Za odměnu 
dostal každý malý odvážlivec diplom se svým jménem, že 
absolvoval stezku odvahy. V sáčku ještě pak plno drobností, 
z  každé zastávky něco. Tyto odměny byly vždy za  správ-
né odpovědi na  otázky pohádkových bytostí. Čím se živí 
poustevník, co nesla Karkulka babičce, co se stalo s vlkem, 
jména dětí z perníkové chaloupky, k čemu slouží kukuřice, 
co dělal kat, co žije v rybníce, čím Rumcajs střílel a jak se 
jmenuje jeho les. Bylo to nejen zábavné, ale i poučné.

Muselo to dát hodně práce a patří velký obdiv těm, kteří 
to vymysleli a uspořádali. To jsou Wasserbauerovi a Pet-
říčkovi. A  ti dokázali opět nadchnout všechny mladé lidi 
z Keřkova a podařil se uskutečnit neobvyklý zážitek. Muse-
lo to být i vyčerpávající. Poustevník Školastikus řekl asi toto: 
„Copak my jsme do toho dali jen svá těla, ale duši do toho 
všeho dala Lenka Wasserbauerová.“ A na slova chvály pan 
Petříček pronesl - „No, hlavně, že se to líbilo. Vždyť to bylo 
pro děti.“ Těch prý bylo 120. Slovy sto dvacet!!!

Tak všechna čest a jak se říká „ klobouk dolů“. Díky.

Marie Voralová

Jak to bylo v pátek 13. 9.?
V sobotu 14. září před polednem se na kopci 

nad Utínem sešlo více než 70 lidí, aby se zúčastnili 
žehnání opraveným Božím mukám v polích. Kří-
žek byl poničen silným větrem a znovu obnoven 
úsilím  pana Kunstara, na jehož pozemku křížek 
stojí.  Svěcení křížku, žehnání polím a pastvinám 
a krátkou bohoslužbu pod širým nebem vedl pan 
farář Mgr. Pavel Sandtner.

Dík za  podařenou akci patří Pavlu Kunsta-
rovi, který s  rodinou toto  setkání bezchybně 
zorganizoval.

Osadní výbor Utín
Marie Šimanovská

Žehnání Božích muk nad Utínem

Již pouhých pět let zbývá do  600. výročí úmrtí 
Jana Žižky z Trocnova a Kalicha. Skonal u Přibyslavi 
11. října 1424. 

Miroslav Ivanov, významný představitel české lite-
ratury faktu, v knize “Kdy umírá vojevůdce” (s neo-
byčejně dlouhým podtitulem: Záznam o zkoumání 
života a smrti Jana Žižky, kdysi čeledína krále Václa-
va, poté horlitele pro zákon Kristův zvláštní) cituje 
z Kroniky starého kolegiáta: “Žižka, sebrav lid i táhl 
do Moravy i položil se před Přibyslaví. A tu jest umřel 
Žižka tu středu před sv. Havlem a v Hradci Králové 
pochován”.

A okamžik po tom, co se Žižkovi zastavilo srdce, 
popisuje takto: “Ve  stanu, kde klečel pan Viktorin 
z  Poděbrad, otec už narozeného budoucího krále 
Jiříka, a hejtmané Bzdinka i Kuneš z Bělovic, bylo ti-
cho. Odešel velký člověk, všichni si to uvědomovali.”

Zcela jinak Žižkovu smrt viděl papež římský Pius 
II. Enea Silvio Piccolomini. V práci “Historie česká” 

vojevůdce husitů označuje za svatokrádce a ke všem 
zločinům odhodlaného - “avšak božská dobrota 
odvrátila tuto nákazu a vyrvala ze středu křesťanů 
tak velké zlo. Morem zachvácen z řízení božího, jak 
se sluší věřiti, zemřel na  cestě u  hradu Přibyslavě 
(Priscovia); ohava proklatá, krutá, hrozná, protivná, 
kterouž, když nemohla ji zničiti ruka lidská, prst boží 
zahubil”.

Archivář a historik Václav Vladivoj Tomek v knize 
vydané v  roce 1879 v  nakladatelství přibyslavské-
ho rodáka Jana Otty uvádí: “Asi půl hodiny cesty 
od Přibislawě na straně půlnoční ukazuje se w polích 
wesnice Schonfelda, blíž cesty od této wsi ke dworu 
poplužnímu Keřkowu místo, na kterém Žižka zemřel 
we stanu swém w tehdejším wojenském ležení. 
Hned po nenadálé smrti wůdce svého wojsko české 
hnalo útokem na  Přibislaw, a  dobylo hradu mocí, 
i wypálilo je a zbořilo”.

Text a foto: Ivo Havlík

Tři citáty o smrti Jana Žižky před 595 lety
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, jsem ráda, že jste opět začteni 
do zpráv z našeho kulturního zařízení. V září jsme se po prázdninách vrátili k několi-
ka pravidelným aktivitám, jako je setkávání rodičů s dětmi v knihovně či tvořivá dílna. 
Začátkem září probíhaly Přibyslavské slavnosti, které jste si doufám užili – především 
Mlékárenský den, kdy sice nevyšlo tolik počasí, ale i  přesto bylo náměstí a  jeho 
přilehlé okolí zaplněné stánky a jejich návštěvníky. 

V září jsme v kině také promítali dva fi lmy a byli jsme moc potěšeni vysokou ná-
vštěvou. Děkujeme. 

