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Třicet let svobody je jistě důvodem k bilancování. Je tomu rok, kdy jsem při pří-
ležitosti stého výročí vzniku republiky a při příležitosti komunálních voleb napsal 
tuto větu: „Mějme radost z odpovědnosti, protože odpovědnost a možnost volby 
nám přináší svobodu a možnost napravit svoji chybu, oproti totalitě a autoritářství, 
ve kterých nám vládnou neomezení vůdci bez chyb.“ Možná jsem tehdy zapomněl 
napsat, že nést odpovědnost je pro každého z nás těžký úkol. Vlastně je to téměř ne-
možné, pokud se tomu neučíme už od dětství. Uplynulo třicet let od chvil, kdy jsme 
si vydobyli svobodu a zároveň si tím řekli o odpovědnost. Ta odpovědnost mnohdy 
bolí, či obtěžuje, někdy je příliš těžká a svazující, jindy je radostí a naplněním života. 
Často je směsicí obojího. Bez přítomnosti odpovědnosti v našich životech budeme 
těžko hledat štěstí, protože odpovědnost nám umožňuje prožívat drobné radosti 
z malých každodenních úspěchů. Přeji nám všem, aby radost z drobností všedního 
žití převládala v našich životech. I k tomu nám má být nápomocna před třiceti lety 
získaná svoboda. 

„Situace je nadmíru výtečná!“
Na tato památná slova  Igora Němce, pronesená pár hodin před zatopením me-

tra při povodních v roce 2002, jsem si vzpomněl v pondělí 14. října při setkání se 
starosty, radními kraje, senátory a poslanci, naslouchaje informacím o nezbytných 
byrokratických postupech, kličkách a  peripetii schvalování zákona o  lesích a  ná-
hradách za vytěženou hmotu v kůrovcem napadených lesích. A ve středu jsem měl 
možnost vidět na skladech větší část z 90.000 m3 dřeva v  lesích Lesního družstva 
Štoky v ohnisku kůrovcové kalamity. Z hlediska celkového množství škod budou tyto 
dvě katastrofy minimálně srovnatelné, to si ještě dnes zřejmě málokdo uvědomuje.

„Rozmohl se nám tady takový nešvar…“
Státní fi rmy a instituce „šetří“, či chcete-li, pečují o majetek s péčí řádného hos-

podáře. A tak mne častěji a častěji navštěvují ředitelé, náčelníci, správci a tu chtějí, 
aby město poskytlo bezplatný pronájem úřadu, tu zase převzalo za úplatu (zatím) 
péči o nádražní budovu (protože ČD podali výpověď z nájmu, protože ministerstvo 
dopravy neobjednalo pokladny, protože vše je dražší…). Tu bychom měli přispět 
na základní dopravní obslužnost pro občany, jejímž objednavatelem je někdo jiný, 
tu na  výkonný přístroj do  jejich instituce, který přece zlepší péči o  naše občany. 
A  město píše, žádá, vysvětluje, čas od  času, když mu nic jiného nezbude, vyjde 
vstříc, ale systém pláče. Ministři se holedbají uspořenými náklady, které ale přenesli 
částečně na obce. Kdo ovšem ponese odpovědnost, za takto vynaložené prostředky, 
zůstává otázkou. 

Dnešní příspěvek si dovolím zakončit opět, v tomto případě spíše osobní, vzpo-
mínkou na dobu před třiceti lety, čas nabyté svobody, dobu bezstarostnosti, dlou-
hých vlasů a toulek v horách. A když už mne dnes zaujaly citáty, použiji k tomu jeden 
ze stejného fi lmu, jako byl citát předchozí:

„ Dobrý den.“
„Nazdar.“
„Nešla by Jindra ven?“
„Nikdy! Nebo navždy.“

S přáním barevného podzimu.
Martin Kamarád, starosta města

Jsme stále stejní…

Kabelová televize a signál DVB–T2
Ve sdělovacích prostředcích jsme informováni o tom, že signál pro pozemní 

vysílání tzv. DVB–T bude nahrazen novějším DVB–T2. Uživatelé komunikač-
ních služeb na televizních kabelových rozvodech TKR Přibyslav se často do-
tazují, zda si mají pořizovat nové televizory tak, jak nám radí mnohé reklamy.

Uživatelů kabelové televize na síti TKR Přibyslav se související změny s pře-
chodem na signál DVB -T2 NEDOTKNOU. 

Případné změny v programové nabídce TV Přibyslav jsou jen drobného 
charakteru a souvisí s tím, jak nám jej dodavatel připravené posílá v datovém 
toku. Doporučujeme „čas od času“ automaticky přeladit programy, protože 
se někdy mění frekvenční pozice daných programů.

Termín, kdy má být signál DVB-T vypnut na našem území je konec června 
2020.

Občané, kteří nejsou připojeni na  „přibyslavskou kabelovku“ a  nechtějí 
měnit televizor, mají možnost zakoupit si SET–TOP–BOX pro DVB–T2. Sig-
nál DVB–T/T2 není jediný, v naší kabelové síti je rovněž DVB–C určený pro 
kabelové televize. Satelitní systémy používají pásmo DVB–S.

Doporučení: 
Při pořizování nového televizoru, videa nebo případně set–top–boxu si pří-

mo u prodejce vždy ověřte jakými typy přijímačů je dané zařízení vybaveno.
Změny, které probíhají v  celé Evropě, souvisí s  uvolněním frekvenčního 

pásma pro 5G mobilní sítě. V České republice se v této souvislosti připravuje 
soutěž o dalšího mobilního operátora.

Informace jsou dostupné např. na  www.lupa.cz, www.televiznisignal.cz 
a jiných serverech.

Můžete kontaktovat také nás (M. Omes, tel. 728  264  579, servis TKR 
720 511 730).

Michael Omes

Příspěvky pro Přibyslavský občasník
Děkujeme všem přispěvatelům, kteří do  redakce zasílají své příspěvky 

a spolupodílí se tak na našich místních novinách. Obsahová stránka je určitým 
obrazem našeho města a života občanů.

Prosíme autory, aby dodržovali stanovený rozsah svých příspěvků (2500 
znaků). Dalším problémem jsou nekvalitní fotografi e nebo pozvánky a upou-
távky v grafi cké podobě. Tisk vyžaduje určitou kvalitu těchto podkladů. 

Dodržováním těchto požadavků předejdete různým problémům s kráce-
ním článků, případně nezařazením.

Odpovědnost vydavatele
Ke každému číslu Přibyslavského občasníku se schází redakční rada, která vyhodnocuje 

minulé číslo a jedná o obsahu čísla připravovaného. Snaha je zařadit pokud možno všechny 
příspěvky, které jsou v souladu se schválenými pravidly. Nastane-li situace, kdy není shoda 
o souladu příspěvku s pravidly, redakce rozhoduje hlasováním. Někdy dojde k tomu, že 
nelze z kapacitních důvodů zařadit všechny zaslané příspěvky do jednoho čísla. Tiskovina 
by pak překročila limit pro doručení a cena by přešla na kategorii poštovní zásilky. Proto 
se někdy příspěvky s ohledem na jejich aktuálnost mohou posunout do dalšího vydání. 

Nikoliv autor příspěvku, ale vydavatel (město Přibyslav) zodpovídá za obsah všech zve-
řejněných článků, zároveň není povinností vydavatele zveřejňovat všechny příspěvky, které 
redakce obdrží.

V tomto směru děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci se stávajícími i novými 
přispěvateli. 

Za redakční radu Michael Omes

 Přibyslav na podzim. Foto: Michael Omes
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ANNA DVOŘÁKOVÁ
Cenu města Přibyslav za rok 2018 v oblasti společenské, získala paní Anna Dvořáková, 

rozená Bezpalcová. Po ukončení základní školní docházky se rozhodla pomáhat lidem, a proto 
začala studovat Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Po vystudování této speci-
alizace nastoupila do tamní nemocnice. Povolání zdravotní sestry se věnovala po celou dobu 
svého aktivního profesního života a  ještě několik dalších let po  odchodu do  důchodu, kdy 
sloužila jako zdravotní sestra na přibyslavském zdravotním středisku. Jejím zájmem však ne-
byla jen její profese, ale po celý život se aktivně zajímala a zajímá o dění a společenský život 
ve  městě. Jako dobrovolná zdravotní pracovnice se zúčastňovala dětských táborů, zájezdů 
a nejrůznějších sportovních akcí. Dosud aktivně pracuje v několika místních spolcích. Je členkou 
Českého zahrádkářského svazu, kde pomáhá při organizování tradičních podzimních výstav  
a při degustacích. Je rovněž nepostradatelnou členkou ochotnického divadla v Přibyslavi, ať 
už v  roli přímo na  jevišti nebo jako nápověda v  zákulisí. V  dřívějších letech rovněž zpívala 
v  chrámovém pěveckém sboru a  ženském pěveckém sboru Beseda, pod vedením paní Evy 
Bechyňové. Mnoho let je aktivní členkou a v posledních letech i předsedkyní SPOZU. Ve dvou 
volebních obdobích byla členkou zastupitelstva města. Ve všech těchto oblastech oceňujeme 
její životní elán, nasazení pro věc, optimismus a organizační schopnosti. Cenu města Přibyslav 
za rok 2018 si plně zaslouží nejen vzhledem k výše uvedeným aktivitám, ale i za lidský přístup 
ke svým spoluobčanům, kteří u ní vždy najdou pomoc či odbornou radu.

JOSEF HAMERNÍK
Pan Josef Hamerník je členem  Českomoravské myslivecké jednoty od roku 1966. Je nositelem 

bronzového odznaku III. stupně za zásluhy o myslivost, nositelem stříbrného odznaku II. 
stupně za zásluhy o myslivost a do třetice i Věrnostní medaile Českomoravské myslivecké 
jednoty. Na okresní úrovni pracoval i jako zkušební komisař a ředitel zkoušek z norování. Jeho 
největší zásluhy se však týkají myslivosti v Přibyslavi. Mnoho bývalých žáků základní školy si ještě 
dnes vzpomene na kroužek myslivosti, který dlouhá léta vedl a dokázal v dětech probudit lásku 
k přírodě a volně žijící zvěři. Dodnes ho zvou učitelky do mateřské školy, aby dětem svým vyprá-
věním přiblížil život v lese a jeho proměny. Pan Josef Hamerník je od roku 1982  hospodářem 
mysliveckého spolku Přibyslav, což obnáší množství hodin strávených například při sčítání zvě-
ře, plánu odlovu zvěře, dohledávání uhynulé zvěře, zajišťování veterinárních opatření, přípra-
vách  mysliveckých akcí, kontrole přikrmování zvěře a stavu krmelců atd. Sám rovněž připravil 
mnoho adeptů na myslivecké zkoušky. Velkou zásluhu má pan Josef Hamerník i na organizování 
spolupráce s Honebním společenstvem Přibyslav a na podpoře a organizaci společenských akcí 
s holandskými myslivci v rámci přátelství našeho města s obcí Mook en Middelaar. 

Cena města Přibyslav za rok 2018

ING. FRANTIŠEK KERBR
Zdejší sokolská organizace byla založena v roce 1892 a stala se sou-

částí župy Havlíčkovy. V současné době má jednota 365 členů, z toho 
185 dětí a mládeže. Nejpočetnější je odbor všestrannosti, který je nej-
větší v celé župě, a proto se  pořádají v Přibyslavi každoročně přebory 
v gymnastice a lehké atletice. V jednotě je organizováno 5 sportovních 
oddílů – nohejbal, volejbal žen, tenis, kulturistika a oddíl stolního teni-
su, který dosahuje velmi dobrých výsledků v soutěžích na úrovni Kraje 
Vysočina.

A právě pan Ing. František Kerbr, který letos oslavil životní jubileum, je 
dlouholetým starostou sokolské jednoty Přibyslav a současně i místosta-
rostou župy Havlíčkovy. Velice aktivně se podílí na jejím vedení a velmi 
úspěšně zde hájí i zájmy přibyslavských sokolů.

Díky němu se zdejší volejbal dostal na  vyšší úroveň – byl trenérem 
žáků, později dorostenců, které dovedl až do dorostenecké ligy a násled-
ně trénoval muže a ti dokonce vybojovali národní ligu, což byl historický 
úspěch přibyslavského volejbalu.

VRATISLAV LIŠKA
Pan Vratislav Liška je členem Českého rybářského svazu, místní orga-

nizace Přibyslav od roku 1980. Ihned po vstupu se zapojil do spolkové 
činnosti. V roce 1985 byl zvolen do funkce jednatele místní organizace, 
kterou zastával až do roku 2018, tedy plných 33 let. Po celou tuto dobu 
byl aktivním organizátorem spolkové činnosti. Řídil výborové a členské 
schůze, vypracovával plány práce a  činnosti organizace. Vedl rovněž 
kompletní členskou evidenci, včetně výdejů členských známek a povole-
nek. Spolupracoval s územním svazem ČRS, kterým byl postupně oceněn 
čestným bronzovým a stříbrným odznakem. Čestným zlatým odznakem 
za dlouholetou spolupráci byl oceněn  celorepublikovou radou Českého 
rybářského svazu. Byl mentorem rybářských kroužků mládeže a nepře-
konatelným způsobem vedl kroniku organizace. Po celou dobu zajišťoval 
poštovní korespondenci a  legislativní požadavky na  místní organizaci. 
Dále spolupracoval při výstavách organizovaných městem. Hlavně je 
ale pan Vratislav Liška čestný pracovitý člověk a  výborný a  spolehlivý 
kamarád.
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Tajemník Městského úřadu Přibyslav  
vyhlašuje dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové řízení na obsazení místa  

pracovníka odboru hospodářsko-správního Městského úřadu Přibyslav – účetní 

Název územního samosprávného celku: město Přibyslav 

Druh práce: samostatný/-á účetní odboru hospodářsko-správního (úředník) 

Místo výkonu práce: Přibyslav  

Pracovní poměr: 1,0 - na dobu neurčitou; předpokládaný nástup 1. 3. 2020 

Platová třída odpovídající druhu práce: 9 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: 
 státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR, 
 věk minimálně 18 let, 
 způsobilost k právním úkonům, 
 bezúhonnost, 
 ovládání jednacího jazyka. 

Jiné požadavky územního samosprávného celku: 
 vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomického směru výhodou),  
 znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
 znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 
 dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet). 

Výhodou: 
 zkouška Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu nebo při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 
 znalost účetnictví obcí, 
 praxe v obecní samosprávě, 
 řidičské oprávnění skupiny B.  

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:  
 jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 datum a místo narození uchazeče, 
 státní příslušnost uchazeče, 
 místo trvalého pobytu uchazeče, 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 kontaktní údaje - telefon, email, 
 datum a podpis uchazeče. 

