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Červenec letošního roku je ve městě, ač se to nezdá, stále ovlivněn dozvuky koro-
navirového jara. Byť běží zásadní investiční akce tohoto roku a byla nám v červenci 
dodána komunální technika a kompaktor na skládku v Ronově nad Sázavou, zá-
roveň byly zahájeny stavby přechodu pro chodce v Havlíčkově ulici, rekonstrukce 
rybníku v České Jablonné, odvodnění KD Utín, revitalizace parku u Žižkovy mohyly, 
tak nejsme spokojeni s projekční přípravou, a především s kompletací jednotlivých 
vyjádření na  stavby budoucí. V  tomto ohledu nás tříměsíční výpadek fungování 
různých orgánů a institucí nemile pozdržel. Věřím, že se nám tato zpoždění podaří 
během období července a srpna dohnat a jednotlivé projekty budou připraveny včas 
k realizaci pro rok 2021.

Zatím se zdá, že v tomto roce, ale i v roce příštím, dojde k radikálnímu poklesu 
daňových, ale i některých nedaňových příjmů a město bude muset reagovat na tento 
pokles i výší zvažovaných investic. V tuto chvíli nám ale dozvuky koronaviru pomohly 
v  tom, že byly za účelem investic navýšeny prostředky ve Státním fondu doprav-
ní infrastruktury, takže byla schválena dotace na  chodník a  autobusové zastávky 
ve Dvorku a my jsme obnovili výběrové řízení na tuto stavbu. Jestli se nám ji podaří 
realizovat ještě v tomto roce, ukáže výběrové řízení.

Netrpělivě čekáme, ale i aktivně posouváme zpracování změny územního plánu 
č. 3. Její přijetí je zásadní pro další projekční přípravy nejen mnoha soukromých 
žadatelů, ale i pro další kroky města spojené s budoucí tvorbou nových parcel pro 
výstavbu a bytové domy. Bohužel se zdá, že se reálné datum této změny posunulo 
díky mnoha připomínkám orgánů státní správy až na konec tohoto roku. Některým 
požadavkům soukromých vlastníků zároveň nebude možné vyhovět v plné šíři.

Od  roku 2014 jsme připravovali opravu chodníku v  Havlíčkově ulici. Součástí 

přípravy byla i jednání o realizaci opravy vodovodního přivaděče v této lokalitě. Poté, 
co se společnosti VAK nepodařilo v roce 2018 ani 2019 vybrat vhodného dodavatele 
opravy vodovodu (oprava je zde technologicky náročná kvůli vnějším omezením), 
jsme VAK upozornili, že opravu chodníku provedeme v roce 2019 s tím, že nebude 
městem umožněno do opraveného chodníku zasahovat. Bohužel ani v roce 2019 ne-
byla provedena oprava vodovodu a VAK přichází se záměrem opravy v roce letošním. 
Oprava má být prováděna ze startovacích šachet bezvýkopovou technologií. Bohužel 
jsme se nyní dozvěděli, že by v opravené části chodníku směrem k městu mělo dojít 
k napojování jednotlivých nemovitostí na nový vodovod. Pokud tomu tak bude, bu-
deme muset v tomto případě trvat na přeložení celé nové části chodníku od ulice 
Tržiště směrem k městu, respektive na dokonalém zapravení realizovaných připojení.

Se zásadními problémy se potýkáme při rekonstrukci vodních nádraží v České 
Jablonné, kdy bychom už potřebovali alespoň týdenní časový úsek bez dešťů. Zá-
roveň řešíme problémy s  podemletou boční betonovou hrází, která musela být 
v jedné  části úplně odstraněna.

V tomto občasníku naleznete i pozvánku na tradiční Mlékárenský den. Bohužel 
nejsme v  této chvíli zcela schopni předpovědět, v  jakém režimu v  letošním roce 
proběhne. V ohrožení jsou z hygienických důvodů především tradiční ochutnávky 
mléčných výrobků ve sklepeních a ve farní stodole. Pokusíme se, aby i tak byl 29. roč-
ník této jedinečné přehlídky pro návštěvníky zajímavý a atraktivní.

Přeji Vám všem příjemně strávený zbytek léta a v jeho druhé půli více slunečných dní.