A  co nás čeká v  říjnu? Samozřejmě Divadelní Přibyslav! Tradiční a  jedinečná 
přehlídka ochotnických souborů je tu pro vás již po šestatřicáté. Začínáme v sobotu 
5. října v 19:00 hodin komponovaným pásmem věnovaným padesáti letům kultury 
v kulturním domě. Nenechte si to ujít. Poté vás čeká téměř každý víkend až do za-
čátku prosince divadelní představení. Rozhodně se vyplatí permanentní vstupenka. 
K zakoupení je v informačním centru až do 4. října. Všechna představení společně 
s časy jejich začátku jsou uvedena na plakátu v tomto čísle PO. 

První říjnový týden patří v knihovně vám, všem čtenářům. Od pondělí 30. září 
do soboty 5. října budeme registrovat nové čtenáře na rok zdarma a budeme vám 
odpouštět upomínky (ale znáte to – jen když osobně přijdete). Poté nás během 
celého října čeká několik akcí s knihovnou spojených – v pondělí 7. října dopoledne 
za námi přijdou maminky s dětmi z KVC Harmonie, ve čtvrtek 17. října chystáme 
pro žáky pátých tříd místní ZŠ Komiksový workshop s Danielem Vydrou, moc se 
těšíme! A  v  pátek 25. října bude v  knihovně tvořivá dílna pro všechny! Přijďte, 
všichni jsou zváni, něco pěkného si vyrobíme. Posledním říjnem také končí letošní 
čtenářská soutěž Lovci perel. Po sečtení všech perliček zjistíme vítěze, kteří budou 
začátkem listopadu odměněni. 

V pátek 11. října vás zveme od 17:00 hodin do kina! Promítat se bude nová 
česká fi lmová pohádka „Hodinářův učeň“, která rozhodně bude stát za to! Zváni 
jsou samozřejmě i dospělí diváci. Vstupné je 60 Kč, jak jste zvyklí. Těšíme se na vás.

V pátek 18. října od 19:00 hodin bude v kulturním domě probíhat slavnostní 
předávání Ceny města Přibyslav. Nebude chybět průvodní slovo ani hudební do-
provod. Nenechte si tento příjemný večer ujít.

Od soboty 19. 10. do pondělí 21 . 10. bude v Přibyslavi probíhat tradiční Výstava 
ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Čeká na vás doprovodný program, 
všechny důležité informace naleznete na plakátu. 

V  sobotu 19. října od  19:30 se také těšte v  kulturním domě na  výborný fi lm 
a muziku – ano, čeká nás fi lmový klub. Bude stát za to, přijďte. 

A ve čtvrtek 24. října si najděte cestu k nám do Kurfürstova domu. Bude se konat 
Den TIC – prohlédnete si naše infocentrum a dozvíte se o něm určitě spoustu zají-
mavých informací. Více v článku a na plakátku zde v PO.

V knihovně pro vás máme mnoho nových knih a také můžete navštívit naši burzu 
knih, kde na vás čeká mnoho titulů, které si zdarma odnesete. 

Krásný podzim vám přejí všichni zaměstnanci KZM Přibyslav.

Markéta Gögeová, knihovnice

Začátek podzimu 
s kulturou

V rámci Světového dne pro rozvoj informací vyhlásila A. T. I. C. ČR 24. říjen 2019 
poprvé za Den turistických informačních center České republiky. Asociace si tak mj. 
připomene 25 let své existence.

I naše TIC se přihlásilo a připravilo si pro vás zajímavý program. V TIC na vás bude 
čekat drobné občerstvení, dáreček, budete si moci projít zadarmo městské muzeum, 
kde pro vás bude připravena hledačka a pro každého návštěvníka, který TIC navštíví, 
bude připraven i balónek s logem. 

Srdečně vás všechny zveme, abyste se v  tento den přišli do našeho infocentra 
podívat, navázat bližší vztahy a případně si i popovídat.

Za KZMP
Marie Blažíčková

Den turistických informačních center 
2019

Ráda bych vás seznámila se statistikou návštěvnosti našeho města v  turistické 
sezóně 2019. 

TIC MUZEUM VĚŽ
KVĚTEN 697 292 184

ČERVEN 701 185 75

ČERVENEC 727 173 178

SRPEN 734 216 194

CELKEM 2 859 866 631
Za Kulturní zařízení města Přibyslav

Marie Blažíčková

Návštěvnost 2019

V sobotu 19. října se bude konat první akce Filmového klubu  Přibyslav po letní 
přestávce. Těšit se můžete na neobyčejné fi lmové zážitky a na spoustu dobré muziky.

Výkop provede v 19:30 slavný fotbalista Diego Maradona. Jeho fotbalový i osobní 
život nám představí stejnojmenný dokument oscarového režiséra Asifa Kapadii. 
Tento režisér má na svém kontě již více podobných snímků, například Senna či Amy 
(tento fi lm jste u  nás mohli vidět před dvěma lety).  Dokumenty tohoto režiséra 
jsou známé především skvělým propojením archivních i nových záběrů se skvělým 
soundtrackem a střihem. Těšte se na pořádnou jízdu!

Po intenzivním fi lmovém zážitku budeme pokračovat na stejné vlně. Hrabě Monte 
Crazy je alternativní rocková kapela z Nového Města na Moravě fungující od března 
2018. Je složená z  pěti nadšených muzikantů, kteří si libují v  dramatické muzice 
a  chaotických textech. K  závažným tématům, kterým se ve  svých písních věnují, 
patří například sex, rybolov nebo uzeniny. Nenechte se ovšem zmást slovíčkařením 
- jsou to výborní muzikanti a  jejich energii a  tah na branku by jim možná záviděl 
i sám Maradona.