Uchazeč k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto doklady:  
 životopis, ve kterém uvede, mimo jiné, údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 

dovednostech týkajících se požadovaných činností, 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 

osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně ověřená kopie o složení ZOZ, 
 motivační dopis, ve kterém stručně uvede svoji motivaci k výkonu práce účetního/účetní, 
 souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení. 

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek:  
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, tak, aby byly doručeny nejpozději do pondělí 18. 11. 2019 do 16:30 na podatelnu MÚ. 
Obálka s přihláškou a požadovanými dokumenty musí být viditelně označena nápisem „Výběrové řízení – účetní“. 

Kontaktní osoba: Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ, tel. 569 430 831, e-mail: matejuv@pribyslav.cz 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
V Přibyslavi dne 22. října 2019 
          
            Ing. Václav Matějů 

tajemník MÚ Přibyslav 

 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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Žádáme řidiče, aby v souvislosti se zimním obdobím neparkovali od 1. listopadu 
do 31. března svá vozidla na místních komunikacích a umožnili tak pracovníkům 
zimní údržby bezproblémové odhrnování sněhu. Po dohodě s Policií ČR bude pro-
váděna zvýšená kontrola dodržování ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v němž je řidičům uložena povinnost 
ponechat při stání vozidla alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý 
směr jízdy (tj. u obousměrné silnice 6 m).

Skončila úplná uzavírka na silnici I/19 v úseku Sázava – Hamry nad Sázavou, takže 
silnice I/19 je z Přibyslavi do Žďáru nad Sázavou již průjezdná. Inkriminovaný úsek 
Sázava – Hamry nad Sázavou projíždějte se zvýšenou opatrností, protože zde budou 
do cca poloviny prosince realizovány dokončovací práce. I v Ronově nad Sázavou 
je silnice I/19 zprovozněna v obou jízdních pruzích a probíhají zde dokončovací 
práce. S ukončením úplné uzavírky na silnici I/19 byly ukončeny výlukové jízdní řády 
autobusové dopravy a autobusy jezdí dle obvyklých jízdních řádů. 

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2019 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
93.996.579,09 Kč (což tvoří 84,80 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou 
ve výši 54.797.762,90 Kč (což je 34,09 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl 
celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 39.198.816,19 Kč.

Z  celkových příjmů činí daňové příjmy 64.299.245,28 Kč (85,93 % rozpočto-
vaných daňových příjmů), nedaňové příjmy 4.216.883,19 Kč, kapitálové příjmy 
408.836,00 Kč a přijaté transfery 25.071.614,62 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 39.060.176,77 Kč a  kapitálové výdaje 
15.737.586,13 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 30. 9. 2019 Kč 11.729.112,26, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy -91.816,10 Kč, skládka 8.375.315,83 Kč, 
správa majetku 72.453,90 Kč, kabelová televize 1.312.923,47 Kč a  pronájmy 
2.060.235,16 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Díky vlídnému počasí jsme pokračovali i tento měsíc v údržbě zeleně některých 

lokalit. Celková obnova, včetně zednických prací a  zeleně, proběhla v  lokalitě 
„u knihovny“. V této části mezi č.p. 45 a č.p. 47 proběhla oprava havarijního stavu 
dešťové kanalizace. Následně po opravě byl realizován nový povrch ze žulových ka-
menných kostek. Tento problém se vyskytl (propad komunikace) i v ulici Vyšehrad. 
Havárii realizovala fi rma Toman Havlíčkův Brod. 

Byly vyplaceny fi nanční prostředky za údržbu zeleně všem sborům dobrovolných 
hasičů v obcích a SK Přibyslav. Všem děkuji za spolupráci.

Na Krajský úřad Kraje Vysočina bylo zasláno závěrečné vyúčtování dotace na akci 
„Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“. Pokračují stavební práce na in-
vestici v  ulici Pod Osivou a  na  rekonstrukci ulice Malinského. Hotova je oprava 
chodníku v Keřkově, kterou realizovala fi rma Zdeněk Čihák, Havlíčkův Brod. 

Souběžně se společností ČEZ Distribuce, a.s., která realizovala svůj záměr v místní 
části Hřiště, město realizovalo dle zpracované projektové dokumentace zemní kabe-
lové vedení veřejného osvětlení nn 1kV. Jednalo se jen o část přeložky VO. 

Na základě vyhlášené výzvy města Přibyslav pro realizaci opravy chodníku podél 
komunikace II/350 v ulici Havlíčkova byla vybrána nabídka od společnosti PORR, 
a.s., stavba dle smlouvy o dílo bude probíhat do 15. 11. 2019. V současné době je 
zveřejněno zadávací řízení pro zateplení bytového domu v Ronově nad Sázavou 
č.p. 15, výzva trvá do 11. 11. do 9:00 hod. Radou města Přibyslav byl schválen Plán 
zimní údržby pro rok 2019 – 2020. Oproti předchozímu období nedošlo k žádným 
podstatným změnám. Tak, jako každý rok, bude zimní údržbu místních komunikací 
dodavatelsky provádět společnost Osiva, a.s., a společnost Keřkov, a.s., dle stano-
vených lokalit, uvedených v Plánu zimní údržby. 

Bytová oblast – pokračují stavební práce, související s rekonstrukcí bytu v domě 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

 Nový Manitou

čp. 40 na Bechyňově náměstí. Jsou hotovy opravy balkónů na budově domu s pe-
čovatelskou službou čp. 251. Řešili jsme požadavky na drobné opravy a výměny 
zařizovacích předmětů v nájemních bytech. Koncem měsíce nám bylo nahlášeno 
uvolnění bytu v domě s pečovatelskou službou č.p. 251. Jsou volné dva rekonstru-
ované 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
V polovině října fi rma dokončila výměnu povrchu venkovního hřiště u sportovní 

haly. Povrch hrací plochy je nyní multifunkční. Těším se, že na hřišti častěji uvidíme 
i tenisty nebo basketbalisty, kteří potřebují dostatečný odraz míče od plochy. Pro 
tenis máme připravenou novou síť, pro basket pak basketbalové desky, obroučky 
i řetízky. Nové sítě jsme pořídili také pro volejbalisty, nohejbalisty, vysloužilé jsme 
vyměnili v brankách. Aby nám hřiště vydrželo v perfektním stavu dlouhou řádku let, 
budeme muset všichni dodržovat daná pravidla. Najdete je na tabulích zavěšených 
na sítích u vstupních branek. Prosím školní dozor, vedoucí skupin a trenéry o jejich 
dodržování. Hřiště je určené pro sportování, tedy ne pro lítání z oválu sem a tam. 
Důležité je vstupovat na něj pouze v čisté a vhodné obuvi: sálová obuv (boty bude-
me nazouvat na místě a nepoběžíme v nich přes silnici ze šatny sportovní haly), dále 
tenisky, běžecká obuv, fotbalisté můžou mít turfy. Platí zákaz vstupu v kopačkách, 
botách na podpatcích, v botách s černou podrážkou zanechávající šmouhy, v tre-
trách. Dovnitř se nebude nosit jídlo ani pití, nechávejte si ho na lavičkách za sítěmi. 
Děkuji předem za dobrou spolupráci.

Na sportovišti jsme také do nářaďovny dali dvě žíněnky. Jsou určené k  lezecké 
stěně, lze je ale také použít třeba na kotrmelce. Na koupališti se během říjnových dnů 
dělají nátěry podlah v toaletách a sprchách, v šatnách, v bufetu. Víme, že zjara by 
na ně už nebylo tolik času, budeme se chtít věnovat dalším renovacím dřevěných ob-
ložení, vstupních vrat. Na skládce začal sloužit nový teleskopický manipulátor, který 
nahradil desetiletý stroj. Děkujeme zástupcům města za podporu při jeho pořízení. 
„Maniťák“ je na skládce v zápřahu každý den po celý rok. Fotografi i z převzetí nového 
teleskopického manipulátoru Manitou MLT 733-115 najdete v tomto čísle Přibyslav-
ského občasníku. Technická četa připravila tradičně v říjnu vše potřebné pro konání 
Podzimní výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. V těchto dnech 
bývá radniční sklepení plné ovoce, zeleniny a medu, vyzdobené pestrobarevnými 
výkresy a výrobky dětí úplně nejkrásnější, a rozhodně stálo za návštěvu. Pracovníci 
technické čety města v říjnu dokončili rozsáhlou opravu zdi u knihovny, opravovali 
některé herní prvky na dětských hřištích, hlavně v ulici Nerudova. Do Utína jsme 
na  přání obyvatel přidali novou lavičku, pravidelně odklízíme listí z  ulic, v  pátek 
zametáme cyklostezku, vyjíždíme na opravy pouličního osvětlení. V následujících 
dnech nás čeká kácení některých suchých stromů, například suchého smrku na do-
pravním hřišti.

Užívejte si barevný podzim. 
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Povinné čipování psů

Novelou veterinárního zákona se od 1. 1. 2020 zavádí povinné čipování psů a je 
na  jejich majitelích toto zajistit. Výjimku mají štěňata do 3 měsíců a psi, kteří byli 
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čitelně tetovaní před 3. 7. 2011. Čip velikosti zrnka rýže je zaveden aplikátorem pod 
kůži za levým uchem na krku a bude ho možné identifi kovat čtečkou. Do očkovacího 
průkazu se pak zaznamená identifi kační číslo psa. Pokud má pes aktuální očkování 
proti vzteklině, bude pak zaregistrován na webu Komory veterinárních lékařů. Maji-
teli psa, který nebude k 1. 1. 2020 označen mikročipem, lze ve správním řízení uložit 
pokutu až do výše 20.000 Kč.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři. MVDr. Jaroslava 
Vondráčková (tel. 603 542 628, www.veterina-hamry.cz), která má ordinaci v Při-
byslavi, Vyšehrad 52, oznamuje, že bude aplikovat čipy bez nutnosti objednání v or-
dinačních hodinách: v úterý a v pátek od 10 do 13 hodin a ve středu od 14 do 17 ho-
din. Cena za aplikaci, čip a registraci je 600 Kč. Pokud si majitel nepřeje registraci, je 
cena 500 Kč. Je ale důležité připomenout, že při uniku zvířete a jeho nalezení umožní 
registrace rychlejší vrácení psa majiteli. Čipování by mělo sloužit k identifi kaci psů 
i  v  případě pokousání, nehody a  pro nákazovou situaci. Státnímu veterinárnímu 
dozoru čipování usnadní odhalování nelegálních chovů, tzv. množíren.

Povinné je rovněž označení zvířete mikročipem při cestách do  členských států 
Evropské unie. Noví majitelé by si už neměli pořídit psa bez čipu, aby se vyvarovali 
dalších komplikací.

 Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Po celý měsíc říjen probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážnějších 

komplikací, které by nějak ohrozily chod Pečovatelské služby Přibyslav. V ojedinělých 
případech vyhodnotily pečovatelky zdravotní stav klienta jako natolik závažný, že 
bylo nutno přivolat RZP a zajistit převoz klienta k hospitalizaci do nemocnice.

Vedle běžné činnosti byly zpracovány a odeslány materiály a statistické výkazy 
o poskytované sociální službě na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Tyto údaje si 
krajský úřad vyžádal v rámci systému reportu dat o poskytovaných sociálních služ-
bách. Dále vedoucí pečovatelské služby zpracovává přes internetovou aplikaci OK 
služby - Poskytovatel „Žádost o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2020“. 
Dotace je určena pro poskytovatele sociálních služeb určených pro obyvatele Kraje 
Vysočina formou Příspěvku na vyrovnávací platbu.

V sobotu 12. 10. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spo-
lupráci 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 15. 10. 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 navští-
vili 4 zájemci o službu. Zároveň jsme se s pracovnicemi centra domluvili, že tato 
poradna bude probíhat pravidelně každé třetí úterý v měsíci, termín další poradny 
tedy spadá na úterý 19. 11. 2019 v čase od 9.00 – 11.00 hodin opět ve středisku 
pečovatelské služby. 

V pondělí 21. října proběhlo ve středisku pečovatelské služby školení pečovatelek 
v  oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a  odborná příprava zaměstnanců 
zařazených do preventivní požární hlídky.

V průběhu měsíce listopadu budou našim klientům předány tzv. hodnotící do-
tazníky, kde budou mít možnost ohodnotit spokojenost s poskytovanými službami. 
V dotazníku budou mít možnost se vyjádřit, v čem jim poskytovaná služba pomáhá, 
zda by uvítali nebo potřebovali nějakou změnu či návrhy na další zlepšení služby 
nebo s čím konkrétně jsou spokojeni nebo nespokojeni. Bude zde prostor i pro vy-
jádření jejich připomínek nebo stížností na kvalitu poskytovaných služeb a to i ano-
nymně. O výsledku dotazníkového šetření budeme po jeho zpracování informovat 
na stránkách občasníku.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Svým příspěvkem si dovolím lehce navázat na ten minulý, ve kterém jsem zmínila 

nárůst řešených případů v souvislosti se zahájením nového školního roku. Běžně se 
řeší situace, kde rodič selhává a dítě životem jen tak proplouvá. Vždy byli, jsou a bu-
dou rodiče, kteří výchově a vzdělání svých potomků nepřikládají velkou váhu a ko-
munikace se školou a dalšími orgány je vyloženě obtěžuje. Jsou i tací, kteří potřebám 
svých ratolestí nevěnují dostatečnou pozornost, a dítě ve snaze upoutat na sebe 

pozornost tropí jednu hloupost za druhou. Všeobecně nám pak z takových  dětí vy-
růstají problémoví, těžko vzdělavatelní bezohlední jedinci, jejichž socializace značně 
pokulhává. Vyžadovat po takových dětech, aby byly v dospělosti vzornými rodiči či 
zaměstnanci, je téměř nereálné. 

Nejeden sociální pracovník při výkonu své profese zaslechl: „Je to moje dítě, já 
si ho budu vychovávat, jak chci a  mluvit s  ním, jak chci.“ Omyl. Pokud v  tomhle 
duchu děti „vychováváme“, pak musíme počítat s tím, že se o nás bude „sociálka“ 
zajímat. Ono i dítě má svá práva a povinnosti, stejně tak jako jeho rodiče. Rodičovská 
práva a povinnosti nazýváme rodičovskou zodpovědností. Tu uplatňujeme při péči 
o zdraví dítěte, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Jak říká zákon o rodi-
ně: „Rodiče mají být osobním životem a chováním příkladem svým dětem.“ Pokud 
tedy dochází k porušování zákona, lze očekávat zákrok v podobě různých opatření 
sociálně právní ochrany dětí nebo rozhodnutí soudu. 