Martin Kamarád
starosta města

Když srpen přichází

Nejenom turistické cíle
V našem městě je mnoho zajímavých míst, která stojí za návštěvu. K tradičním cílům 

turistů patří Žižkova mohyla, hasičské muzeum na zámku, městské muzeum a informační 
centrum, přibyslavská věž, kostel Narození sv. Jana Křtitele, zřícenina hradu Ronova, 
kamenný most v  Ronově nad Sázavou, sochařská díla Romana Podrázského a  další 
pozoruhodnosti.

Cyklostezka
Jedním z nejvyhledávanějších cílů v našem městě se stala cyklostezka po bývalé želez-

niční trati z Přibyslavi do Sázavy. Podle statistik patří mezi nejnavštěvovanější cíle na Vy-
sočině. Přibyslavská cyklostezka získala také mezinárodní ocenění a právem si zaslouží 
přívlastek „jedna z nejkrásnějších“. Význam cyklostezky spočívá v tom, že slouží jak míst-
ním občanům, tak i cizím návštěvníkům. Výhodou je délka 9 km, kde se poměrně dobře 
rozptýlí cyklisté, bruslaři i pěší. Dobré technické parametry a prostředí krásné přírody 
podél toku Sázavy osloví snad každého návštěvníka. Naše město vynakládá na údržbu 
cyklostezky nemalé fi nanční prostředky, avšak cyklostezka naplňuje významnou funkci 
pro sport i relaxaci návštěvníků.

Výlety po okolí
Krásných cílů, které jsou vhodné pro kratší pěší i cyklistické výlety po okolí Přibyslavi, je 

celá řada - kapličky v České a Dolní Jablonné, hornické sídliště Buchberg mezi Dvorkem, 
Uhrami a Utínem, drobné památky. V každé místní části je nějaká zajímavost a prakticky 
všude se nabízí pozoruhodné výhledy na krásnou krajinu v tomto koutě Vysočiny. Krajina 
se někdy i výrazně mění ubývajícími lesy, ale doufejme, že je to změna jen dočasná.

Atraktivnost místa
Při cestování většinou volíme cíl své cesty tak, abychom kromě kulturních památek 

a přírodních zajímavostí měli vhodné podmínky i pro své sportovní a  fyzické aktivity. 
Možnost koupání a vyžití pro děti na dětských hřištích je předpokladem pro atraktivnost 
každého místa. Na to navazuje nabídka občerstvení, stravování i ubytování. Návštěvníci 
uvítají i kulturní program, jako jsou  koncerty, výstavy nebo divadlo.

Domnívám se, že Přibyslav je nepochybně zajímavým cílem nejenom v době prázdnin 
a dovolených. Dobrou atmosféru samozřejmě vytváří místní lidé. Pro občany je důležité, 
aby ve městě včetně místních částí měli vytvořeny vhodné podmínky pro spokojený život. 
Není to jednoduché, ale za snahu to rozhodně stojí.

Přeji dětem a všem občanům Přibyslavi krásný srpen

Michael Omes, místostarosta města

 Losenický potok monitoruje starosta města Martin Kamarád
Foto: Michael Omes

 Kulturní dům v Utíne po rekonstrukci
Foto: Michael Omes
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Od 20. 7. 2020 začala rekonstrukce silnice I/19 v úseku mezi Stříbrnými Horami 
a Keřkovem a úplná uzavírka potrvá do 20. 9. 2020. Poté budou až do konce října 
probíhat na silnici dokončovací práce, takže bude silnice sjízdná se zvýšenou opa-
trností. Pro cestu do Havlíčkova Brodu je tedy nejvhodnější zvolit trasu přes Hesov 
a Dlouhou Ves. Nadále pokračuje i rekonstrukce silnice I/19 na hrázi rybníka v Sim-
tanech, jejíž dokončení je naplánováno také do konce října. Od 1. 8. 2020 do 31. 
10. 2020 bude uzavřena z důvodu rekonstrukce mostku silnice před Modlíkovem. 
Objízdná trasa ve směru od Přibyslavi bude vedena přes Malou Losenici.

O víkendu 11. – 13. září 2020 se u nás konají Přibyslavské slavnosti (Mlékárenský 
den). Upozorňujeme s předstihem, že v sobotu a neděli dopoledne bude proto pro 
dopravu uzavřeno Bechyňovo náměstí. Objízdné trasy budou vedeny stejným způ-
sobem, jak tomu bylo v předchozích letech, tj. ulicemi Pecháčkova, gen. Luži a Tržiš-
tě. Dopravní obsluha autobusové zastávky „Bechyňovo náměstí“ bude přemístěna 
na silnici II/350 (spodní část náměstí s navazující Žižkovou ulicí). Z pátku na sobotu 
a ze soboty na neděli je zkrácena doba nočního klidu na dobu od 2 do 6 hodin.