Více informací o programu a termíny dalších fi lmáčů najdete na www.fkpribyslav.cz 
a na www.facebook.cz/fkpribyslav.

Za Filmový klub Přibyslav
Jakub Šnýdl

Boží ruka vykopne filmovou sezónu 
v Přibyslavi!

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, jak vidno, ještě jste se pořádně nedostali do té studijní 
a ani soutěžní nálady, protože správné odpovědi na kvíz ze září jsem obdr-

žela pouze od jednoho z vás – od Matěje P. V knihovně má připravený dáreček. 
Nebojte se soutěžit i vy ostatní, věřím, že odpovědi určitě znáte.

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

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

Těším se na odpovědi! :)

Kdo je to?
1.  a) spisovatel, novinář, karikaturista, ilustrátor a entomolog 

b) zakladatel prvních českých ragbyových klubů 
c) Kronika města Kocourkova, Trampoty brouka Pytlíka  a jiné

2.  a) spisovatel, ale živil se i jako traktorista, kameník, aranžér či stavební dělník 
b) podle jeho scénářů byly natočeny večerníčkové seriály 
c) Příhody včelích medvídků, Pidibabka z Brd

3.  a) narozen v Drážďanech, zemřel v Mnichově 
b) v roce 1960 Cena Hanse Christiana Andersena 
c) Emil a detektivové, Luisa a Lotka
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V pražské Nemocnici pod Petřínem 20. srpna 
2019 ve věku nedožitých 84 let zemřel P. Michal 
František Pometlo OFM. Zádušní mši svatou 
za člena provincie bratří františkánů 2. září ve zce-
la zaplněném  kostele Panny Marie Sněžné v Praze 
celebroval pražský světící biskup Václav Malý. 

Přítomen byl místostarosta města Přibyslav Mi-
chael Omes a řada přibyslavských farníků. 

Zveřejněný životopis uváděl, že František 
Pometlo se narodil 18. října 1935 v  Přibyslavi 
a po otci dostal jméno František, měl ještě bratra 
a dvě sestry. 

Po  ukončení základní školy se začal učit truh-
lářem, ovšem jeho další život ovlivnilo onemoc-
nění tuberkulózou. Po  dlouhé nemoci pracoval 
u  soustruhů, pak jako invalidní důchodce vyko-
nával službu kostelníka v  přibyslavském kostele 
Narození sv. Jana Křtitele, kde pracoval s mládeží. 
Za své aktivity byl odsouzen na jeden rok vězení 
(1963–64). 

V Praze v letech 1964–68 při zaměstnání v te-
levizi absolvoval večerní studium SPŠ stavební 
ve  Zborovské ulici, také sloužil jako sakristián 
a kostelník při kostele sv. Ignáce v Praze 2. 

V  té době poznal františkány. V  roce 1969, 
za  dočasného uvolnění režimu, vstoupil do  lito-
měřického semináře. Dne 2. dubna 1970 přijal 
při obláčce františkánský hábit a  řeholní jméno 
Michal. 

První sliby složil 19. února 1971, slavné sliby 
pak 19. února 1974. Přes peripetie byl nakonec 
vysvěcen na  kněze 29. června 1974. Po  kratším 
pobytu v  Brně s  perspektivou, že bude tajným 
formátorem františkánských studentů, nakonec 
mohl nastoupit do  duchovní správy a  od  roku 
1975 sloužil jako kaplan postupně v  Sokolově, 
Toužimi a Plzni s administrací v Liticích. 

 Františkáni jsou společenstvím bratří, kteří jsou zasvěceni slibem chudoby, čistoty a poslušnosti, aby tak žili evangelium Ježíše Krista 
podle příkladu sv. Františka z Assisi. V České republice žijí v šesti klášterech. Foto: Martina Řehořová ze spolku Člověk a víra

Františkáni se rozloučili se svým spolubratrem, rodákem z Přibyslavi
V rámci protifrantiškánské „Akce Vír“ byl na Květnou ne-

děli 1983 zatčen a strávil čtyři měsíce ve vazbě. 

V letech 1987–89 spolupracoval s Lubošem Hruškou a Ro-
manem Podrázským na křížové cestě pro meditační zahradu 
a budoucí Památník obětem zla v Plzni. 

Rok 1989 jej zastihl na působišti v Lokti nad Ohří. Po pádu 
komunismu se vrátil do Plzně, kde sloužil ve františkánském 
kostele a na arciděkanství. V bytě zde vznikla i první malá 
františkánská komunita. 

Velkou změnu přinesl rok 1994, kdy se stal kvardiánem 
pražského konventu u Panny Marie Sněžné, v němž pobýval 
v podstatě až do své smrti. V letech 1998–2006 byl farářem 
zdejší farnosti. 

Byl vyhledávaným zpovědníkem a doprovázejícím a sloužil 
mnoha řeholním sestrám a  terciářům. Jeho velkou láskou 
bylo kreslení a  navrhl také obnovu liturgického prostoru 
v řadě kostelů v Čechách. 

Tělo P. Michala Františka Pometla bylo uloženo do řádové-
ho hrobu v Praze-Olšanech.

Text: Ivo Havlík

Kapacitní parkoviště osobních automobilů v  prostoru mezi hotelem Přibyslav 
a restaurací U Žižky buduje stavební společnost PORR. 

Současně bude upraven problematický vjezd na  parkoviště, jehož zlom dosud 
bránil příjezdu autobusů.