Z praxe víme, že během života si osvojujeme návyky, které jsme v rodině získali. 
A to i návyky v rodině s převráceným žebříčkem hodnot nebo jeho absencí. Tyto 
návyky si dítě přenáší do svého budoucího rodinného života v domnění, že takto 
žít je normální. Vždyť nic jiného nezažilo. Vzniká tak další generace problémových 
jedinců. Vnímáme to jako začarovaný kruh, ze kterého se lze vymanit jen silou vůle, 
správnou motivací a s pomocí druhých. Bohužel se podaří jen malému procentu 
sociálně slabších osob vyměnit zahálčivý život, většinou v neutěšených podmínkách, 
v zadluženosti, s návykovými látkami, intrikami, trestnou činností a dalšími patolo-
giemi za život spořádaný, respektující, s možnostmi osobního rozvoje, zabezpečení 
a celkového naplnění. Jako by tyto osoby potřebovaly adrenalin v podobě zásahů 
policie, „sociálky“, stížností, domlouvání apod. Je mi líto dětí z takových rodin. Líto, 
že již nyní je předurčeno, kdo bude naším dalším klientem… 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 4. 11. 18. 11. 6 Cihlářská 11. 11. 25. 11.
2 Bezručova Út 5. 11. 19. 11. 7 Jiráskova 12. 11. 26. 11.
3 Hesovská St 6. 11. 20. 11. 8 Vyšehrad 13. 11. 27. 11.
4 Pecháčkova I Čt 7. 11. 21. 11. 9 Prokopova 14. 11. 28. 11.
5 Zahrádky u ACA Pá 8. 11. 22. 11. 10 Na Vyhlídce 15. 11. 29. 11.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 4. 11. 18. 11. 16 Seifertova 11. 11. 25. 11.
12 Pecháčkova II Út 5. 11. 19. 11. 17 Česká 12. 11. 26. 11.
13 Nezvalova St 6. 11. 20. 11. 18 U Barevny 13. 11. 27. 11.
14 Bezpalcova Čt 7. 11. 21. 11. 19 Zahradní 14. 11. 28. 11.
15 Zahrádky Amerika Pá 8. 11. 22. 11. 20 Zahrádky Letiště 15. 11. 29. 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. 11. - 7. 11. 15. 11. - 17. 11. 25. 11. - 28. 11. 
Keřkov 8. 1. - 10. 11. 18. 11. - 21. 11. 29. 11. - 1. 12. 
Dobrá 1. 11. - 3. 11. 11. 11. - 14. 11. 22. 11. - 24. 11. 
Česká Jablonná 4. 11. - 7. 11. 15. 11. - 17. 11. 25. 11. - 28. 11. 
Dolní Jablonná 8. 1. - 10. 11. 18. 11. - 21. 11. 29. 11. - 1. 12. 
Poříčí 1. 11. - 3. 11. 11. 11. - 14. 11. 22. 11. - 24. 11. 
Dvorek 4. 11. - 7. 11. 15. 11. - 17. 11. 25. 11. - 28. 11. 
Uhry 8. 1. - 10. 11. 18. 11. - 21. 11. 29. 11. - 1. 12. 
Utín 1. 11. - 3. 11. 11. 11. - 14. 11. 22. 11. - 24. 11. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v listopadu 2019
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 198/2019 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097. Předmětem smlouvy je fi nanč-
ní dar ve výši 50.000 Kč jako ocenění úspěšné nominace cyklostezky Přiby-
slav – Sázava na cenu European Greenways Awards 2019.
Termín: 30. 11. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

199/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019196/1 mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČO 24729035 k  tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 521/8 
a 249/11 v k. ú. Česká Jablonná spočívající v právu umístit, provozovat, opravo-
vat, činit údržbu, obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy.
Termín: 30. 11. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

200/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
15. 10. 2018, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), 075 01 Trebišov a paní (z důvodu ochra-
ny osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav na byt č. 4 v bytovém 
domě na adrese Bechyňovo náměstí 40, Přibyslav. Dodatek upravuje dobu 
trvání nájmu od  1. 11. 2019 do  31. 10. 2020 a  termín úhrady nájemného 
včetně záloh na služby.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

201/2019 Rada města Přibyslav ruší své usnesení č. 166/2019 ze dne 14. 8. 2019.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

202/2019 Rada města Přibyslav ruší své usnesení č. 167/2019 ze dne 14. 8. 2019.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

203/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování projek-
tové dokumentace pro investici „Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu 
občanského vybavení čp. 301 v ulici Husova v Přibyslavi se vznikem objektu 
pro bydlení“.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

204/2019 Rada města Přibyslav schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Přibyslav 
s účinností od 1. 10. 2019.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

205/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na stavební práce označené „Oprava 
chodníku ul. Havlíčkova, Přibyslav“ nabídku od společnosti PORR a.s., se síd-
lem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, nabídka 
v částce 1.299.928,20 Kč bez DPH, 1.572.913,12 Kč včetně DPH a schvaluje 
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností PORR a.s., Dubečská 3238/36, Straš-
nice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560. 
Termín: 11. 10. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 25.  09. 2019

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 09.  10. 2019

 206/2019 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít dodatek se společností OSIVA 
a. s., Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069 k pachtovní smlouvě 
ze dne 31. 12. 2018, kterou se propachtovávají pozemky parc. č. 708, 709, 
727, 733 a 761 v k. ú. Hřiště. Dodatkem se prodlužuje doba pachtu do 31. 12. 
2020. Rada města Přibyslav rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

207/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007889/VB/2 mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 
405  02 Děčín, IČO 24729035 k  tíži pozemku ve  vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 1658 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, provozovat, opravo-
vat, činit údržbu, obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

208/2019 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 
1647/4 o  výměře 28 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 11. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

209/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2205 o vý-
měře 400 m2 v k. ú. Dolní Jablonná panu (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Nájemné je navrženo ve výši 400 Kč/rok. 
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2019 na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou.
Termín: 01. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

210/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
17. 10. 2018, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav na byt č. 8 v bytovém domě 
na  adrese Nerudova 665, Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu 
od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

211/2019 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít Dodatek č. 1 mezi městem 
Přibyslav a Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 
Praha 28 - Nové Město, IČO 72496991 k nájemní smlouvě ze dne 12. 1. 2012 
na pronájem nebytových prostor budovy čp. 1, Bechyňovo náměstí, Přibyslav, 
a to z důvodu změny sídla nájemce, dále výše nájemného a částky za spotře-
bované energie, a rozhoduje záměr vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 21. 10. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

212/2019 Rada města Přibyslav schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací 
ve městě Přibyslav a jeho částech pro období 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

213/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít pro období 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020 
„Smlouvu o provádění zimní údržby místních komunikací“ mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
Sativa Keřkov, a.s., Jemnická 355/3, 140  00 Praha 4 - Michle, provozovna 
Keřkov 72, 582 22 Přibyslav, IČO 47469447. 
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

214/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít pro období 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020 
„Smlouvu o provádění zimní údržby místních komunikací“ mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
Osiva a.s., Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069. 
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

215/2019 Rada města Přibyslav schvaluje prodej žulových kostek, určených k  opravě 
chodníku v ulici Havlíčkova, společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, Straš-
nice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 za cenu 1.900 Kč/t bez DPH.
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

216/2019 Rada města Přibyslav jmenuje hodnotitelskou komisi pro hodnocení návrhů 
studií na rekonstrukci Bechyňova náměstí ve složení Martin Kamarád, Michael 
Omes, Ing. Marie Křesťanová, Ing. Václav Zábrana, Mgr. Ota Benc, Ing. Jan 
Tomek, Ing. Martin Liška, Mgr. David Pavlata a Ing. Arch. Jiří Hašek.
Termín: 20. 10. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

217/2019 Rada města Přibyslav schvaluje ceník skládky Ronov nad Sázavou platný 
od 15. 10. 2019. 
Termín: 15. 10. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

218/2019 Rada města Přibyslav souhlasí uzavřít kupní smlouvu na prodej teleskopického 
manipulátoru MLT 731 T panu Ing. Václavu Zábranovi, Hesovská 447, 582 22 
Přibyslav, IČO 48195103 za cenu ve výši 423.500 Kč s DPH. 
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

219/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vzor smlouvy o nájmu hrobového místa.
Termín: 15. 10. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

220/2019 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 23. 10. 2019.
Termín: 14. 10. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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V  sobotu dne 19. října 2019 jsme za  příznivého počasí a  tónů dechové kape-
ly z  Nového Veselí zahájili 21. ročník Výstavy ovoce, zeleniny, medu a  brambor 
Přibyslavska. 

V jídelně základní školy se ve čtvrtek před výstavou konala degustace brambor 
a první místo získala odrůda Antonia ze společnosti AGRO SÁZAVA, a.s., na druhém 
místě se umístila odrůda Lada ze společnosti Sativa Keřkov, a.s. a na třetím místě 
skončila odrůda Anuschka pěstitele Ing. Václava Šrámka z Krátké Vsi. Všechny tři 
odrůdy byly k ochutnání v sobotu dopoledne ve sklepení společně se zákysem z Mlé-
kárny Polné, který opět nezklamal. Děkujeme manželům Kameníkovým za přípravu 
bramborové části výstavy.

V soutěži návštěvníků o nejkrásnější jablko zvítězilo jablko pana Jaroslava Kárníka 
ze Žižkova Pole, odrůda Rubín. Druhé místo obsadila také odrůda Rubín od pana 
Josefa Panáčka z Havlíčkovy Borové a na třetím místě se umístilo jablko od Ing. Albína 
Jaitnera z Přibyslavi, odrůda Vanda. V odborné soutěži Slza medu 2019 za nejlepší 
med získal ocenění pan Petr Nekoranec z Polné. Jeho med byl také sobotu ve sklepení 
mezi soutěžními vzorky medu. Nádherné keramické ceny vyrobila paní Jana Březková.

V tomto roce panovala velká obava, zda vzhledem k letošní neúrodě jablek, bude 
vůbec co vystavovat. Pomohli přátelé z okolních zahrádkářský ch sdružení, např. ze 
Světlé nad Sázavou, kteří nám na výstavu dodali své výpěstky. Dále byla k vidění i jabl-
ka z prodejních farem. Pan Adam Doubek, člen místního zahrádkářského spolku, při-
pravil v letošním roce pro návštěvníky ukázku bylinek a mnoha netradičních rostlin, 
např. olivovníku. Také děti ze Základní školy Přibyslav pomohly expozici doplnit vy-
dlabanými dýněmi. Dýňovou polévku mohli návštěvníci ochutnat ve školní kavárně, 
která se nacházela v zasedacím sále radnice a organizoval ji Nadační fond Základní 
školy Přibyslav. Občerstvení připravily a napekly členky senior klubu Pohoda.

Výstava také reagovala na  kůrovcovou kalamitu. Paní Martina Čejková a  paní 
Aneta Velínová za „dozoru“ a pomoci paní Marie Henzlové se spokojeným výrazem 
ve tváři ze svých nástupkyň, kterého si nešlo nepovšimnout, připravily perníčkovou 
výstavku na  téma „ Příroda se bouří, lesy pláčou…“. Návštěvníci také obdivovali 
perníky od paní Libuše Mokré a paní Jaroslavy Janů a dalších perníkářek. Výstavu 
obohatil krásnými dřevěnými skulpturami pan Stanislav Kocourek ze Šlapanova.

V neděli zorganizovali zahrádkáři přednášku týkající se pěstování a řezu ovocných 
stromů. Přednášejícím byl Ing. Josef Adam ze Světlé nad Sázavou.

Nechyběla expozice rybářů, chovatelů, včelařů a myslivců z Dobré. Pan Marek 
Stránský od rybářů se věnoval výstavě po celé tři dny. Sklepení bylo krásně dozdo-
beno výtvarnými pracemi dětí ze základní školy a mateřských škol.

Výstava byla velmi pestrá a k tomu je zapotřebí ochota a osobní nasazení mnoha 
lidí, kteří se na ní podílí. Díky všem.

Jana Krejčová
referent OVŽP

Výstava ovoce, zeleniny, medu 
a brambor Přibyslavska

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu

ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 13 do 16 hod.

Na konzultaci je nutné se předem objednat
na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018

u Mgr. Marcely Rýpalové, vedoucí poradny.

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., 
bude poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
19. 11. 2019 od 9 do 11 hodin ve společenské místnosti  střediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod). 
Není třeba se objednávat!

Kontaktní osoba centra: Eva Kohoutová 
mobil: 604 139 201
e-mail: eva.kohoutova@cnn-vysocina.cz
web: www.cnn-vysocina.cz

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 … 569 484 361 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183  366 (Jan Trdý)

 

Uzávěrka příštího čísla 19. 11. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 28. 11. 2019)
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Letos navštěvuje základní školu 557 žáků, je to počet vskutku rekordní, když se 
ohlédneme za minulými roky, letos máme žáků nejvíc. 

Již dva měsíce probíhá na naší škole čilý pracovní ruch. Posbírala jsem některé 
střípky z vydařených akcí.

TERÉNNÍ PROGRAM EVVO „Seznamte se: Rašelina“
3. října žáci 7. B navštívili v rámci programu EVVO rašeliniště u Velkého Dářka. Lek-

torka žáky při procházce seznámila s rostlinným ekosystémem i s historií těžby rašeliny.
Žáci 7. B

POZNÁVÁNÍ PRAHY
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se vydala třída 5. B společně s 5. C na exkurzi do Prahy. 

Žáci navštívili zrcadlové bludiště a pěšky došli na Pražský hrad, kde je zaujalo střídání 
stráží. Pak přešli Karlův most, na Staroměstském náměstí  Orloj, místo popravy 27 
českých pánů a Husův pomník.

Třídy 5. B a 5. C

DRAKIÁDA 2019
V neděli 6. října jsme pro děti zorganizovali tradiční Drakiádu. Nad přibyslavským 

letištěm poletovalo 65 dráčků. Počasí bylo pěkné, ale chyběl silnější vítr. Drakům 
se moc do oblak nechtělo. Doprovodnou akcí bylo malování na obličej. Paní Petra 
Pejzlová vykouzlila na dětských tvářičkách krásné ozdoby. A koho přemohla žízeň 
a hlad, mohl si zakoupit v místním bufetu špekáček na oheň, čaj a limonádu. Děku-
jeme Pavlovi Kubátovi za ochotu a pomoc v zajištění občerstvení.