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 13. veřejném zasedání dne 24. června 2020 
schválilo rozpočtové opatření č. 3 k  rozpočtu města na  rok 2020. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 92.803.798,40 Kč a výdaje 
183.880.344,57 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování.

V rámci rozpočtového opatření č. 3 došlo ke zvýšení příjmů o 2.135.570,60 Kč, 
a to především z důvodu přijmu dotace Kraje Vysočina, příspěvku na vyrovnávací 
platbu pečovatelské služby ve výši 1.406.000 Kč, dotace Ministerstva práce a soci-
álních věcí na výkon sociální práce ve výši 254.235 Kč, dotace Ministerstva kultury 
na kostel Narození sv. Jana Křtitele ve výši 200.000 Kč a dotace Ministerstva vnitra 
na výdaje spojené s činností jednotek SDH ve výši 150 000 Kč.

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 3 je výdaj za svoz papíru 
a plastů ze zvonů fi rmou AVE CZ a zvýšení ceny za svoz a množství tříděného od-
padu ve výši 550.000 Kč.

Kapitálová rezerva je po RO3 ve výši 93.083.560,85 Kč.
Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2020 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 

43.357.454,15 Kč (což tvoří 46,72 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou 
ve výši 29.907.477,79 Kč (což je 16,26 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl 
celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 13.449.976,36 Kč.

Z  celkových příjmů činí daňové příjmy 36.750.893,60 Kč (48,83 % rozpočto-
vaných daňových příjmů), nedaňové příjmy 1.479.155,75 Kč, kapitálové příjmy 
1.005.975,80 Kč a přijaté transfery 4.121.429 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 21.857.767,87 Kč a  kapitálové výdaje 
8.049.709,92 Kč.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2020 výnosy ve  výši 

20 230 021 Kč, náklady 18 770 132 Kč a hospodářský výsledek 1 459 889 Kč.
Výsledek hospodářské činnosti činí k  30. 6. 2020 celkově 5.140.740,48 Kč, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy -1.441.145,82 Kč, skládka 
3.724.461,66 Kč, správa majetku 88.979,29 Kč, kabelová televize 1.069.388,71 Kč 
a pronájmy 1.699.056,64 Kč.

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Během července pokračovaly stavební práce na  rekonstrukci rybníků v  České 

Jablonné a na přechodu pro chodce v ulici Havlíčkova. Stavební práce realizované 
na odizolování kulturního domu v Utíně byly hotovy, dílo bylo předáno. S průbě-
hem stavebních prací jsme byli spokojeni, dílo bylo provedeno v předstihu oproti 
smlouvě. Na základě poptávkového řízení proběhla výzva na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební úpravy bytového domu čp. 17 v Ronově nad Sázavou. 
Radě města Přibyslav byl předložen výběr zhotovitele a smlouva o dílo ke schválení, 
řízení není ukončeno. Dále Radě města Přibyslav bylo předloženo schválení zho-
tovitele a smlouvy o dílo pro vyhlášené výběrové řízení na zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci ulice Pelikánova, řízení není ukončeno.

Proběhla další seč zeleně, a to lokality ve správě odboru technických služeb v Při-
byslavi, lokality udržované externí fi rmou a Krajskou správou a údržbou silnic Vyso-
činy, která udržuje zeleň mimo město Přibyslav (škarpy a úseky podél polních cest). 
Díky pořízení nové techniky, která byla v tomto měsíci dodána, odbor technických 
služeb převezme do údržby tyto lokality. Proběhla údržba zeleně v lokalitě Žižkova 
mohyla. Záměrem je ještě během tohoto léta obměnit inventář v této lokalitě.