Větší část nákladů nese Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které vynaloží 
přibližně 2,5 mil. korun, zbytek uhradí majitel restaurace U Žižky.

Text a foto: Ivo Havlík

Nové parkoviště
Vesnička Hřiště, místní část města Přibyslav, se brzy dočká veřejného osvětlení. 

Buduje ho společnost ELPO, její dělníci na stavbu dojíždějí až z Hrochova Týnce 
v okrese Chrudim. 

Při práci za slunečného, ale studeného a větrného počasí je zachytil objektiv Ivo 
Havlíka.

Hřiště budou mít veřejné osvětlení
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k žehu do brněnského krematoria. Popel byl teprve 
10. dubna 1945, kdy se k Brnu již blížila Rudá armá-
da, narychlo vysypán neznámo kde. Jiná verze praví, 
že byl rozházen v terezínské Malé pevnosti.

Tragédii podrobně s  osobním zaujetím popisuje 
Radomír Luža, generálův syn v memoárech nazva-
ných “V Hitlerově objetí”, kapitoly z českého odboje 
napsal anglicky v emigraci v Kanadě, český překlad 
vydalo nakladatelství Torst v roce 2006.

Osudové dilema českých četníků
Vojenští historici Vladimír Černý, Petr Kopečný 

a  František Vašek ve  studii “Legenda bez legend”, 
kterou vydalo nakladatelství Brněnský legionář 
v  roce 2004, došli k  závěru, že přibyslavští četníci 
tváří v  tvář dvěma neznámým mužům v  hostinci 
v  obci Hřiště stáli před osudovým rozhodnutím: 
“Když se shromáždili před vchodem, mohli volit ze 
dvou alternativ. Buď postupovat standartní formou, 
tedy vejít do místnosti, vyzvat neznámé k předložení 
osobních dokladů a snad se i zeptat, co ve vsi pohle-
dávají za tak nepříznivého počasí. V takovém přípa-
dě by existovala naděje, že zákrok proběhne v klidu. 
Četníci přece byli starostou Honzou informováni 
o tom, že oba muži mají doklady v pořádku. Přesto 
se rozhodli k alternativě druhé, tedy k razantnímu zákroku. V neznámých 
mužích zřejmě spatřovali nepřátele říše, protože podezření, že by se moh-
lo jednat o provokatéry gestapa, nebylo na místě. Honza se sice zúčastnil 
jednání u okresního hejtmana Laciny v Novém Městě na Moravě, kde se 

o  možném působení provokatérů v  oblasti 
mluvilo, ale v tomto případě to jen těžko při-
padalo v úvahu”.

Právník Josef Grňa, člen Rady tří, největ-
ší nekomunistické odbojové organizace 
na  území protektorátu, o  situaci na  při-
byslavské četnické stanici napsal: “Má v kraji 
velmi špatnou pověst, četníci jsou obáváni 
pro komisní chování, služební horlivost, 
puntičkářské vykonávání německých rozka-
zů i iniciativu ve službě Němcům”.

Krvavá odplata partyzánů měla místo 
a čas 26. října 1944 v četnické stanici v Při-
byslavi. O tom příště.

Ivo Havlík
Foto archiv a autora

K téměř 80 kilometrů dlouhému pochodu z Říčan 
u Prahy se 28. září 1944 v přísné ilegalitě vydal divizní 
generál Vojtěch Luža za doprovodu svého pobočníka 
poručíka Josefa Koreše. 

Když 2. října 1944 v hustém dešti do nitky promoče-
ni a chladem vyzáblí dorazili od Žižkova Pole do obce 
Hřiště, čekala tam na oba hrdinská smrt. 

Lužu, nejvyššího představitele českého podzemního 
odboje proti hitlerovské okupaci, zastřelili přibyslavští 
četníci, těžce zraněný Koreš v beznadějné situaci do-
běhl jen k domu Josefa Dostála a spáchal sebevraždu.

Tragédie se odehrála v hostinci Marie Němcové, jejíž 
manžel zahynul v  Osvětimi, před zraky hostinského 
Jana Votavy. Stříleli - štábní kapitán Josef Navrátil, 
vrchní četnický strážmistr Bohumil Mečíř a  četnický 
strážmistr Stanislav Kunderka. 

Z jedenácti výstřelů pouze jeden šel 
mimo

Ran padlo jedenáct, pouze jeden náboj netrefi l. 
Mečíř vystřelil třikrát, Kunderka s  Navrátilem každý 
čtyřikrát. Lužu zasáhlo osm projektilů, Koreše dva. 
Mrtvá těla ohledal přibyslavský lékař MUDr. Miloslav 
Liška, který mrtvému Lužovi odebral šifrovaný zápis-
ník a s odvahou sobě vlastní ho ukryl a později zničil. 

Zatím neidentifi kované mrtvoly byly na příkaz gesta-
pa uloženy v místní hasičské zbrojnici, po dvou dnech 
si pro ně přijelo německé vojenské auto a odvezlo je 

Život generála Vojtěcha Luži vyhasl před 75 lety ve Hřištích

 Generál Vojtěch Luža na snímku z roku 1937 stojí vlevo, 
uprostřed prezident Československé republiky Edward Beneš, 

vpravo generál František Bláha

Kulturu cestování z Přibyslavi a do našeho města po kolejích výrazně zvýšila přestavba železničního nádraží, 
která skončila závěrečnou kolaudací stavby 20. září 2019. 