Na  konci Drakiády proběhlo slosování zaregistrovaných draků a  každý dostal 
medaili a  balíček od  našich sponzorů. Letos nám akci sponzorovali: ACO Přiby-
slav, Lékárna p.  Teclová, Cukrárna Fontána, Papírnictví p.  Fejfarová, PRO-VITAL 
p. Nováková, Vinotéka Přibyslav, COOP Přibyslav, Keramika p. Březková, Crystalite 
Bohemia, Amylon Ronov n. Sázavou, Apoly s.r.o., Zelenina p. Servítová, Restaurace 
U Huberta , ZPMV ČR, ČPZP, Pekařství p. Danková, Policie ČR, Gumex s.r.o., VZP. 
Autoři vlastnoručně vyrobeného draka dostali navíc cenu za šikovnost.

Děkujeme sponzorům a všem, kteří za námi na letiště přišli. ŠD Přibyslav

Ve středu 18. 9. 2019 se uskutečnil v naší škole Sportovní den. Všechny děti z prv-
ního stupně postupně navštívily n ěkolik stanovišť, na kterých se snažily podat co 
nejlepší výkon. Ověřily si svou pružnost, sílu, švih, a to vše zábavnou formou. Při 
organizaci velice zodpovědně pomáhali všichni deváťáci.

Celá akce se velmi vydařila, myslím, že si každý účastník užil spoustu zábavy.

Zdeňka Šedová

 

 

Vás srdečně zve  

do tradiční předvánoční  

VETEŠÁRNY, 
která se uskuteční v budově školy  

ve dnech 25. -29. listopadu 2019 

v pondělí od 14:00 do 16:00 h,  
v úterý až čtvrtek od 7:00 do 7:45 h a od 13:00 do 16:00 h,  

v pátek od 7:00 do 7:45 h. 
 

Darované nepoškozené a čisté hračky, dekorativní předměty a drobnosti vybíráme  
od 1. do 22. listopadu  v klubovně Otakárků nebo v kabinetě přírodopisu u p. uč. Zichové. 

 

                                                
 
 

Výtěžek prodeje je určen na zaplacení školného, pomůcek a lékařské péče adoptované guinejské dívky 
Finy Camara v roce 2020. 

Zprávy ze ZŠ

ORIENTAČNÍ BĚH ŠKOLOU v rámci Týdne mobility
V pátek 20. 9. jsme již potřetí v rámci Týdne mobility uspořádali Orientační běh 

školou. Je to jedinečná příležitost běhat po škole s povolením. Tuto možnost přišlo 
využít celkem 18 žáků z 1. i 2. stupně naší školy.

První kategorie z 1. až 4. ročníku se seznámila s plánkem 1. a 2. patra školy, pak 
po jednom děti vybíhaly a sbíraly kontrolní body na jednotlivých stanovištích, které 
nalezly dle mapy. 

Druhou kategorii tvořili žáci 5. ročníku, ti měli úkol obtížnější v  tom, že museli 
donést 10 kontrolních bodů ze tří pater školy. Některá stanoviště byla záludně ukrytá 
na nepřehledných místech, takže hledání kontrolního místa si u některých vyžádalo 
více času.

Třetí kategorii naplnili žáci 8. ročníku, kteří měli stejný úkol jako 2. kategorie, ale 
nemohli se před startem podívat do plánu školy. Vystartovali a teprve potom mohli 
nahlédnout do mapy, zorientovat se a co nejrychleji se vrátit do cíle se všemi 10 
kontrolními body. 

Gratulujeme všem startujícím - všichni se úspěšně vrátili se všemi kontrolními body 
do cíle, čímž dokázali, že umějí po škole nejen běhat, ale i dobře se v ní orientovat!

Běhu zdar! Jana Kamarádová

Od 5. října do 12. října se vybraní žáci z 8. a 9.tříd zúčastnili intenzivního týden-
ního kurzu anglického jazyka na Maltě. Doprovázeli je pedagogové: Jaroslav Zich 
a Kateřina Šustáčková. Všichni přijeli nadšeni.

Monika Linková

 Malta
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Mateřská škola
Ahoj, 

tak to jsme my, BERUŠKY. Najdete nás v Tyršově 
ulici. Jsme odloučené pracoviště mateřské školy. Je nás 

tady celkem 21 dětí a 2 paní učitelky, Iva a Míla. Jsme 
heterogenní třída, máme kamarády od 2 - 7 let.

Začátkem roku nás navštíví paní logopedka, která nám 
pomáhá s odhalením vad řeči a její nápravou. Také k nám pravidelně jezdí odbornice 
na vyšetření zraku.

V měsíci září jsme připravili na zahradě pro ostatní třídy DEN STROMŮ.  

Společně s mateřskou školou Nové Dvory a 1. C ZŠ jsme vyrazili do DÝŇOVÉHO 
SVĚTA. Všichni jsme si to náramně užili.

Začátkem října jsme uspořádali na školní zahradě malou ZAHRADNÍ SLAVNOST, 
abychom poděkovali radě rodičů a sponzorům za pomoc při vybudování zahradní-
ho altánku. Společně s námi vystoupily děti ze ZUŠ a Zpěvandy. Poté jsme všechny 
pozvali na malé občerstvení, které připravily naše maminky.

Sponzory altánku jsou - Neufe, spol. s r. o, SC Metal, s.r.o, Amylon , a. s., I. Partner 
CZ, s.r.o.

Altánek nám postavila fi rma Tesařství, pokrývačství Pospíchal, Nížkov.

Ve školce nás navštívila paní Alena Jouklová s ochutnávkou MUZIKOTERAPIE.

V listopadu se chystáme přivítat v našem městě nové občánky.

Pravidelně navštěvujeme sportovní halu, kde se pokaždé pěkně proběhneme 
a vykřičíme. 

Účastníme se projektu „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“ 
od Tělovýchovné jednoty Sokol.

Také nás čeká výstava našich prací ve sklepení městského úřadu na „bramborář-
ských dnech“.

Každý rok pořádáme vernisáž v galerii u pana Janáčka, kde i vy si můžete prohléd-
nout naše výtvarné práce.

Společně s ostatními třídami jsme zhlédli hudební pohádku O dvanácti měsíč-
kách, kterou nám přijely zahrát studentky ze Soukromé vyšší odborné školy sociální 
v Jihlavě, byl to pro nás všechny krásný zážitek. Děkujeme.

Chystáme se do ZŠ, kde si pod vedením paní učitelky Zichové povíme o lidském 
těle.

V naší třídě se 2x ročně schází bývalé kolegyně MŠ Tyršova, kde pro ně připravíme 
krátký program. 

Spousty zážitků máme 
už za  sebou, ale mnoho 
hezkého nás ještě čeká.

S přáním krásného a po-
hodového podzimu 

Míla Novotná, BERUŠKY

RADA RODIČŮ PŘI MŠ PŘIBYSLAV SI DOVOLUJE POZVAT 

DĚTI, RODIČE, PRARODIČE, PŘÍBUZNÉ 

I ŠIROKOU VEŘEJNOST 
NA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kulturní dům města Přibyslav 

27. 11. 2019 
středa 

15 – 19 
hodin 

Jarmark s výrobky dětí z MŠ a výrobky šikovných maminek 

Vystoupení dětí z MŠ a učitelského sboru „Zpěvandy“ 

Výtvarné a tvořivé dílny 

Vánoční tombola 

Vánoční občerstvení a nápoje 
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Co nám přinese 
listopad
Pravidelné akce: modlitba růžence za nemocné (neděle 7.30 h.); modlitby matek 
(pátek po mši svaté na faře), scholička (pátek 15.30 h.), adorace a zpověď (zpovídá 
se půl hodiny před mší svatou, v pátek hodinu a s možností adorace).

Srdečně vás všechny zveme na  připravované akce v  listopadu roku 2019. 
Aktuální informace o  dění ve  farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i  dalších 
bohoslužeb naleznete nejen v  našem  měsíčníku Římsa, na  našich stránkách 
www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechne-
te v ohláškách při nedělních bohoslužbách. Je možné, že u některých 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  

Vážení čtenáři,

ještě než skončil měsíc září, zúčastnila se naše Místní skupina ČČK (resp. naše 
členka) ve sváteční den 28. září běžeckého závodu Přibyslavská 10 a 5 v obci Hřiště. 
Ovšem ne v  pozici běžce, ale zdravotnice. Závod proběhl bez komplikací, takže 
zdravotní asistence nebyla třeba.

Říjnový kroužek červenokřižáčků se nesl v duchu her a  tvoření samozřejmě se 
zdravotní tématikou.

A co nás čeká v listopadu kromě pravidelné schůzky 
červenokřižáčků?

V neděli 10. listopadu se těšíme na Svatomartinský průvod s KVC Harmonie.

Ve  čtvrtek 21. listopadu připomínáme divadelní představení pro dobrovol-
né dárce krve Drahé neteře. Od 14. října do pátku 8. listopadu 2019 si můžete 
vstupenky vyzvednout na podatelně Městského úřadu Přibyslav, nebo rezervovat 
na  emailu mscckpribyslav@seznam.cz. Více informací najdete na  plakátku nebo 
našem webu.

V sobotu 30. listopadu se přijďte vánočně naladit do Starého špitálu. Budeme se 
těšit na dílničkách Vánoční prodejní výstavy s KVC Harmonie.

Těšíme se na setkání!

Za MS ČČK Přibyslav
Kristýna Loužecká

tel.: 605 740 447
kontakt@cckpribyslav.cz 

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav

 Kroužek v září

 Přibyslavská 10 a 5

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

pátek 1. 11. – 8.00; 18.00 h.  Mše sv. – Svátek všech svatých 
sobota 2. 11.  – 8.00; 17.00 h. Mše svatá – Památka všech věrných zemřelých

– 18.00 h.  Průvod na místní hřbitov a modlitba za všechny zemřelé
neděle 3. 11. – farní káva
úterý 5. 11., 12. 11., 26. 11.
  – 16.00 – 17.00 (30)   společenství dětí na faře 

(předškolní do 2. třídy a 3. – 6. třída)
pátek 8. 11.  – 8.00; 17.00 h. Mše svatá – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

– 18.00 h.   Průvod na místní hřbitov a modlitba za všechny zemřelé
úterý 19. 11. – od 17.00 h.  Misijní klubko na faře
pátek 29. 11. – Instalace výstavy betlémů
sobota 30. 11. – 13.00 h.  Zahájení výstavy betlémů „K Ježíškovi do Betléma“ 

a vystoupení dětí (do 17.00 h.)
neděle 1. 12.  – 9.00 h. Výstava betlémů „K Ježíškovi do Betléma“ (do 12.00 h.)

– zápis intencí na faře; sbírka na bohoslovce
pondělí 2. 12. – Výstava betlémů „K Ježíškovi do Betléma“
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Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dětského žvatlání, dovádě-
ní, pocitu sounáležitosti, přátelství ... Je to místo pro setkávání rodičů a dětí. 
Děti se zde seznamují s  kolektivem, poznávají nové kamarády a  mohou 
se zapojit do různých aktivit. Maminkám přináší možnost společenského 
kontaktu, navázání nových přátelství, seberealizace i čerpání inspirace pro 
výchovu dětí a rozšíření herního repertoáru. Mateřské centrum je otevře-
né pro každého – děti, rodiče, prarodiče, přátele… Především 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 „Domeč-
ku“ vedle nové MŠ Tyršova v Přibyslavi. Těšíme se na Vás!!!

Co nás čeká v listopadu?
4. 11. 2019 – V knihovně si můžeme i hrát
10. 11. 2019 – Svatomartinský lampionový průvod (parket v Dobré)
30. 11. 2019 – Vánoční výstava (Starý špitál)
Setkání – výrobky s podzimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Zuzana Šrámková

KVC Harmonie a MS ČČK Přibyslav Vás srdečné zvou na prodejní 

 

VÁNOČNÍ VÝSTAVU 
v sobotu 30. listopadu 2019 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Starého špitálu v Přibyslavi 

  
U vánočního punče a cukroví si můžete prohlédnout a koupit adventní věnce, svícny a jiné dekorace, 

ozdoby, perníčky, šperky, teplé čepice a šály, čaje … 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pro malé návštěvníky jsou připravené dílničky a malování na obličej 
 

Vstupné dobrovolné 

 

  

Na co se můžete těšit: 
 - ohňová show 

 - posílání dopisů s přáním Ježíškovi 

 - ochutnávka svatomartinských rohlíčků 

 - občerstvení 

 - doprovodný program 

 - lampiónový průvod - lampióny s sebou 

  
Vstupné dobrovolné. 

Při nepříznivém počasí informace o konání akce na fc KVC Harmonie nebo tel. 724004015. 

neděli 10. listopadu 2019 od 16.00 hodin 
V Dobré na parketu 

 

KVC HARMONIE a MS ČČK PŘIBYSLAV 
Vás srdečně zvou na 

  

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

 

Těšíme se na Vás 

Chceme vás pozvat … 
(svaz invalidů informuje)

Koncem měsíce října jsme se sešli na tra-
diční výroční členské schůzi. V  příjemném 
prostředí přibyslavské radnice jsme strávili 
hezké společné odpoledne.  A nyní se už tě-
šíme na další akci.  Tentokrát využijeme po-
hostinnosti přibyslavského kulturního domu. 
Ve  čtvrtek 7. 11. se sejdeme na  přátelském 
posezení. Touto cestou chci poděkovat nejen 
vedení KZMP, ale hlavně panu Petru Štefáč-

kovi, který nám vždy velice ochotně připraví hezké odpoledne s písničkou a i malým 
občerstvením. V listopadu se sejde náš výbor 21. 11. ve 14. 00 h. v zasedacím sále 
radnice, abychom doladili přípravy na tradiční vánoční posezení.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Co je nového v Harmonii? Podzimní burzu oblečení a potřeb pro děti 
máme úspěšně za sebou a tímto bych chtěla poděkovat všem prodávajícím 
i nakupujícím za účast a doufám, že v březnu se zase potkáme. A samozřej-
mě veliké DÍKY patří všem maminkám za pomoc při organizaci, protože 
je to opravdu časově náročné. A pokud jsou mezi vámi maminky, které by 
nám chtěly při příští burze pomoci, budeme rádi za každou pomoc.

V říjnu jsme vzali naše nejmenší na výlet do Vymazlené kavárny, kde si to 
jako vždy náramně všichni užili. A upřímně, my maminky také ☺

A co nás čeká v listopadu?
Kromě setkání v Domečku a v knihovně vás všechny srdečně zveme 10. 