Bytová oblast – dle smlouvy o dílo pokračují stavební práce na rekonstrukci byto-
vého domu v Ronově č. p. 15. Rekonstrukce bytu č. 6 v této nemovitosti byla ukon-
čena a od 1. 8. 2020 bude byt předán novému nájemníkovi do užívání. Dále od srpna 
2020 bude předán zrekonstruovaný byt do užívání novému nájemníkovi v domě čp. 
25 v Ronově nad Sázavou. V červenci proběhlo vyúčtování záloh za služby 2019, 
spojené s užíváním bytů ve vlastnictví města Přibyslav v ulici Nerudova, č. p. 663 
- 666. Na  základě rozhodnutí Zastupitelstva města Přibyslav byl vyhlášen záměr 
prodeje čtyř bytových jednotek v ulici Nerudova čp. 663 - 666. Během tohoto měsíce 
proběhly pro zájemce o koupi prohlídky těchto bytů. Zájemci o koupi bytu budou 
informováni o výsledku po jednání Zastupitelstva města Přibyslav, které proběhne 
dne 26. 8. 2020. Dále jsme řešili výměny sanity a zařizovacích předmětů v městských 
bytech a v bytech v domě s pečovatelskou službou a opravy výtahu v domě s pe-
čovatelskou službou č. p. 251. V červenci proběhly zmiňované kontroly plynových 
zařízení v bytových domech. Následně proběhnou kontroly plynových kotlů.

V  současné době není k  pronájmu žádný volný byt v  domě s  pečovatelskou 
službou.

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSM

Odbor technických služeb
V červenci zaparkovala technická četa města v garážích nové traktory s příslu-

šenstvím. Po dlouhém hledání, zvažování pro a proti, prohlídkách strojů v okolních 
i vzdálenějších městech, zkouškách konkrétní techniky v ulicích města, padla naše 
volba na traktory značky John Deere.

Traktor John Deere 5100M má výkon 100 koní, čtyřválec, motor emise stupeň 5, 
nádrž na 177 litrů paliva. Dvě řadicí páky, elektricky ovládaný reverzor vlevo pod 
volantem, parkovací zámek. Traktor má přední poháněnou nápravu, elektrohyd-
raulicky ovládaný zubový uzávěr diferenciálu, vícepolohové ocelové ráfky, vývodový 
hřídel, řazení z kabiny. Je vybavený dvěma vnějšími hydraulickými okruhy, má kabinu 
s vytápěním a klimatizací. Velmi důležitou součástí traktoru je příslušenství. Město 
Přibyslav má poprvé v historii technické čety příkopové rameno, díky kterému ušetří-
me kolem 100.000 Kč ročně za služby. Rameno s žací hlavou má dosah přes 5 metrů, 
síct budeme cyklostezku nebo příkopy i v okolních vesnicích. Stroj má čelní nakladač, 
čelní radlici k odhrnování sněhu s hydraulickým natáčením a zvýšením konců křídel 
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pravé a levé strany, dalším příslušenstvím je sypač s hydraulickým ovládáním hradí-
tek, bezúdržbovou kluznou spojkou. Pořídili jsme také traktorový nosič kontejnerů.

Komunální traktor John Deere 2026R se svými rozměry vejde na chodníky Při-
byslavi, má kabinu s ventilací a topením, odpruženou sedačku, hydrostatickou pře-
vodovku, ramena kategorie 1, natáčecí přední blatníky. Z příslušenství jsme pořídili 
čelní zametač. Dále válečkový sypač k posypu chodníků a komunikací. Je připojený 
vzadu, dálkově regulovatelný z kabiny, má samonakládací rám, krycí plachtu, pra-
covní záběr 1 metr. Dalším nezbytným pomocníkem je šípová radlice na čelní připo-
jení s hydraulickým ovládáním každého křídla samostatně z kabiny traktoru. Nová 
technika nám usnadní práci a můžeme být víc soběstační. Kompletní zakázka stála 
4.107.950 Kč s DPH. Za nové traktory s příslušenstvím pro všechna roční období 
jsme velmi vděční. K článku přikládáme fotografi e, jejichž autorem je Ivo Havlík.

Přeji pěkné léto, snad i  s  řádkou teplejších dní, které bychom uvítali také 
na koupališti.

Hana Mikulincová, DiS., vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Kolaudace stavby rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí

Novela stavebního zákona od 1. 1. 2018 zjednodušila proces uvedení jednodu-
chých staveb a  rodinných domů do  provozu. Stát fakticky u  těchto staveb zrušil 
kolaudace a  veškerou odpovědnost přenesl na  stavebníky. Vlastníci stavby nyní 
při dokončení stavby prohlašují stavebnímu úřadu, že povolená stavba je prove-
dena technologicky a  kvalitou přesně podle projektové dokumentace, že je celá 
dokončená podle projektu a  schopná bezpečného užívání. Je na  pováženou, že 
ručí za odbornou stránku za stavební fi rmu, i když její odpovědnost je v právním 
systému také zakotvena.