Nela Friebová, tisková mluvčí Správy železniční dopravní cesty, serveru www.pribyslav.cz a Přibyslavskému 
občasníku poskytla informaci, že rekonstrukce výpravní budovy Českých drah v Přibyslavi vyšla na 23 milionů 
korun. Stavby se úspěšně a v termínu zhostila pardubická společnost Chládek & Tintěra.

Nádraží ČD září novotou

Barevná podoba nádraží je nyní modro-bílá, s výjim-
kou červené střechy.

Text a foto: Ivo Havlík

 Bývalý hostinec v Hřišti, místo tragické přestřelky
 Pamětní deska na hostinci byla 

odhalena již v roce 1946
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V den uzávěrky říjnového občasníku, která byla v pravé páteční poled-
ne 20. září, ještě nebyl znám výsledek nedělního duelu (22. září) dvou 
mužstev ze samého chvostu tabulky přeboru Kraje Vysočina v kopané. 

Zatím předposlední SK Přibyslav hostila úplně poslední tým - Sokol 
Šebkovice z okresu Třebíč - a fandové žili nadějí, že se dočkají prvního 
vítězství, jeho chuť zatím neokusili. Naše mužstvo ze šesti utkání tři zápasy 
prohrálo a stejný počet remizovalo.

Trenér František Polák zkouší různé sestavy, a  tak se stává, že v  při-
byslavském dresu vedle sebe bojují věkem značně rozdílní fotbalisté - čty-
řicetiletý Miloš Krčál a ještě starší Martin Strašil i patnáctiletí dorostenci 
Tomáš Němec a Lukáš Holub, nebo šestnáctiletý Filip Bačkovský.

Přibyslavské kopané se nedaří, trenér proto do hry posílá mládí

Již se stalo tradicí pořádat koncem léta na kurtech u sokolovny “Volejbalový turnaj 
na ukončení letní sezóny“. Jedná se o turnaj všech přibyslavských hráčů, který se 
letos konal již po čtvrté.

Zúčastnilo se 6 týmů, které bojovaly o každý bod i přes ne příliš vysoké teploty 
a hrozící déšť.

Vše se odehrálo v sobotu 7. 9. 2019 v odpoledních hodinách. Do turnaje se přihlá-
sili hráči volejbalu z fi rmy ACO, Savencia Fromage, SOKOL Přibyslav a učitelé z MŠ 
a ZŠ Přibyslav. Zbývající družstvo tvořily JUNIORKY z volejbalového oddílu ZŠ Při-
byslav. V letošním roce bylo novinkou, že týmy nebyly utvořeny dopředu, ale hráči se 
rozlosovali do týmů na místě, tedy každá JUNIORKA si vylosovala svůj smíšený tým.

Nálada na turnaji byla opět skvělá! Všichni se navzájem povzbuzovali, fandili svým 
favoritům a obdivovali hráčské výkony jak mladých,  tak i starších volejbalistů. Pod-
pořit hráče přišli i členové rodin, přátelé a kamarádi. Příjemná atmosféra panovala 
i v zázemí bývalé hospody, kde se týmy scházely po zápase, aby probraly své výkony 
a navázaly nová přátelství s ostatními účastníky turnaje. Posedět bylo u čeho, neboť 
každý přinesl “něco malého na zub“ a zároveň se grilovala výborná krkovice. Tímto 
bychom chtěli poděkovat Jiřímu Křesťanovi za naložení masa a panu Novotnému 
za skvělou přípravu masa na rožni.

Tradice tohoto turnaje byla dodržena – hráči se sešli, aby spolu prožili příjemné 
sportovní chvíle, aby si popovídali a neřešili případné umístění, neboť tento turnaj 
nemá nikdy vítěze ani poražené! Troufáme si říci, že si to všichni náramně užili. 

Na  závěr bychom chtěli poděkovat jednotě TJ SOKOL Přibyslav za  pronájem 
skvělého zázemí při tomto turnaji.

Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se příští rok sejdeme opět v hojném 
počtu.

Volejbalisté Přibyslav
Monika Peňázová

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
PRO PŘIBYSLAV

O návrat do přeboru okresu Havlíčkův Brod bojuje Sativa Keřkov. “Bramboráři” obsadili špici 
soutěže a v jednu chvíli ji dokonce vedli.

V desátém měsíci první mužstvo SK Přibyslavi doma nastoupí 6. října proti do nedávna diviz-
nímu Pelhřimovu, 20. října proti Okříškám a první listopadovou sobotu (2.11.) je na programu 
závěrečný zápas podzimu, do Přibyslavi přijede silná Chotěboř.

Snímek Ivo Havlíka je ze střetnutí rezervy SK Přibyslav se Sokolem Herálec. První záříjovou 
neděli fotbalisty zaskočila silná průtrž mračen, hráči i rozhodčí zmokli do nitky a dresy ždímali.

Text a foto: Ivo Havlík
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Již 19. ročník parkuru v Přibyslavi uspořádala místní stáj Frederica. 

Náročnou přípravu předposledního závodu letošního Skokového poháru 
Vysočiny opět výborně s neskutečným nasazením zvládlo deset členů rodiny 
Dany Močubové a několik obětavých pomocníků. 

Zajímavé je, že vůbec první ročník této již tradiční soutěže se konal v roce 
2001 na Bechyňově náměstí, teprve další si našly trvalé místo na  lužní louce 
pod zámkem Zachariáše z Hradce. 

Na startu bylo téměř šedesát plnokrevných a polokrevných hřebců, klisen 
a valachů. Jezdci si pochvalovali pružný terén v nivě Sázavy, posekanou louku, 
možnost parkování a barevně vkusně rozlišené překážky. 