11. na parket v Dobré na tradiční vítání zimy - Svatomartinský lampionový 
průvod. Těšit se můžete na svatomartinské rohlíčky a jiné dobroty, samo-
zřejmě něco na zahřátí v podobě čaje a svařáku, soutěže pro děti, cvičení 
s  Růžou a  posílání dopisů Ježíškovi. A  na  závěr ohňová show v  podání 
skupiny Novus Origo z Polné. Při nepříznivém počasí sledujte informace 
o konání akce na našem FB KVC Harmonie nebo na tel. čísle 724 004 015.

A poslední listopadovou sobotu pořádáme Vánoční výstavu. Přijďte si 
užít předvánoční odpoledne s punčem a cukrovím, koledami a nakoupit 
samozřejmě můžete vánoční dekorace, perníčky, šperky, čepice a šály, čaje.   
Program je připraven i pro malé návštěvníky v podobě dílniček a malování 
na obličej.

Všem přejeme krásný podzim a možná že přijede i  ten Martin na bílém 
koni ☺

Vendula Klementová

Zprávičky z Harmonie

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM
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V sobotu 12. října se děti z 2. oddílu vodních skautek a skautů ze střediska Goliath 
vydaly na letiště, aby změřily své síly v pouštění draků. 

Počasí bylo pro pouštění draků naprosto ideální. Podzimní sluníčko dopomáhalo 
dobré náladě, mírný vítr si laškovně pohrával s draky. Odborná letecká komise slo-
žená ze zástupců Aeroklubu Přibyslav hodnotila vítěze Drakiády z hlediska několika 
kritérií. Například hodnotila draky vlastní výroby, sledovala dobu, výšku letu apod. 

Vyhlásit pouze jednoho vítěze bylo těžké, takže nakonec komise udělila ceny 
za nejdelší let, největší trpělivost při odmotávání draka nebo za nejkrásnější zpěv 
při pouštění draka. Komise obdivovala draka s vodním motivem a samozřejmě draka 
vyrobeného doma. Zkrátka každý soutěžící si odnesl sladkou cenu.

Skautíci na přibyslavském letišti neprovozovali pouze vzdušné hrátky. Rozlehlá 
zelená plocha nabízela zejména klukům prostor pro hry s míčem, dívky se věno-
valy gumičkování. K dispozici byly též kaštany a děti v mezičase vyráběly zajímavé 
postavičky. 

Drakiáda nebyla poslední akce, na kterou se vodní skautíci mohli těšit. Počátkem 
října se zúčastnili akce Žižkovo kolečko, ve druhé polovině října budou sázet stromky 
v rámci Dne za obnovu lesa. Také je čeká střediskový sněm, návštěva Modelové-
ho kolejiště nebo edukační výlet na Zelenou horu. Vodní skotačení zažijí v bazénu 
a přespávací víkend na skautské základně slibuje noční hru.

Jestli se chceš i t y k nám přidat, přijímáme děti všech věkových kategorií s kladným 
vztahem k vodě. 

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

Text a foto: Zuzana Špačková

Přestože doménou vodních skautů je především voda, v sobotu 19. října 2019 
se jejich schůzka odehrávala v Pelestrově na Havlíčkobrodsku, kde probíhala celo-
republiková akce na obnovu lesa poničeného kůrovcem. Ochrana přírody je totiž 
jedna z hlavních asociací se skautingem.

Termín byl více než symbolický. Na 20. říjen totiž připadá Mezinárodní den stro-
mů. Vodní skauti dorazili na místo okolo desáté hodiny a s tisícovkou dobrovolníků 
a pod vedením lesáků začali sázet stromky. Veškeré nářadí zajistili organizátoři, sa-
motné práci předcházel teoretický výklad k výsadbě stromů. Sázela se směs dřevin, 
především listnaté stromy jako javory, jedle, buky, a  lípy. Každý desátý strom byl 
modřín nebo smrk, které do těchto poloh ve střední Evropě tradičně patří.

Kromě výsadby sazenic stromků vodní skauti zhlédli v  akci harvestor, mohli si 
vyzkoušet lesnické dovednosti a  prověřit si své znalosti. Organizátoři v  Pelestro-
vě představili práci stromolezce při sběru šišek v korunách stromů a ukázali práci 
s koněm v lese. 

V odpoledních hodinách pracovníci Záchranné stanice Pavlov návštěvníkům při-
blížili chráněné živočichy. Nezapomenutelným zážitkem bylo vypouštění dvou sýců 
rousných. Neméně zajímavý program pro děti nabízela lesní pedagogika.

„Skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, který 
má blízko k ochraně přírody. Využili jsme této akce hned z několika důvodů. Děti se 
naučily mnoho užitečných činností spojených s výsadbou stromů, byla zde zapotřebí 
zejména schopnost týmové práce. Akce měla také edukační charakter a v neposlední 
řadě si užily krásný doprovodný program, který nabízeli organizátoři,“ uvedla vedou-
cí vodních skautů Renata Tvrdíková.

Celorepubliková akce se konala na 14 místech v republice, organizovala ji společ-
nost Lesy ČR. Do lesa se mimo skauty vydali i studenti, rodiny s dětmi, olympionici, 
spolky a sdružení včetně turistů i seniorů. Celkově se na akci podílelo 31 tisíc lidí.

„Jsem moc rád, že přišlo 
tolik lidí, kteří se spolu s námi 
dnes podíleli na výsadbě lesa 
pro nové generace. Nešlo 
nám  o  rekordy, ale  zájem 
a  nasazení účastníků byl ob-
divuhodný. Chtěli jsme veřej-
nosti představit les 22. století, 
který už dnes sázíme a v příš-
tích letech budeme sázet v ješ-
tě větší míře,“  řekl generální 
ředitel Lesů ČR Josef Vojá-
ček.  „Přijďte se podívat, jak 
v aše stromy rostou,“ vzkázal.

Text: Zuzana Špačková
Foto: Renata Tvrdíková

Vzdušné hrátky vodních skautů Vodní skauti z Přibyslavi zasadili 600 
stromků v rámci akce Den za obnovu lesa



Str. 15Spolky / PozvánkyLISTOPAD 2019

V září proběh l v Přibyslavi již druhý ročník soutěže Slza medu, v níž se hodnotí 
nejchutnější med na Vysočině. Soutěže se letos zúčastnilo 17 včelařů, přičemž téměř 
polovina byla ze základní organizace Přibyslav (8) a další z okolních organizací – Pol-
né (4), Havlíčkova Brodu (2), Telče (2) a Chotěboře (1).  Vítězné ocenění Slza medu 
2019 poputuje do základní organizace v Polné, konkrétně příteli Petru Nekorancovi.  
Mezi osm fi nalistů se dostali dva včelaři: Libor Dejmal z Přibyslavi, Petr Venc z Dolní 
Jablonné a jediná soutěžící včelařka Marie Šimanovská z Utína. Obzvláště nás těší, 
že mezi těmito osmifi nalisty byl i med přibyslavských Včelaříků, tedy med od včel, 
o které se starají děti v rámci včelařského kroužku. Blahopřejeme jim.

Hodnocení medů probíhá zpravidla dvěma základními způsoby: laboratorním 
rozborem a tzv. senzoricky, tedy hodnocení chutě, vůně a barvy medu. V rámci sou-
těže se uplatňují oba dva postupy, avšak výsledek soutěže se odvíjí od senzorického 
hodnocení, tedy subjektivního posuzování. To probíhá podle metodiky Výzkumného 
ústavu včelařského v Dole. Podle této metodiky musí každý hodnotitel posuzovat 
u všech vzorků osm ukazatelů. Hodnotí se buď jen na škále 1-10 (např. příjemnost 
vůně medu, vyváženost chuti), anebo hodnotitel připojuje slovní vyjádření, v němž 
zhodnocuje specifi cké příchuti, vůni (např. vůni švestkového dřeva, výrazné aroma). Hodnocení je velice náročné 
a hodnotitelé mohou hodnotit vždy jen osm vzorků. Před a při hodnocení se může popíjet jen čistá voda a „zklid-
ňovat“ chuťové pohárky plátky nakyslého jablka. I z tohoto důvodu je soutěž dvoukolová. Ostatně ochutnávku 
medů, které byly v  soutěži mezi nejlepšími, si mohou odzkoušet i  návštěvníci Výstavy ovoce, zeleniny, medu 
a brambor (pozn. uzávěrka čísla probíhala ještě před konáním výstavy). V rámci expozice místního spolku včelařů 
nabídneme návštěvníkům nejchutnější medy z letošní soutěže.   

Všechny vzorky soutěžních medů jsou hodnoceny i druhým, objektivním způsobem v laboratořích Výzkumného 
ústavu včelařského v Dole. Na výsledky stále čekáme a doufáme, že všechny medy budou hodnoceny na nejvyšší 
úrovni kvality, tak jak tomu bylo i v loňském roce a získají tak certifi kát Český med.

Letošní komise hodnotitelů se lišila od té loňské. Do fi nálové komise, která hodnotila v sobotu 28. září nejlepší 
med, přibylo oproti loňsku více regionálních hodnotitelů, tedy včelařů zastupujících základní organizace včelařů 
v Kraji Vysočina. Jedním z hodnotitelů byl radní kraje Martin Hyský zaměřený ve své činnosti na resort zemědělství 
a životní prostředí. Zvláštním hostem byla předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová. Její přítomnosti 
mohli využít včelaři v rámci odpoledního setkání.

Společné setkání zahájil doc.  Jan Kazda z  fakulty agrobiologie, přírodních a  potravinových zdrojů z  České 
zemědělské univerzity v Praze, a  to přednáškou na  téma vlivu pesticidů na včely. Šlo o prezentaci založenou 
na výsledcích mnohaletého výzkumu, které jsou obohacující nejen pro včelaře, ale 
též zemědělce. V rámci diskuse se poznatky vědeckého týmu doplňovaly o zkuše-
nosti a postoje Českého svazu včelařů reprezentované samotnou předsedkyní svazu.

Osobně děkuji všem, kteří věnovali čas a úsilí uspořádání akce a zvláštní dík patří 
zastupitelům města, kteří nás v takovém konání podporují.

Eva Kučerová,
Předsedkyně hodnotící komise

Druhý ročník soutěže Slza medu 2019

MS ODS Přibyslav si Vás dovoluje pozvat 
na tradiční setkání u sochy sv. Václava 
u příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

Setkání se uskuteční 
v neděli 17. listopadu 2019 od 18.00 hod.

Martin Kamarád – předseda MS ODS Přibyslav
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, moc mě těší, že vás mohu 
přivítat u dalšího článku, který shrnuje kulturní dění v našem městě a samozřejmě 
vás pozveme i na další nové akce konající se v listopadu. 

Celý podzim je v Přibyslavi každý rok nabitý nepřeberným množstvím možností 
trávení volného času, opravdu. Protože kde jinde byste mohli každý víkend navštívit 
divadelní představení? Také se můžete zajít podívat na výstavu do galerie, do muzea, 
navštívit informační centrum, stavit se za námi do knihovny, jít do kina. Věřím, že si 
něco z nabízeného vyberete a my se na vás těšíme.

Začátkem října proběhlo pravidelné setkání s  maminkami a  jejich ratolestmi 
v  knihovně a  já jsem moc potěšená, že přišly i  nové tváře. Všechny tu zase rádi 
přivítáme v pondělí 4. listopadu dopoledne a samozřejmě i v jiné dny, když budete 
mít chuť si k nám s dětmi přijít pohrát. 

V sobotu 5. října jsme slavnostně odstartovali Divadelní Přibyslav 2019 kompo-
novaným pořadem „50 let kultury v KD“. Od té doby jste mohli v kulturním domě 
vidět představení „Na tý louce zelený“, „Dívka na koštěti“ a loutkovou pohádku „Jak 
drak k druhé hlavě přišel“. Ani v listopadu na vás ochotníci nezapomněli – bude 
„Poprask na laguně“, „Zaskočená návštěva“, „Bezkontaktní ženy“, „Na Vánoce ráno“ 
nebo třeba „Jak dědeček Hříbeček bohatýra napravil“. A to není zdaleka všechno. 

Zakončení divadelní přehlídky proběhne v sobotu 7. prosince v 17:00 hodin. 
Jak jistě víte, při této příležitosti budou vyhodnoceny divácké soutěže a také rozdány 
ceny. Určitě přijďte, obzvláště vy, co máte permanentní vstupenku. 

V říjnu jsme hráli v kině novou českou pohádku „Hodinářův učeň“ a přišlo vás 
opravdu hodně, moc za to děkujeme a těšíme se na vás opět v listopadu. Protože 
budeme promítat další bezvadnou pohádku, tentokrát animovanou – „Mrňouskové 
2: Daleko od domova“. A to v sobotu 23. listopadu od 17:00 hodin, vstupné 60 Kč 
jak jste zvyklí.

V  rámci říjnových akcí v  knihovně jsme ve  čtvrtek 17. 10. pořádali pro páťáky 
místní ZŠ komiksový workshop. Snad se jim líbil. Vymýšleli scénáře ke komiksům, 
také je dokreslovali a poté názorně předváděli, někdo i přímo jako scénku na pódiu. 

Posledním říjnem také skončí naše půlroční čtenářská soutěž pro děti „Lovci pe-
rel“! Všechny získané perličky budou sečteny, podle toho vytvoříme pořadí vítězů 
a v pátek 8. listopadu v 15:00 je srdečně zveme do knihovny, abychom jim předali 
zasloužené ceny. Přijít mohou samozřejmě všichni, kdo se zúčastnili. Těm nejpilněj-
ším pošleme ještě SMS či e-mail, aby nezapomněli. 

Rozdány také byly Ceny města Přibyslav za  rok 2018. Moc gratulujeme všem 
oceněným a děkujeme jim za jejich dlouholetou spolkovou činnost pro naše město. 

Proběhla i tradiční Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska, vidět 
jste během ní mohli i mnoho dětských prací z místní ZŠ i od dětí z okolí. 

Mohli jste zajít na fi lm a muziku v rámci fi lmového klubu, nebudete o něj ochuzeni 
ani v listopadu. V sobotu 23. 11. od 19:30 se můžete těšit na další pokračovaní. 
Informace o fi lmu i hudbě jsou na plakátu v tomto čísle PO.

Koncem října u  nás v  Kurfürstově domě proběhl také vůbec první „Den turis-
tických informačních center“. Akce, kterou nově v  rámci celé republiky vyhlašuje 
Asociace turistických informačních center ČR. My jsme se připojili a věříme, že ne 
naposled. Všem děkujeme za návštěvu.

V době psaní příspěvku ještě nevím, jak dopadla říjnová dílnička, zato mohu po-
referovat o té zářijové. Byla bezvadná! Přišlo vás po prázdninách opravdu hodně, 
i několik nových šikulů. Vyrobili jste si krásné stojánky na tužky. V listopadu nás čeká 
dílnička v pátek 22.  odpoledne a moc se na vás všechny těšíme. 