Pokud jste tedy stavbu podle projektu dokončili, splnili všechny požadavky do-
tčených orgánů a  máte revizi komína, elektrických rozvodů, hromosvodu, plynu 
a zkoušky těsnosti vodovodu, kanalizace a vytápění, vyplníte ohlášení dokončené 
stavby a vše spolu s geometrickým plánem doručíte stavebnímu úřadu. Ten většinou 
provede kontrolní prohlídku stavby a za stavebníka požádá příslušný orgán obce 
o  přidělení čísla popisného. Jakmile číslo popisné obdrží, provede úkony zápisu 
stavby, jejího způsobu využití a adresního místa do systému RÚIAN.

Po kontrole předložených dokladů stavební úřad formulář ohlášení dokončené 
stavby ověří, předá stavebníkovi a vyzve ho k návštěvě katastrálního úřadu za účelem 
zápisu objektu do  evidence katastru nemovitostí. Katastrálnímu úřadu se kromě 
tohoto ohlášení předloží i geometrický plán a vyplněná žádost o zápis stavby do KN. 
Katastrální úřad porovná údaje s daty v RÚIAN a pokud vše souhlasí, vloží stavbu 
do katastru.

Na  závěr apeluji na  stavebníky, aby své stavbě věnovali maximální pozornost 
a pokud chtějí mít stavbu naprosto v pořádku, přistupovali k ní způsobem, jako by se 
kolaudovala. Pak teprve správně funguje zjednodušení, které od klasické kolaudace 
upouští.

Ing. Martin Firla, vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Během července probíhala činnost pečovatelské služby bez větších problémů. 

Léto je v pečovatelské službě ve znamení výběru dovolených. Veškeré dovolené jsou 
proto plánovány tak, aby nebyl narušen plynulý chod naší služby.

V  úterý 21. 7. navštívily středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 
neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve  společenské místnosti poskytovaly 
příchozím 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. Termín 
další poradny je opět v úterý a to 18. 8. 2020 v čase od 9.00 – 11.00 hodin opět 
ve středisku pečovatelské služby.

Ve dnech 17. – 21. srpna, kdy nebude školní jídelna vařit, budeme zajišťovat ná-
hradní stravování pro naše klienty z Osivy, a.s. Klienti Pečovatelské služby Přibyslav 
tak budou mít možnost objednat si oběd i na tento týden. Jídelní lístky jim budou 
předány zhruba v polovině měsíce srpna.

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

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

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

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obracet na Martinu Veselou, DiS., vedou-
cí Pečovatelské služby Přibyslav na tel.: 569482128, 725102511.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
V nestandardním letním počasí řešíme i ne příliš běžné záležitosti, se kterými se 

na nás občané obrací. Řeší se problematické vztahy, potíže v komunikaci, sklony 
k násilí, projevy duševní poruchy apod., a to nejen uvnitř rodiny, ale i na úrovni sou-
sedské. Tyto záležitosti bývají doménou psychologů, psychiatrů a jedná se většinou 
o  dlouhodobější spolupráci s  těmito odborníky. Ukázalo se, že není všem jasné, 
jak postupovat, pokud žijí pod jednou střechou s osobou, která vykazuje známky 
duševního onemocnění, a  panují obavy, že osoba bude abnormálně jednat vůči 
jednotlivcům, celku nebo i sama sobě. Vždy je důležitý lékařský zásah. Tzn., pokud 
se situace v jednání s druhou osobou vyhrotí natolik, že se obáváte o své zdraví nebo 
i zdraví osoby neadekvátně jednající, je třeba přivolat zdravotnickou záchrannou 
službu tel. volbou 155, se kterou mohou na místo přijet i příslušníci Policie ČR. To, 
že osoba vykazuje známky duševní poruchy, není důvodem k okamžité hospitalizaci 
ve zdravotnickém zařízení. Tím by měl být stav ohrožující život, který nejlépe vyhod-
notí právě přivolaný lékař. V rámci sociální činnosti vám pomůžeme vybrat vhodné 
sociální zařízení a vyplnit potřebné formuláře.