Divákům kromě sportovních zážitků chutnalo výborné občerstvení v kioscích 
zastíněných proti úpalu. 

Jedním z  nejúspěšnějších koní nad různě vysokými překážkami byla klisna 
Hvězda, kterou podle dobře informovaného hlasatele přivedl na  svět a  vy-
choval bývalý přibyslavský kovář František Kocourek. Klisna je dnes ustájena 
ve Vysokém.

Parkuru první zářijovou neděli přálo počasí, teprve v samém závěru se při-
hnala bouřka s vydatným lijákem.

Objektiv zachytil Lenku Válkovou z obce Sázava v sedle sedmiletého teplo-
krevníka Virdona. - “Je to náš rodinný mazlík, avšak s ďáblem v duši,” říká mladá 

V roce 2019 poprvé oslavíme Památný den sokolstva také jako Významný den 
České republiky.

Datum 8. října bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragic-
kých událostí v roce 1941.  V noci ze 7. na 8. října gestapo v rámci „Akce Sokol“ 
zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, 
deportováni do koncentračních táborů.  Plných 93 % z nich do konce války zahy-
nulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuš-
tění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí 
organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. 
Nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje se pak stala spolupráce při atentátu 
na  Reinharda Heydricha, který by se bez doslova sebevražedné pomoci sokolů 

nemohl nikdy uskutečnit. Památným dnem sokolstva 8. října si připomínáme nejen 
tisíce sokolských obětí boje proti nacismu, ale také oběti všech sester a bratrů, kteří 
ve skoro 160leté historii Sokola položili životy v boji za vlast, svobodu a demokracii.

Mezi těmito oběťmi byl i starosta naší Tělocvičné jednoty Sokola Přibyslav, bratr 
Ing. Adolf Švec, který byl v rámci „ Akce Sokol“  zatčen, odvlečen do koncentračního 
tábora v Osvětimi a 15. 6. 1942 popraven.  Předsednictvo župy Havlíčkovy a TJ Sokol 
Přibyslav se v rámci Památného dne sokolstva našemu hrdinnému starostovi pokloní 
při pietním aktu u jeho hrobu na hřbitově v Přibyslavi v pátek 4. října v 16 hodin.

Ing. František Kerbr
starosta TJ Sokol Přibyslav

PONDĚLÍ

19:30 - 20:00

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK MLADŠÍ ŽÁCI

15:00 - 16:30

R  O  Z  V  R  H      C  V  I  Č  E  N  Í

Členské příspěvky jsou: děti - 300 Kč | dospělí - 500 Kč | starší 65 let - 300 Kč

18:30 - 20:00

15:00 - 17:00

16:30 - 17:30 17:30 - 18:30 18:30 - 20:00

Cvičení bude zahájeno v říjnu 2019

17:30 - 18:30 18:30 - 20:00

BADMINTON
STARŠÍ ŽÁKYNĚ

BADMINTON
MUŽI

17:00 - 18:30

STARŠÍ ŽÁKYNĚ

15:00 - 17:00

STARŠÍ ŽÁCI

17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00

RODIČE A DĚTI SENIORKY
KONDIČNÍ CVIČENÍ

ŽENY

15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

PŘEDŠKOLNÍ
ŽACTVO

17:00 - 18:30

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

18:30 - 19:30

VOLEJBAL
ŽENY

15:00 - 16:30 16:30 - 17:30

BADMINTON
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

První parkur se skákal na náměstí, všechny další na louce pod zámkem

Památný den sokolstva

jezdkyně, která na přibyslavském parkuru startovala po několikaleté přestávce, v níž se 
zhostila mateřských povinností.

Text a foto: Ivo Havlík
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Při festivalu motorového paraglidingu, který se na  přibyslavském letišti konal 
ve  dnech 10. a  11. srpna, byl vytvořen nový český rekord s  názvem „hromadný 
Ground Handling“. 

Všichni účastníci se pokusili najednou zvednout padáky nad hlavy a alespoň 5 vte-
řin je tam udržet, na plochu se nás dostavilo celkem 59, ale ne každému se podařilo 
padák v určený čas zvednout. Zvláště piloti v zadních řadách museli hodně bojovat 
s úplavy a rotory za ostatními padáky. Pokus jsme ještě několikrát opakovali a podle 

komisaře z agentury Dobrý Den bylo v jednu chvíli ve vzduchu 55 padáků, toto číslo 
je tedy zapsáno v  České knize rekordů.

Petr Reček půjčoval zájemcům novinku Paradox a Colorado a pro velmi zkušené 
piloty byl připraven momentálně nejrychlejší motorový padákový kluzák na světě 
Dudek Warp v závodní velkosti 16 čtverečních metrů. K otestování v provozu byla 
také šestilistá vrtule od E-Props určená pro motor Polini Thor 250. 

(redakčně kráceno) Milan Klement

 První pokusy zvednout padáky

 Warp + Thor 250 + šestilistý E-props

Rekord na letišti - hromadný vzlet 55 padáků

 
Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
přibyslavským motorkářům a účastníkům 

Motodění 2019 za finanční příspěvek, který věnovali 
mému postiženému synovi Adamu Doležalovi. 

Hana Doležalová 

O VYTVO ENÍ ESKÉHO REKORDU 

Hromadný GROUND HANDLING  

Aeroklub P ibyslav  

   

uspo ádal v rámci Festivalu motorového paraglidingu rekordní pokus, který 
spo íval ve zvednutí maximálního po tu padák  nad hlavy pilot  ve stejný 
as a jejich následné udržení v letové poloze po dobu nejmén  5 vte in. 