V listopadu se bude konat tradiční lampionový svatomartinský průvod v obci Dob-
rá. Pořádá ho KVC Harmonie s MS ČČK Přibyslav. V neděli 10. listopadu od 16:00 
hodin si ho nenechte ujít. 

V pátek 15. listopadu v 10:00 proběhne na nádvoří Kurfürstova domu slavnost-
ní odhalení památníku Obětem komunismu města Přibyslav. Srdečně vás na tuto 
akci k výročí 30 let od sametové revoluce zveme. Stejně tak proběhne i vernisáž 
výstavy „Psal se rok 1989“, která bude k vidění ve výstavní síni Kurfürstova domu 
do 23. listopadu. Proto neotálejte s její návštěvou.

V sobotu 16. listopadu od 14:00 a 15:30 budou v kulturním domě Přibyslavská 
pimprlata hrát pohádku „Kašpárek a jeho koníček“. 

Nabitý podzim!
Ve sváteční neděli 17. listopadu v 16 hodin se bude v obřadní síni na zámku 

konat koncert k výročí 30 let od sametové revoluce. Vystoupí Barbora Mičková, 
Michaela Štefáčková a Hana Loubková. Nenechte si koncert ujít.

V úterý 19. listopadu od 14 hodin se bude ve společenském sále DPS konat 
cestopisná přednáška pana Jaroslava Kreibicha „Tajemství Krušných hor“. Jak název 
napovídá, nebude to „jen“ o Krušných horách, ale také o jejich magičnosti a tajemnu. 
Beseda je nejen pro členy senior klubu Pohoda, ale i pro všechny zájemce z  řad 
veřejnosti. Těšíme se na vás!

Pozor, milí čtenáři! Na téměř celý listopad pro vás máme úkol. Ale zábavný, ne-
bojte se. Vyhlašujeme soutěž o nejzdařilejší, či chcete-li o nejvíce originální a hezké 
vánoční ozdoby (samozřejmě rukodělné). Od 1. listopadu do pátku 22. 11. nám 
do Kurfürstova domu můžete své výtvory nosit a my z nich poté na prosinec připraví-
me výstavu. Soutěž bude samozřejmě vyhodnocena a tvůrce ozdoby s nejvíce hlasy 
obdrží zaslouženou odměnu. Nemůžeme se vašich prací dočkat. 

V úterý 26. listopadu v 19:00 hodin se bude konat avizovaný pořad „Kdo neplá-
če, není Čech“ stand-up komika Lukáše Pavláska. Lístky jsou stále k dispozici, stavte 
se pro ně u nás v informačním centru.

Poslední listopadový víkend můžete už navštívit některé vánoční výstavy – budou 
se konat ve Starém špitále i na faře. 

V neděli 1. prosince v 16 hodin proběhne vernisáž výstavy betlémů a soutěžních 
vánočních ozdob v Kurfürstově domě a v 17 hodin bude na Bechyňově náměstí 
slavnostně rozsvícen vánoční strom!

Vidíte, kolik nás toho ještě čeká. A ani se nestačíme nadechnout a už budeme 
rozsvěcet vánoční strom. 

Příjemné listopadové dny vám přejí všichni zaměstnanci KZM Přibyslav.

Markéta Šrutková, knihovnice

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, ani v říjnu jste tomu luštění moc nedali. Copak to bylo tak 
těžké? Pořád věřím, že spousta z vás ví správné odpovědi. Jen nám je zašlete 

a odměna vás nemine. Je to opravdu jednoduché. To může potvrdit i Matěj, 
na kterého tu začátkem listopadu opět bude čekat malý dárek. 

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, herec, dramatik, narozen v roce 1936 

b) autor mnoha písní (Hodina zpěvu) 
c) Tatínku, ta se ti povedla; Radovanovy radovánky; Pan Buřtík a pan Špejlička

2.  a) irský spisovatel, měl přezdívku Jack b) blízký přítel J. R. R. Tolkiena 
c) sedmidílný cyklus fantasy (např. Stříbrná židle, Čarodějův synovec)

3.  a) česká výtvarnice a ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění 
b) hraje na dudy 
c) Obrazy ze Starého zákona, Jakub a hvězdy, Dobrých 100
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Kulturní zařízení města Přibyslav 
vyhlašuje 

soutěž pro šikovné ruce a nápadité hlavičky 

TTRADIČNÍ I NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ OZDOBY 
Sice se bude zdát někomu brzy myslet už teď na Vánoce, když je venku ještě hezky a po zimě není ani památky. Ovšem chceme dát šanci 
všem, kteří rádi něco tvoří, vymýšlejí, něco nového a zajímavého vyrábějí. A to není hned ze dne na den. Proto, abyste měli dost času na 

přemýšlení i výrobu, vyhlašujeme podmínky soutěže již teď. 

1. Vyrobte vlastní vánoční ozdobičky (5 – 10 kusů) 
2. Výběr materiálu i velikost je zcela na vás, fantazii se meze nekladou. 
3. Soutěže se mohou zúčastnit i jednotlivci, ale i celé kolektivy – školní třídy, děti z výtvarných kroužků, ze ŠD a ŠK či oddělení MŠ. 
4. Hotové výrobky můžete donášet od pátku 1. listopadu do pátku 22. listopadu včetně do informačního centra. 
5. Výrobky budou vystaveny anonymně, pouze pod čísly, aby mohli návštěvníci nezaujatě ohodnotit podle nich ten nejhezčí výtvor. 
6. Soutěžní výstavu slavnostně otevřeme první adventní neděli, tj. 1. 12. v 16.00 h. ve výstavní síni Kurfürstova domu. 
7. Výstava potrvá do pondělí sv. Tří králů 6. 1. 2020 
8. Po sečtení hlasů proběhne vyhodnocení ve čtvrtek 9. 1. 2020 v 10.00 h.      

Těšíme se na vaši účast! 

 

S nechápavým údivem i rozhořčením byla přijata podzimní rekonstrukce chodní-
ku vedoucího v Přibyslavi podél Havlíčkovy ulice ke hřbitovu. 

V  čase uzávěrky listopadového vydání Přibyslavského občasníku je spíše prav-
děpodobné, že do dne Památky všech věrných zesnulých se nová dlažba chodníku 
nestihne po celé délce položit a stavba nebude dokončena. Kritičtí občané to mohou 
považovat za nesprávné a špatně nečasové. 

Pravda je ovšem taková, že město Přibyslav nemělo jinou možnost, než chodník 
nechat vydláždit zrovna na přelomu října a listopadu. Vzhledem k výrazné převaze 
poptávky nad nabídkou stavebních fi rem se jiný termín dláždění nepovedlo najít. 
A položit novou dlažbu až v zimě, by se nemuselo vyplatit, technologie kamenických 
prací nemá ráda mráz.

Městská samospráva si uvědomuje, že nejvíce frekventovaný čas návštěvy pohře-
bišť je nejméně vhodným pro výstavbu přístupové komunikace, ale nepředpokláda-
ný souběh s Památkou zesnulých nebyla schopna změnit. Nákladná stavba chodníku 
následuje po stejně nákladné rekonstrukci hřbitovní zdi v roce 2017. 

Pohřebiště je staré 185 let
Nová zeď přibyslavské nekropole a nový chodník k ní je dokladem trvalé péče 

města o tzv. poslední věci jeho občanů. 
Obdobně jako „Dušičky“ jsou charakteristické zvelebováním hrobů našich předků, 

tak radnice považuje za povinnost pečovat o hřbitov. Právě v tomto měsíci uplynulo 
185 let od jeho otevření; slavnostně vysvěcen byl 16. listopadu 1834.

Připomeňme informaci z  říjnového vydání Přibyslavského občasníku: ačkoli je 
hřbitov od počátku října do konce dubna otevřen pouze do 18. hodiny, v období 
Památky zesnulých (včetně všech dní od předcházející soboty do následující neděle) 
se bude uzavírat až v devět hodin večer.

Ivo Havlík

Ke hřbitovu povede nový chodník, 
jeho stavba jindy nebyla možná

Uplynulo rovných 75 
let od smrti vůdce české-
ho podzemního odboje 
proti hitlerovské okupaci 
- divizního, in memori-
am armádního generála 
Vojtěcha Luži a  jeho po-
bočníka poručíka Josefa 
Koreše.

Oba padli 2. října 
1944 v  krvavé přestřelce 
s  protektorátními čet-
níky v  hostinci v  tehdy 
samostatné obci Hřiště, 
dnes místní části města 
Přibyslav.

Jejich památku přesně 
v  den jubilea tragické 
události uctil starosta 
města Přibyslav Martin 
Kamarád (ODS). Pod 
pamětní desku, která 

byla po druhé světové válce odlita v Praze a na zeď hostince umístěna 2. října 1946, 
zavěsil věnec s červenými jeřabinami, které jsou ve znaku Kraje Vysočina.

Po generálu Lužovi je v Přibyslavi pojmenována jedna z ulic.

Text a foto: Ivo Havlík

Starosta města Přibyslav uctil 75. výročí 
smrti hrdinů odboje
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Přijměte pozvání na koncert v neděli 17. listopadu 2019. Jedná se o koncert k výročí 30 let 
od sametové revoluce. Zazpívají Barbora Mičková (soprán) a Michaela Štefáčková (mezzo-
soprán) za klavírního doprovodu Hany Loubkové. Zazní skladby především českých autorů: 
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Jana Masaryka a Jaroslava Ježka. Koncert proběhne v ob-
řadní síni na zámku v Přibyslavi, začátek je naplánován na 16 hodin. Odpoledne si budete 
moci zpříjemnit skleničkou dobrého vína.  Celá akce probíhá ve spolupráci Kulturního zaří-
zení města Přibyslav a Centra hasičského hnutí Přibyslav.

Další informace najdete na hudbasradosti.webnode.cz.

Těšíme se na vás.

 Hana Loubková

Koncert 17. listopadu 2019

Jana Michálková (*1887 Přibyslav) – malířka a učitelka 
kreslení

Narodila se v  čp. 29/I. Její otec Theodor Michálek byl kontrolorem na  berním úřadě, 
v  letech 1913-18 starostou ve  Vysokém Mýtě, kam se rodina přestěhovala. J. Michálková 
studovala v letech 1911-16 na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze a poté na Vysokém 
učení techn. na UK v Praze. Působila ve Vysokém Mýtě a též na gymnáziu v Banské Bystrici. 
J. Michálková je uvedena v seznamu významných výtvarných umělců. 

Jan Kohout (1858-1907) – stavitel
Narodil se v Přibyslavi. V letech 1876-78 studoval pozemní stavitelství na české technice 

v Praze, stavitelem se stal dle výnosu c. k. místodržitelství v Praze r. 1881. V r. 1898 získal 
na  výstavě architektů a  inženýrů v  Praze stříbrnou medaili hl. města Prahy. Z  jeho práce 
připomeňme novorenesanční stavby nájemních domů na Malé Straně v Praze. J. Kohout je 
uveden v seznamu významných stavitelů.

Eduard Fousek (1903-1944) – dělník
Narodil se v Chlumu u Hlinska. V Přibyslavi pracoval několik let jako dělník. Jako dobrovol-

ník bojoval ve španělské občanské válce na straně Druhé španělské republiky. V Přibyslavi byl 
naposledy v r. 1939. Protifašistický bojovník E. Fousek, popravený 17. 10. 1944 v Drážďanech, 
je uveden v seznamu obětí nacismu na památníku v ZŠ.

Josef Košátko (1886-1972) – ředitel školy
Narodil se v Městci Králové. V letech 1900-04 studoval na učitelském ústavě v Jičíně. V době 

I. s. v. absolvoval vojenskou službu. Později byl učitelem na měšťanské škole v Přibyslavi, od r. 
1934 ředitelem školy. Od r. 1935 vedl pěvecký sbor Beseda. Do r. 1957 působil jako správce  
městské registratury v městském archivu Přibyslav. V únoru 1958 inicioval založení zahrád-
kářského spolku a rovněž byl zvolen jeho předsedou. J. Košátko napsal několik spisů. Ukázka 
je z knížky O metodě metodické, vydána v Přibyslavi v r. 1936, ukázka ze str. 27.

... Je úkolem školy, prožít se žákem ve zkratce myšlenkový vývoj lidstva, dovést ho k pocho-
pení doby a k poznání společenského stupně, na který je postaven. Je to úkol nemalý a není 
možné ho docílit, není-li výklad podložen jasnými pojmy, jichž ovšem nelze nabýt bez správné 
metody. Metoda je základem vyučování. Přesné vyvození znaků úspěšného myšlení je nutným 
předpokladem pro odstranění nejistoty v názorech na základní pojmy společenského života 
i práce školní…

J. Košátko je uveden v seznamu osobností na webu města Přibyslav s chybným jménem 
Karel.

J. Ledvinka, ml.

Osobnosti na seznamech

M. Talafová: Stabilita skalních stěn vybraných úseků 
cyklostezky Přibyslav-Sázava, PFMU Brno 2019, str. 28.

...V práci byl řešen problém stability skalních stěn v zářezech bývalé jed-
nokolejné železniční trati. Ke zhodnocení byly vybrány dva úseky, jeden 
u obce Sázava, ve východní části dnešní cyklostezky, druhý u obce Nové 
Dvory, přibližně v polovině dnešní cyklostezky... Systémy diskontinuit byly 
určeny ze dvou sad kompasových dat, a  to pro každý hodnocený zářez 
zvlášť. Výsledné bodové hodnoty SMR na úseku u obce Sázava ukazují, 
že jižní svah je v tomto místě převážně nestabilní (4. třída SMR) a je nutné 
řešení situace sanačním zásahem. Výsledné bodové hodnoty SMR u obce 
Nové Dvory popisují severní svah jako kompletně nestabilní (5. třída SMR), 
jižní svah potom jako kompletně nestabilní (5. třída SMR) v západní čás-
ti zářezu a  částečně stabilní (3. třída SMR) ve  východní části. I  v  tomto 
případě je nutné provést sanační zásah. Sanační zásah byl navržen v po-
době začištění skalních stěn a  jejich následného zabezpečení proti erozi 
a dalšímu řícení ocelovými geosítěmi, a to tak, aby byl zachován přírodní 
charakter cyklostezky...

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře (78)

Letná se blíží !!
Letošní výročí listopadových událostí roku 1989 není výjimečné svými 
kulatinami. Je výjimečné především proto, v jakém neuspokojivém sta-
vu se demokracie v ČR nachází. 