Před prázdninami zasedala Komise sociální a  zdravotní Rady města Přibyslav, 
která se podílí na rozhodování o dotacích pro osoby v sociálně nepříznivé situaci. 
Lidé s  trvalým bydlištěm v  Přibyslavi mají možnost zažádat o  fi nanční podporu 
související např. s živelnou pohromou, rehabilitační pobyty související s nepříznivým 
zdravotním stavem (i  nezbytný doprovod nemocného), mimořádné očkování ze 
zdravotních důvodů, školní akce při fi nanční tísni rodiny, která by bránila účasti dí-
těte na akci (výlety, lyžařský výcvik, tábory...), školní pomůcky, rehabilitační pomůcky 
a další situace, které budou individuálně posouzeny. Žádost o dotaci a více informací 
získáte v kanceláři sociální pracovnice v přízemí městského úřadu.

Jelikož se senioři chodí průběžně ptát na letošní celodenní výlet, opět si dovolím 
informovat, že Městský úřad Přibyslav letos výlet seniorů z preventivních důvodů 
neuskuteční. Vše, co bylo pro seniory plánované, vám rádi dopřejeme v příštím roce. 
Bude-li to možné, činnost klubu seniorů zahájíme v září.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
18. 8. 2020 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

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 20. 8. 2020 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



Zprávy z radnice SRPEN 2020Str. 6

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

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 3. 8. 17. 8. 16 Seifertova 10. 8. 24. 8.
12 Pecháčkova II 4. 8. 18. 8. 17 Česká 11. 8. 25. 8.
13 Nezvalova 5. 8. 19. 8. 18 U Barevny 12. 8. 26. 8.
14 Bezpalcova 6. 8. 20. 8. 19 Zahradní 13. 8. 27. 8.
15 Zahrádky Amerika 7. 8. 21. 8. 20 Zahrádky Letiště 14. 8. 28. 8.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 7. 8. - 9. 8. 17. 8. - 20. 8. 28. 8. - 30. 8. 

Keřkov 31. 7. - 2. 8. 10. 8. - 13. 8. 21. 8. - 23. 8. 

Dobrá 3. 8. - 6. 8. 14. 8. - 16. 8. 24. 8. - 27. 8. 

Česká Jablonná 7. 8. - 9. 8. 17. 8. - 20. 8. 28. 8. - 30. 8. 

Dolní Jablonná 31. 7. - 2. 8. 10. 8. - 13. 8. 21. 8. - 23. 8. 

Poříčí 3. 8. - 6. 8. 14. 8. - 16. 8. 24. 8. - 27. 8. 

Dvorek 7. 8. - 9. 8. 17. 8. - 20. 8. 28. 8. - 30. 8. 

Uhry 31. 7. - 2. 8. 10. 8. - 13. 8. 21. 8. - 23. 8. 

Utín 3. 8. - 6. 8. 14. 8. - 16. 8. 24. 8. - 27. 8. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v srpnu 2020

 30/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 22. 4. 2020.
Termín: 29. 04. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

31/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 951/24 
o výměře 32 738 m2, parc. č. 941/2 o výměře 159 m2, parc. č. 939 o výměře 
1 497 m2, parc. č. 945/1 o výměře 663 m2, parc. č. 925/9 o výměře 241 m2, 
parc. č. 925/11 o výměře 101 m2, parc. č. 925/12 o výměře 273 m2 a parc. č. 
933/1 o výměře 336 m2 v k. ú. Přibyslav od spoluvlastníků paní … (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 674 01 Třebíč, její 1/4 podílu, 
paní …, 634 00 Brno, její 1/4 podílu, paní…, 500 11 Hradec Králové, její 1/4 
podílu, Ing…., 588 41 Rantířov, její 1/8 podílu, …, 586 01 Jihlava, jeho 1/8 
podílu za celkovou kupní cenu 5.338.000 Kč dle výše jednotlivých podílů. Ná-
klady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

32/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z  rozpočtu 
města Přibyslav na akci obnovy kulturní památky, která je zařazena do Pro-
gramu regenerace městských památkových rezervací a městských památko-
vých zón v roce 2020. Spoluúčast města na stavební úpravy kostela sv. Jana 
Křtitele s věží v Přibyslavi, rejstříkové číslo kulturní památky 28889/6-311 je 
149.243 Kč (10 %).
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

33/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2020.
Termín: 31. 05. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 22.  04. 2020

 122/2020 Město Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o  převodu vlastnictví majetku 
České republiky s organizací Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184, jejímž předmě-
tem je převedení digitálních radiostanic užívaných JPO Přibyslav do vlastnictví 
města.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