K rekordnímu pokusu se dostavilo 59 pilot , p i emž stanovené podmínky 
splnilo v jeden okamžik 55 z nich. Vznik nového rekordu podpo ili svou 
ú astí také mist i R v motorovém paraglidingu Luboš Halama a Milan 
Klement, který byl zárove  hlavním po adatelem akce. Výkon byl do eské 
databanky rekord  zapsán v sobotu 10.8.2019 na letišti v P ibyslavi. 



Str. 25InzerceŘÍJEN 2019

autodíly  

opravy vozidel

Očekáváme:
vysoké pracovní nasazení

logické myšlení
velmi dobrou manuální zručnost

vlastní názor na chod celého servisu

Nabízíme:
výhodné platové podmínky odpovídající odpracované době

obědy zdarma
flexibilní pracovní dobu

výborný kolektiv
5 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou

možnost růstu v rámci hierarchie servisu a další výhody

Přijmeme zaměstnance na pozici

automechanik
osobních vozidel

Kontaktní osoba:
Kopecký Jaroslav, tel. 602 628 110, 583 01 Chotěboř

Provozovny Chotěboř:
Žižkova 1691 - automechanik osobních vozidel, autoelektrikář osobních vozidel

Sokolohradská 629 - automechanik nákladních vozidel, autoelektrikář nákladních vozidel

VeterinaPolná
VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDR. ALENA ZEMANKOVÁ

www.veterinapolna.cz

736 53 92 52
736 46 99 53

Ordinační doba
 
Pondělí 9:00-12:00 14:00-18:00   Čtvrtek 9:00-12:00 14:00-18:00
Úterý 9:00-12:00 14:00-18:00   Pátek  9:00-12:00 14:00-18:00
Středa 9:00-12:00      Sobota 9:00-11:00

Varhánkova 1240, Polná
(v průchodu pro pěší v horní části náměstí)

         www.facebook.com/ 
            veterinapolna

PO–PÁ: 7.00–17.00
SO: 7.30–11.30

Havířská 662, HB, E: klas@zempostober.cz, T: 569 428 874

Makita vrtací
kladivo HR2470,
780W 3 890 Kč

Makita ruční
HS7601

kotoučová pila
190mm 3 600 Kč

 

Zahradnické 
nůžky 210mm

310 Kč
 

Česnek Dukát
500g 179 Kč
250g 95 Kč

Vápenec dolomitický
40kg 158 Kč

Úhlová bruska
L8-11 125mm
230/CEE Flex

800W 2 490 Kč
 

L10-11 125mm
230/CEE Flex

1050W 3 650 Kč
 

L24-6 230mm
230/CEE Flex

2400W 5 350 Kč
 
 
 

Ceny platí do 30.11. 2019 nebo do vyprodání zásob

Česnek Dukát
500 179 Kč

CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL
  Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu? 

Stačí jen zavolat.

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

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

  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme

  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
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HLEDÁME BRIGÁDNÍKA MUŽE 
PRO SKLIZEŇ BRAMBOR (skládání) 

OBDOBÍ ŘÍJEN-LISTOPAD (pracovní doba cca 13 – 18 hod.)  

Prosím volejte na tel. 724 916 160 

 
 
 

si Vás dovoluje pozvat  
na vernisáž výstavy 

„Nadreálně?“ 

která je vystoupením  
Šárky Radové, Miroslavy Zychové 

a 
Zahora 

a bude se konat   
 

v pátek 25. 10. 2019  

v 18:00 hod. 

 
 

Výstava potrvá do 15. 12. 2019 
na adrese Bechyňovo nám. 20 v Přibyslavi  

a je přístupná v pracovních dnech 
od 8:00 do 14:00 hod., 

v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.  

 Upozorňujeme návštěvníky, že na kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy 
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INFORMAČNÍ CENTRUM + MUZEUM
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KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV
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KINO  KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV
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KNIHOVNA

 

 

 
 

Dílnička pro všechnyDílnička pro všechny
pátek 25. 10. 2019 od 14.30 h.pátek 25. 10. 2019 od 14.30 h.
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K U L T U R N Í  D Ů M  P Ř I B Y S L A V

Vstupné: permanentky 300 Kč / 150 Kč 

( zakoupíte v Informačním centru Přibyslav 

do 10. 10. 2014)

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pokladna KD Přibyslav)

Divadelní PŘibyslav

K Z
M P

Kulturní zařízení
M Ě S T A  P Ř I B Y S L A V

w w w . k z m p r i b y s l a v . c z

50 LET KULTURY V KD 

Kom ponovaný pořad 

– zahájení  DP 2019 

Zaskočená návštěva

DS  JenTak Havlíčkova Borová

Kašpárek a jeho koníček

Přibyslavská pimprlata

Sobota
5. 10.
19.00 hod.

Sobota
12. 10.
19.00 hod.

Dívka na koštěti 

DS Ochotníci Novoměstska

Na tý louce zelený 

DS Stonařov

Pátek
25. 10.
19.00 hod.

POPRASK NA LAGUNĚ

DS Nové Veselí
Pátek
1. 11.

19.00 hod.

Na Vánoce ráno

DS ATD Jihlava
Pátek 
 15. 11.
  19.00 hod.

Líný Kuba, 

holé neštěstí

DS Havlíček Škrdlovice
Sobota 
16. 11.
19.00 hod.