Některé z  nejkřiklavějších skutečností vyvolávají oprávněné obavy 
desetitisíců lidí, kteří vycházejí do  ulic, aby se účastnili demonstrací 
organizovaných spolkem Milion chvilek pro demokracii. 

Je důležité zdůraznit, že se nejedná o politiku! Jedná se o obranu mož-
nosti vůbec žít v  politickém zřízení postaveném na  demokratických 
principech. 

Nezávislá žurnalistika je jeden z  pilířů defi nujících demokracii a  de-
mokratické volby. 

Pokud Vám není lhostejné, že 30 let od  17. listopadu 1989 se stav 
demokracie v ČR zhoršuje, tak přijďte 16. 11. na Letnou a na navazující 
demonstraci v Přibyslavi 17. 11. 

Přidejte se, je vás třeba!

Sledujte dění v České republice, v Praze i v Přibyslavi:  
www.facebook.com/pribyslavmilionchvilek/

Jan Jajtner, Petr Málek, Albín Sybera

J. Koutek: A národ se bránil (K historii českého neko-
munistického odboje v letech 1939-1945), Praha 1987, 
str. 171.

...Zároveň se tak měl (V. Luža, pozn. aut.) dostat do těsné blízkosti Prahy 
jako hlavního centra chystaného povstání v  Čechách, za  jehož vrchního 
vojenského velitele byl vyhlédnut vedením R 3. Zde také vypracoval vo-
jenské směrnice k  přípravě povstání...Při zpětném přesunu na  Moravu 
počátkem října 1944 spolu se svým pobočníkem por.  Josefem Korešem 
padl ranou českých četníků v Hřišti u Přibyslavi. V odvetu za to pak smíšená 
českosovětská skupina, vedená bývalým zajatcem Bachmutským, přepadla 
četnickou stanici v Přibyslavi...

J. Ledvinka, ml.

Přidružené části města v literatuře 
(5)
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Říjnové vydání Přibyslavského občasníku připomenulo hrdinnou smrt divizního 
(in memoriam armádního) generála Vojtěcha Luži a poručíka Josefa Koreše. 

V těžkém podzemním boji proti hitlerovské okupaci Československa padli 2. října 
1944 v hostinci v Hřištích, dnes místní části města Přibyslav.

Třiapadesátiletého Lužu, v té době hlavního představitele domácího odboje, za-
střelili přibyslavští četníci, postřelený Koreš v beznadějné situaci spáchal sebevraždu.

Generálův syn Radomír Luža se postavil do čela dvanáctičlenné přepadové sku-
piny českých a ruských partyzánů, která se postarala o odplatu. 

“Navrhl jsem,” píše v memoárech nazvaných V Hitlerově objetí (napsáno anglicky 
v poúnorové emigraci v Kanadě, český překlad vyšel v nakladatelství Torst v roce 
2006), “že tam bezpodmínečně půjdu. Nejen kvůli otci, ale jako varování všem 
podlézavcům, kteří se mohou přetrhnout při plnění německých rozkazů.”

Přišli z Daňkovic
Partyzáni vyrazili k akci večer 25. října 1944 od Daňkovic, šli přes Kadov, Fryšavu, 

Světnov a Malou Losenici. 
Po padesát kilometrů dlouhém pochodu navečer 26. října 1944 dorazili na při-

byslavskou četnickou stanici a čtyři četníky tam po krátkém výslechu a soudu popravili. 
Zastřeleni byli Karel Sojka, Bohuslav Mečíř, Stanislav Kunderka a Ondřej Otevřel. 

Exekuci s těžkým zraněním zázračně přežil Jiří Hörner a osudu svých kolegů ve svém 
bytě unikl jeden z hlavních aktérů hřišťské tragédie Josef Navrátil.

Při odchodu z exekuce Radomír Luža na dveře připíchl výstrahu: “Toto se stane 
těm, kdo zrazují náš odboj. Tito lidé zavraždili příslušníky odboje a stihl je spraved-
livý trest.”

Státní pohřeb v Přibyslavi
Okupační úřady zastřeleným četníkům uspořádaly v  Přibyslavi 30. října státní 

pohřeb. Povinně byli přítomní starostové obcí z širokého okolí, žáci dvou tříd při-
byslavské školy, dělníci z místních továren. 

Do hlíny přibyslavského hřbitova však byl pochován pouze místní občan Karel 
Sojka. Bohuslav Mečíř byl odvezen do Roztok u Semil, Ondřej Otevřel do Dědic 
a Stanislav Kunderka do Milešovic, obě obce jsou na Vyškovsku. 

Zraněný četník Jiří Hörner se vyléčil, byl přeložen do Šaratic v okrese Vyškov, ale 
v březnu 1945 zpět do Přibyslavi. Zemřel v roce 1998 v Kutné Hoře. Strážmistr Josef 
Navrátil byl na jaře 1945 přeložen do Tišnova, kde však 25. dubna utrpěl smrtelné 
zranění při sovětském náletu a následujícího dne zemřel v nemocnici v Novém Městě 
na Moravě.

IVO HAVLÍK
Foto autora a archiv Karla Černého

 Četnická stanice byla umístěna na náměstí v prvním poschodí domu č. 9, 
majitel Jan Vokurka bydlel s rodinou v přízemí. Exekuce byla vykonána ve sklepě domu.

 Část partyzánské skupiny, která si vzala za úkol potrestat 
české vrahy generála Luži a poručíka Koreše

V Přibyslavi před 75 lety: Při odplatě za smrt generála tekla krev

Houbaři v okolí Přibyslavi se po podzimních deštích dočkali až mimořádně velké 
úrody, pilní sběrači na přelomu září a října z lesa nosili plné koše. 

Ve většině rostla nejznámější česká houba - hřib hnědý (Boletus badius). Má řadu 
lidových názvů - modrák, čerňák, podborovák, podborováček, slaďák, sladkohříbek, 
půlhříbek, sameťáček, panský hřib nebo pančák. Protože je ideální pro sušení, jeho 
nejznámější synonymum zní suchohřib.

V  přibyslavských lesích se však hojně nacházel hřib žlučník (Tylopilus felleus), 
který chutná velice hořce, a proto není jedlý.

Naopak téměř vymizela liška obecná (Canthrarellus cibarius), jejíž žluté plodnice 
jsou kulinářsky ceněné. Na Českomoravské vrchovině se jim spíše říká kuřátka. 

Text a foto: Ivo Havlík

Houbaři si přišli na své

Vinaři budou letos pro-
dávat svatomartinské víno 
výjimečně již od  pátku 
8. listopadu, tedy tři dny 
před svátkem svatého 
Martina. 

Vinařský fond vyhověl 
přání vinařů a  obchod-
níků s  ohledem na  sva-
tomartinské hody, které 
začínají o víkendu 9. a 10. 
listopadu. 

Podle předem objedna-
ných zátek vyrobí 2,1 až 2,2 
milionů lahví mladých vín. 

Svátek sv. Martina rozvíjí novou kulinářskou tradici i v Přibyslavi. Podle vyjádření 
Lenky Nejedlé (na loňské fotografi i) také její vinotéka na Bechyňově náměstí začne 
svatomarinské víno prodávat ve druhém listopadovém pátku.

Text a foto: Ivo Havlík

Svatomartinská vína letos nedodrží 
tradici
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V  říjnu si připomínáme 595. výročí úmrtí Jana Žižky z  Trocnova a  Kalicha 
u Přibyslavi. 

Zatímco rok jeho skonu 1424 nikdo nikdy nezpochybnil, některé staré prameny 
uváděly rozdílná data vojevůdcova posledního dne. 

Jedna verze Starých rukopisů praví, že zemřel již 11. ledna 1424, druhá mluví 
o 21. říjnu 1424. Většina se však shoduje s historikem z časů národního obrození 
Wácslawem Wladiwojem Tomkem, který v  roce 1879 uvedl: „W ležení před Při-
bislawi poručil duši swau bohu a skonal dne 11. Října we středu před sw. Hawlem”.

Papež římský Pius II., občanským jménem Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), 
v knize Historie česká, kterou napsal 30 let po Žižkově smrti a do češtiny byla pře-
ložena v roce 1687, si všímá Žižkova údajného odkazu, co má být ihned v Přibyslavi 
s jeho tělesnými ostatky provedeno: 

“Když byl v nemoci své tázán, jakým způsobem chce býti pohřben, rozkázal prý 
stáhnouti z jeho mrtvoly kůži, maso hoditi ptákům a zvěři, z kůže zhotoviti buben 
a vésti války za jeho vedení; že se dají nepřátelé na útěk, jakmile zaslechnou zvuk 
toho bubnu.” 

Měl král Friedrich II. buben z Žižkovy kůže?
Italovu legendu převzal Hájek z Libočan, věřili jí i další, až se dostala do evrop-

ského povědomí. 
O bubnu z Žižkovy kůže psala slavná francouzská spisovatelka George Sandová 

a jeden z největších vojevůdců 18. století, pruský král Friedrich II., přísahal, že přesně 
tento buben získal, prý v Čáslavi.

Piccolomini ještě uvádí, že táborité nad městskou bránou v Přibyslavi namalovali 
Žižkovu podobu a anděla s kalichem v ruce.

W Hradci pochowán jest s welikau ctí
To by odpovídalo zjištění již citovaného historika Tomka. V práci vydané v roce 

1879 v nakladatelství přibyslavského rodáka Jana Otty, píše: 
“Hned po nenadálé smrti wůdce swého wojsko české hnalo útokem na Přibislaw, 

a dobylo hradu mocí, i wypálilo jej a zbořilo. Potom wedením knížete Sigmunda 
Korybutowiče wtrhlo mocně přes hranice do Morawy, a zatím slawen byl pohřeb 
Žižkův. Za místo ku pohřbení zwolen jest Hradec nad Labem, jakožto přední z měst, 
která stála w bratrstwu za posledních dwau let od něho zřízené. Z úmrtního místa 
prowodili tam tělo jeho kněz Ambrož farář Hradecký, jemu zwláště oddaný, a kněz 
Prokůpek… W Hradci pochowán jest s welikau ctí we hlavním farním kostele sw. 
Ducha před welkým oltářem. Z prvního tohoto hrobu jest wšak tělo Žižkowo později 
přewezeno do Čáslawě, a tam rovněž we farním kostele sw. Petra a Pawla položeno. 
Newí se ani, kterého určitě času se to stalo, ani z jaké příčiny, a podobno jest toliko, 
že teprw někdy okolo polowice 15. století.”

Pohřeb ve svátek památky 11 000 panen
Na otázku z titulku nejpodrobněji odpovídá spisovatel tzv. literatury faktu Miroslav 

Ivanov v literární detektivce Kdy umírá vojevůdce. 

 Originál Žižkovy jezdecké sochy od Bohumila Kafky je třikrát menší, než zvětšená kopie 
na pražském Vítkově. Monument stojí v Přibyslavi od 22. září 1957. 

“Pozoruhodné je, že o jeho umístění se rozhodovalo mezi Přibyslaví a Táborem, volba nakonec 
padla na naše město,” uvádí místostarosta Přibyslavi Michael Omes.

 První místo, kde husité Žižkovo tělo ukryli, byl hrad Ronov. 
Odsud jej vezli do kostela sv. Ducha v Hradci Králové. 

Po přibližně 85 km dlouhé cestě tam smuteční konvoj dorazil 21. října 1424.

Co se dělo s Žižkou po jeho smrti u Přibyslavi? Vojevůdce byl pohřben 21. října 1424

Dne 13. února 2020 zavítá do přibyslavského kulturního domu pražské divadlo 
Ungelt. Představí v našem městě úspěšnou divadelní hru Deštivé dny.

Vstupenky jsou již v prodeji v Informačním centru Přibyslav.

Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík 
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. 
Na  naprosté minimum omezená ungeltovská scénografi e staví do  popředí au-

tentický dramatický příběh, který režisér vybudoval téměř výhradně na brilantních, 
strhujících výkonech obou představitelů. Denny a Joey jsou přáteli od dětství. Dnes 
jsou parťáky u policie a zblízka prožívají každodennost chicagského předměstí. Drs-
ný chlapský příběh je plný střelby, ostrých slov, agrese, ale i citu, něhy a lásky.

V  americké a  zároveň světové premiéře této hry hrály mladé policisty  fi lmové 
hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman.

Richard Krajčo byl za ztvárnění role Dennyho nominován na cenu Thálie 2012, 
David Švehlík se umístil v nominaci širší.

Autor: Keith Huff 
Režie: Janusz Klimsza

Deštivé dny v Přibyslavi

V 80. letech 20. století s přispěním českých a maďarských(!) vědců z oboru soud-
ního lékařství, geologie, antropologie a makromolekulární chemie zkoumal, co se 
dělo s mrtvým tělem a hledá, kde byl Žižka 21. října 1424, ve svátek „památky 11 000 
panen”, pochován poprvé, a kde s odstupem času podruhé. 

Zda Ivanov našel přesvědčivou odpověď, není slušné prozrazovat. Pointa jeho 
detektivky by vzala za své.

Jedno je však jisté, část pravého žebra, levá stehenní kost a kalva (lebeční klenba), 
které byly nalezeny v čáslavském kostele v roce 1910, patřily muži, jemuž ve chvíli 
smrti bylo 61 až 65 let. Tento výsledek přesně korespondoval s datem Žižkova naro-
zení kolem roku 1360 a datem jeho úmrtí u Přibyslavi v roce 1424.

Text a foto: Ivo Havlík
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KRAJ VYSOČINA – Podzimní počasí s sebou přináší zhoršenou sjízdnost komunika-
cí, a proto policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na všechny 
účastníky silničního provozu, aby v současné době počítali s nepříznivým počasím 
a dodržovali pravidla silničního provozu zejména za snížené viditelnosti. Vhodné 
je přizpůsobit rychlost a  způsob jízdy v  místech, kde se vyskytují mlhy. V  tomto 
období mohou namrzat v ranních hodinách komunikace, a proto je také vhodné 
uzpůsobit styl jízdy.

S příchodem podzimu souvisí výrazné změny venkovních teplot, a  také změny 
počasí. Například v ranních hodinách nebo v podvečer se často tvoří, nejen v blíz-
kosti silnic, mlha, která může řidičům výrazně znepříjemnit cestovaní. Podzimní 
počasí s  sebou přináší také zhoršenou sjízdnost komunikací. Vozovka se vlivem 
spadaného listí a vlhkosti stává více kluzkou, zvyšuje se tím nebezpečí smyku. Počítat 
je třeba také se sníženou viditelností. Zejména v ranních hodinách mohou být silnice 
na mostech anebo v lesních úsecích namrzlé. Řidiči by proto měli jezdit opatrně, 
ohleduplně, rychlost přizpůsobit aktuálnímu počasí a za snížené viditelnosti zvýšit 
svoji pozornost.

Pravidla pohybu chodců po pozemních komunikacích upravuje zákon o provozu 
na pozemních komunikacích. Použitím refl exního prvku nebo oděvního prvku s re-
fl exními doplňky se dosáhne významného zviditelnění chodce, přičemž tím dojde 
k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S refl exními prvky je 
chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů, takže řidič má možnost na danou situaci 
adekvátně zareagovat.

Refl exní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se bude 
za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani 
veřejné osvětlení. Ustanovení zákona zní: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za sní-
žené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z refl exního materiálu umístěné 
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ 
Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze chodci uložit na místě 
v příkazním řízení pokutu až do výše 2 000 korun.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. Bc. Martin Hron
vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz

Louku, která se rozprostírá za poříčským železničním viaduktem a lemuje pravou 
stranu silnice do Polné, spásá zvláštní skot. Nejsou to dojnice tradičních červenobí-
lých českých stračen. 

Tyto krávy smetanového zbarvení se nedojí, nechovají se pro mléko, od matek ho 
ze struků pijí pouze jejich telata. 

Plemeno naopak vyniká výbornou zmasilostí a má vysokou jatečnou výtěžnost. 
Proto se chová speciálně pro žír. Původně pochází z  Francie, z  oblasti Charolles 
(region Burgundsko-Franche-Comté), odtud jeho zootechnický název Charolais. 

Početné stádo patří přibyslavské společnosti Osiva, která se zařadila mezi propa-
gátory chovu charolaiského dobytka v České republice. 

Jeho ekonomiku zvyšuje skutečnost, že neobyčejně otužilý skot nevyžaduje ustá-
jení, venku žije i v zimě, a také není oplodňován uměle. Na jaře a v létě je do stá-
da vpuštěn býk (na fotografi i je vidět s ocelovým kroužkem v nozdrách), který se 
postará o přirozenou inseminaci. Krávy telata rodí pod širým nebem, za každého 
počasí, i za mrazu.

Gurmáni na biftecích plemene Charolais oceňují nízký obsah tuku.

Text a foto: Ivo Havlík

Osiva chová ryze masný skot

Podle wikipedia.org bylo v České republice v roce 2018 celkem 602 měst. 

Přibyslav se řadila na 326. příčku pořadí podle jejich lidnatosti. 

Zmíněná encyklopedie uvádí, že území města má rozlohu 35,31 km čtverečních 
a píše, že “na tomto prostoru žije 3952 občanů”. Tento údaj je starší a k současnosti 
drobně nepřesný. 

V Přibyslavi k 31. prosinci 2018 žilo 3971 obč anů  Č eské republiky; mužů  bylo 
1972, žen 1999. K tomu je nutné přičíst cizince, těch bylo podle pouze informativ-
ních údajů  ministerstva vnitra k trvalému pobytu ve městě přihlášeno 41, do počtu 
obyvatel nepočítaje 21 cizinců s přechodným pobytem.

Celkový poč et obyvatel v Přibyslavi k 31. prosinci 2018 i k 1. lednu 2019 podle 
Č eského statistického úřadu tedy byl 4012 (z toho 1994 mužů  s prů mě rným vě kem 
40,0 let a 2018 žen s prů mě rným vě kem 42,9 let).

Vyplývá to z údajů matrikářky Městského úřadu v Přibyslavi Marie Pokorné, které 
poskytla pro kapitolu Matriční tečka přibyslavské kroniky za rok 2018. 

V Přibyslavi-městě k uvedenému datu žilo 2953 obyvatel. Z místních částí města 
více než 100 lidí žilo ve vesnicích Dobrá (192), Keřkov (180), Česká Jablonná (116), 
Ronov nad Sázavou (107) a Poříčí (104). Nejméně zalidněné části města jsou Dolní 
Jablonná (94), Hřiště (78), Utín (64), Dvorek (46), Uhry (28) a Hesov (9).

Kolik lidí žije v Přibyslavi?

V silničním provozu platí 
pravidlo „Vidět a být viděn“
Za snížené viditelnosti je třeba užít 
retroreflexní prvky z fluorescenčního materiálu

 Přibyslav – pohled z Havlíčkovy ulice. Foto: Michael Omes
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SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ 

3.11.2019 PŘEBOR VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 09:00-14:00 

23.11.2019 LIGA VYSOČINY STARŠÍCH ŽAKŮ 09:00-16:00 

15.12.2019 LIGA VYSOČINY STARŠÍCH ŽAKŮ 09:00-16:00 

SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ 

14.12.2019 2. LIGA JUNIORŮ – VYSOČINA 09:00-17:00 

 

DĚKUJEME PARTNERŮM: 

    

Do uzávěrky listopadového vydání občasníku měly fotbalové soutěže za sebou 
deset kol. Jak si v nich vedla tři přibyslavská mužstva?

První tým SK Přibyslav byl v krajském přeboru předposlední, ale ztrácel pouhý 
bod na Okříšky, které 20. října, tedy po uzávěrce, hostil doma. Mužstvo polovinu 
z deseti podzimních utkání prohrálo, čtyřikrát remizovalo a pouze jednou se mu 
podařilo zvítězit. Skóre je pasivní 12:25.

Rezerva SK Přibyslav v  okresním přeboru byla v  době uzávěrky osmá s  třemi 
výhrami, třemi remízami a čtyřmi porážkami a téměř vyrovnaným skóre 22:23. Zají-
mavé je, že tři body získala bez “práce”. Když Golčův Jeníkov kvůli nedostatku hráčů 
do Přibyslavi nepřijel, zklamaní diváci šli domů a výhra byla kontumační 3:0. Podle 
pamětníků se něco podobného v historii přibyslavské kopané nikdy nestalo.

Sativa Keřkov byla k datu 18. října v přeboru III. třídy pátá; polovinu utkání vy-
hrála, třikrát uhrála plichtu a jen dvakrát vyšla naprázdno. Skóre má aktivní 25:12.

Podzimní kolo končí první listopadovou neděli. Přibyslav bude hostit silné muž-
stvo Chotěboře a doma rovněž hraje Sativa Keřkov, přivítá Rozsochatec.

Text a foto: Ivo Havlík

 Ani robinzonáda Pavla Zvolánka míč nezastavila. Fotografická trefa Ivo Havlíka 
je z utkání rezervních týmů SK Přibyslav - FK Ledeč nad Sázavou

Končí fotbalový podzim, na jedno 
utkání diváci šli poprvé zbytečně

 Přibyslav na podzim. Foto: Michael Omes
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Seřizovač 
balících linek

Co Vás čeká:
* údržba a seřizování balících strojů
* práce ve dvousměnném provoze 

Nabízíme:
* práce v české potravinářské fi rmě 

se stoletou tradicí
* práce v mladém kolektivu zaměstnanců

* motivující fi nanční ohodnocení
* zaměstnanecké benefi ty: 

fi remní akce, závodní stravování, 
příspěvek na penzijní připojištění 

Požadujeme:
* vyučení ve strojním oboru

* potravinářský průkaz výhodou

Mistr výroby 
balených výrobků   

Co Vás čeká:
* řízení kolektivu výrobních zaměstnanců

* řízení a plánování výroby
* optimalizace výrobních linek

* práce ve dvousměnném provoze 

Nabízíme:
* práce v české potravinářské fi rmě 

se stoletou tradicí
* práce v mladém kolektivu zaměstnanců

* motivující fi nanční ohodnocení
* zaměstnanecké benefi ty: 

fi remní akce, závodní stravování, 
příspěvek na penzijní připojištění 

Požadujeme:
* komunikační schopnosti 

* schopnost řízení zaměstnanců 
* aktivní přístup * znalost práce na PC 

* potravinářský průkaz výhodou

AMYLON, a.s.
tradiční český potravinářský výrobce 

hledá do svého kolektivu zaměstnance na pozice
do provozu v Ronově nad Sázavou:

V případě zájmu kontaktujte p. Jaroslavu Musílkovou-Trníkovou, 
tel. 702 211 900, e-mail: trnikova@amylon.cz
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Restaurace U Žižky Přibyslav 

přijme servírku na HPP. 

Informace na tel. 603559594 nebo přímo v restauraci. 

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

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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K JEŽÍŠKOVI DO BETLÉMA

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

 
8. - 11. 11. 2019 
vás zveme na 

 
SVATOMARTINSKÉ HUSÍ SPECIALITY 

 
KACHNÍ SPECIALITY 

 
A SVATOMARTINSKÁ VÍNA 

 
více informací na 

www.penzionstarydvur.cz 
 

doporučujeme včasnou rezervaci 
 

tel: 775 279 555 
e-mail: info@penzionstarydvur.cz 

Nové Dvory 90, 592 12 Nové Dvory 
 

 Upozorňujeme návštěvníky, že na kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy 
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zve na cestopisnou přednášku 
 

Tajemství Krušných hor 
 

s panem Jaroslavem Kreibichem 
 

v úterý 19. listopadu od 14 hodin ve společenském sále DPS 
 

 

Beseda je nejen pro členy senior klubu Pohoda, ale i pro všechny 
zájemce z řad veřejnosti. 
 

Těšíme se na vás! 
 

Vstupné zdarma 

INFORMAČNÍ CENTRUM
MĚSTSKÉ MUZEUM KNIHOVNA
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KINO  KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV
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KINO  KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

sobota 23. 11. 2019 v 17.00 h.
vstupné 60 Kč

pátek 6. 12. 2019 v 17.00 h.
vstupné 60 Kč

sobota 11. 1. 2020 v 17.00 h.
vstupné 60 Kč
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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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listopad 2019
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. listopadu 2019 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2019 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. listopadu 2019 Putování za permoníkem Perkrátem/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2019 Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče, není Čech/předprodej Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2019 Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy/předpodej Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2019 Vernisáž výstavy – Nadreálně? Janáček galerie Janáček galerie
– od 1. listopadu 2019 Pravidelné cvičení v TJ Sokol/viz plakát Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– od 1. listopadu 2019 Kostymérna – otevřena/viz plakát Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2019 Tradiční i netradiční vánoční ozdoby/příjem ozdob Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. listopadu 2019 Svátek všech svatých/viz plakát Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 1. listopadu 2019 v 19.00 h. DP/Poprask na laguně/DS Nové Veselí Kulturní dům KZM 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 Přibyslav
– 3. listopadu 2019 v 9.00 h. Přebor Vysočiny mladších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 4. listopadu 2019 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 7. listopadu 2019 v 14.00 h. Setkání s písničkou Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 8. listopadu 2019 v 15.00 h. Lovci perel/vyhodnocení soutěže, vyhlášení výherců Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 8. listopadu 2019 v 19.00 h. DP/Kulky/DS Včelinec Zhoř Kulturní dům KZM Přibyslav
– 9. listopadu 2019 v 19.00 h. DP/Bezkontaktní ženy/DOS Želiváci Kulturní dům KZM Přibyslav
– 10. listopadu 2019 v 16.00 h. Svatomartinský lampionový průvod Areál v Dobré KVC Harmonie
– 15. listopadu 2019 v 10.00 h. Odhalení památníku – Obětem komunismu města Přibyslav Kurfürstův dům KZM Přibyslav, Město Přibyslav
– 15. listopadu 2019 v 10.00 h. Psal se rok 1989/vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 15. listopadu 2019 v 19.00 h. DP/Na Vánoce ráno/DS ATD Jihlava Kulturní dům KZM Přibyslav
– 16. listopadu 2019 ve 14.00, v 15.30 h. DP/Kašpárek a jeho koníček/ Přib. pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 16. listopadu 2019 v 19.00 h. DP/Líný Kuba, holé neštěstí/DS Havlíček Škrdlovice Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. listopadu 219 v 16.00 h. Koncert k výročí – 30 let od sametové revoluce Obřadní síň na zámku KZM Přibyslav, CHH Přibyslav
– 17. listopadu 2019 v 18.00 h. Tradiční setkání u sochy sv. Václava Bechyňovo náměstí MS ODS Přibyslav
– 19. listopadu 2019 ve 12.00 h. Uzávěrka prosincového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. listopadu 2019 v 14.00 h. Beseda – Tajemství Krušných hor Sál DPS KZM Přibyslav, KS Pohoda, PS
– 21. listopadu 2019 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 21. listopadu 2019 v 19.00 h. Divadelní představení pro dárce krve Kulturní dům KZM Přibyslav, MS ČČK Přibyslav
– do 22. listopadu 2019 Tradiční i netradiční vánoční ozdoby/příjem ozdob Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 22. listopadu 2019 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 22. listopadu 2019 v 19.00 h. DP/Drahé neteře/DS Furiant Kulturní dům KZM Přibyslav
– 23. listopadu 2019 v 9.00 h. Liga Vysočiny starších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 23. listopadu 2019 do 11.00 h. Psal se rok 1989/ukončení výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 23. listopadu 2019 v 17.00 h. Mrňouskové 2/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 23. listopadu 2019 v 19.30 h. Filmový klub – Slunovrat/fi lm, Zodiac/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 25. listopadu 2019 v 14.00h Vetešárna/zahájení akce, viz plakát Budova ZŠ Otakárek, ZŠ Přibyslav
– 26. listopadu 2019 v 19.00 h. Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče, není Čech Kulturní dům KZM Přibyslav
– 27. listopadu 2019 od 15.00 II. vánoční jarmark Kulturní dům MŠ Přibyslav
– 28. listopadu 2019 od 16.00 hodin Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V. Stamice HB, pob. Přibyslav
– 29. listopadu 2019 v 7.45 h. Vetešárna/ukončení akce, viz plakát Budova ZŠ Otakárek, ZŠ Přibyslav
– 30. listopadu 2019 od 13.00 h. Vánoční výstava Starý špitál KVC Harmonie, MS ČČK Přibyslav
– 30. listopadu 2019 od 13.00 h. K Ježíškovi do Betléma/zahájení výstavy ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 30. listopadu 2019 v 19.00 h. DP/Jak dědeček Hříbeček b ohatýra napravil/DS Hadrián Kulturní dům KZM Přibyslav
– 1. prosince 2019 od 9.00 h. K Ježíškovi do Betléma/výstava ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 1. prosince 2019 od 16.00 h Vernisáž výstavy – Tradiční i netradiční vánoční ozdoby Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. prosince 2019 od 17.00 h Rozsvícení vánočního stromu Bechyňovo náměstí Město Přibyslav, KZM Přibyslav
– 2. prosince 2019 K Ježíškovi do Betléma/ukončení výstavy ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 6. prosince 2019 v 17.00 h. Lví král/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. prosince 2019 v 19.00 h. DP/Slavnostní zakončení přehlídky Kulturní dům KZM Přibyslav