Jak drak k druhé 

hlavě přišel

Přibyslavská pimprlata

SYLVIE
AJETO Počátky

Sobota 
26. 10.
14.00 hod.

15.30 hod.

Sobota 
26. 10.
19.00 hod.

Sobota
2. 11.
19.00 hod.

Sobota 
 16. 11.
 14.00 hod.

15.30 hod.

Pátek
22. 11.
19.00 hod.

Sobota
30. 11.
19.00 hod.

Sobota
7. 12.
17.00 hod.

2019

36. ROČNÍK

K U L T U R N Í  D Ů M  P Ř I B Y S L A V

Vstupné: permanentky 400 Kč / 250 Kč 

( zakoupíte v Informačním centru Přibyslav 

do 4. 10. 2019)

Na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pouze před představením v KD)

Slevy : ZTP/ZTP/P, studenti ,  děti do 15 let

a držitelé Senior Pasů

Drahé neteře

DS Furiant 

Jak dědeček hříbeček

bohatýra napravil

DS Hadrián Přibyslav 

Zakončení 

a vyhodnocení 

soutěží

Bezkontaktní ženy

DOS Želiváci
Sobota 

9. 11.
19.00 hod.

KULKY
DS Včelinec Zhoř              

             

Pátek 

8. 11.
19.00 hod.
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říjen 2019
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. října 2019 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2019 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. října 2019 Lovci perel/literární soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2019 Putování za permoníkem Perkrátem/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2019 Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče, není Čech/předprodej Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2019 Podzimní zahrada – obrazy Pavla Bezděčky Janáček galerie Janáček galerie
– od 1. října 2019 Týden knihoven Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2019 Pravidelné cvičení v TJ Sokol/viz plakát Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– od 2. října 2019 Kostymérna – otevřena/viz plakát Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. října 2019 v 16.00 h Pietní akt v rámci Památného dne sokolstva Hřbitov TJ Sokol Přibyslav
– 5. října 2019 v 13.00 h. Žižkovo kolečko Žižkova Mohyla 3. a 10. oddíl skautů střediska Goliath
– 5. října 2019 v 19.00 h. Divadelní Přibyslav – zahájení DP – 50 let kultury v KD Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. října 2019 od 9.00 h. Dny otevřených ateliérů Město Přibyslav místní umělci
– 6. října 2019 od 9.00 h. Dny otevřených ateliérů Město Přibyslav místní umělci
– 6. října 2019 od 13.30 h. Drakiáda Letiště Přibyslav ŠD a ŠK Přibyslav
– 6. října 2019 v 15.00 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 7. října 2019 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– od 7. října 2019 Pravidelné cvičení jógy a taiči Budova MŠ a ZŠ TJ Jóga Přibyslav
– 11. října 2019 v 17.00 h. Hodinářův učeň/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. října 2019 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF Přibyslav a PS Přibyslav
– 12. října 2019 v 19.00 h. DP/Na tý louce zelený/DS Stonařov Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. října 2019 v 15.00 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 12. října 2019 od 17.00 h. Kousek Indie v Přibyslavi/viz plakát Radnice města ŘKF Přibyslav
– 13. října 2019 v 15.00 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 17. října 2019 od 16.00 hodin Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V. Stamice HB, pob. Přibyslav
– 18. října 2019 ve 12.00 h. Uzávěrka listopadového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 18. října 2019 v 19.00 h. Předání Ceny města za rok 2018 Kulturní dům Město Přibyslav, KZM Přibyslav
– 19. října 2019 v 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor/viz plakát Radnice města Město Přibyslav a spolky
– 19. října 2019 od 10.00 h. Výstava k 50. výročí založení DS Sluníčko ZŠ Přibyslav ŠD a ŠK Přibyslav
– 19. října 2019 v 19.30 h. Filmový klub – Diego Maradona, Hrabě Monte Crazy Kulturní dům KZM Přibyslav
– 20. října 2019 od 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor/viz plakát Radnice města Město Přibyslav a spolky
– 20. října 2019 v 14.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– od 21. října 2019 Svoz velkoobjemového odpadu/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 24. října 2019 od 9.00 h. Den Turistických informačních center Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 24. října 2019 v 14.00 h. Výroční členská schůze Velký zasedací sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 25. října 2019 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 25. října 2019 v 18.00 h. Vernisáž výstavy – Nadreálně? Janáček galerie Janáček galerie
– 25. října 2019 v 19.00 h. DP/Dívka na koštěti/DS Ochotníci Novoměstska Kulturní dům KZM Přibyslav
– 26. října 2019 ve 14.00, v 15.00 h. DP/Jak drak k druhé hlavě přišel/Přib. pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 26. října 2019 v 14.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 26. října 2019 v 19.00 h. DP/Sylvie/AJETO Počátky Kulturní dům KZM Přibyslav
– 27. října 2019 14.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 1. listopadu 2019 v 19.00 h. DP/Poprask na laguně/DS Nové Veselí Kulturní dům KZM Přibyslav
– 1. listopadu 2019 Svátek všech svatých/viz plakát Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2019 Svátek všech věrných zemřelých - dušiček/viz plakát Farní kostel a hřbitov ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2019 v 19.00 h. DP/Zaskočená návštěva/DS JenTak Havlíčkova Borová Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. listopadu 2019 14.00 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslavppp

 
Na LISTOPAD 2019 se připravuje
 
- Pokračování přehlídky Divadelní 
Přibyslav 2019 
- Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče, není Čech 
- Filmový klub 
- Loutková pohádka pro malé děti 
- Slavnostní odhalení památníku Obětem 
komunismu 
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