123/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví ma-
jetku České republiky s organizací Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Kraje Vysočina, Ke  Skalce 4960/32, 586  04 Jihlava, IČO  70885184, jejímž 
předmětem je převedení traktoru Zetor 7011 do vlastnictví města pro potřeby 
JPO Přibyslav.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

124/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí daru ve výši 40.000 Kč organizaci 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 
586 04 Jihlava, IČO 70885184.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

125/2020 Rada města Přibyslav ruší výběrové řízení na nájem bytu č. 8 Ronov nad Sáza-
vou 25 z důvodu zmatečného podání nabídek.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

126/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání ze dne 30. 6. 2016 na nebytový prostor budovy čp. 46, 
Bechyňovo náměstí, Přibyslav uzavřený s paní Michaelou Mošnovou, Tržiště 
424, 582 22 Přibyslav, IČO 69848696, kterým se upravuje doba trvání nájmu, 
a to od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 24.  06. 2020

KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Večeřa) 
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Večeřa)
• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831 (Václav Matějů)
• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad …
 569 430 824 (Martin Firla)
• poplatky za popelnice … 569 430 820 (Jana Krejčová)
• informace o programech KTV a platby … 569 430 834 (Petra Holubová)
• městské byty, poruchy … 569 430 827 (Hana Srbová),
 569 430 828 (Ludmila Benešová)
• odchyt pobíhajících psů … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• hlášení městského rozhlasu … 569 430 811 (Edita Ouvínová)
• problémy s doručením Přibyslavského občasníku … 569 484 257 (KZMP)
• příspěvky do Přibyslavského občasníku … 569 484 36 1 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)
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 34/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 24. 6. 2020.
Termín: 01. 07. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

35/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav potvrzuje prodejní cenu bytové jednotky 
č. 665/9 a  666/7 dle usnesení Zastupitelstva města Přibyslav č. 4/2020 ze 
dne 26. 2. 2020.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

36/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
bytové jednotky 663/7 umístěné v bytovém domě čp. 663, 664, 665, 666, ulice 
Nerudova, Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 663, 664, 665, 666 a pozemku č. st. 927, 928, 929, 930, 
vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi a příslušenstvím mezi prodávají-
cím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a kupujícími manželi …….. (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstra-
něny), Nerudova 663, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 939.696,00 Kč.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

37/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
bytové jednotky 663/9 umístěné v bytovém domě čp. 663, 664, 665, 666, ulice 
Nerudova, Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 663, 664, 665, 666 a pozemku č. st. 927, 928, 929, 
930, vše v  k. ú. a  obci Přibyslav se všemi součástmi a  příslušenstvím mezi 
prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a kupujícím panem …….., Nerudova 663, 582 22 Přibyslav za kupní 
cenu 953.319,75 Kč.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

38/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
bytové jednotky 664/7 umístěné v bytovém domě čp. 663, 664, 665, 666, ulice 
Nerudova, Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 663, 664, 665, 666 a pozemku č. st. 927, 928, 929, 
930, vše v  k. ú. a  obci Přibyslav se všemi součástmi a  příslušenstvím mezi 
prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a kupující paní …….., 582 22 Přibyslav za kupní cenu 820.500,00 Kč.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

39/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
bytové jednotky 664/8 umístěné v bytovém domě čp. 663, 664, 665, 666, ulice 
Nerudova, Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 663, 664, 665, 666 a pozemku č. st. 927, 928, 929, 
930, vše v  k. ú. a  obci Přibyslav se všemi součástmi a  příslušenstvím mezi 
prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a kupujícím panem …….., Nerudova 664, 582 22 Přibyslav za kupní 
cenu 612.150,00 Kč.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

40/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
bytové jednotky 665/8 umístěné v bytovém domě čp. 663, 664, 665, 666, ulice 
Nerudova, Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 663, 664, 665, 666 a pozemku č. st. 927, 928, 929, 930, 
vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi a příslušenstvím mezi prodávají-
cím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a kupující slečnou …….., 582 22 Přibyslav za kupní cenu 693.126,75 Kč.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

41/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
bytové jednotky 665/9 umístěné v bytovém domě čp. 663, 664, 665, 666, ulice 
Nerudova, Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 663, 664, 665, 666 a pozemku č. st. 927, 928, 929, 930, 
vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi a příslušenstvím mezi prodávají-
cím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a kupujícími manželi …….., 582 22 Přibyslav za kupní cenu 968.730,00 Kč.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

42/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
bytové jednotky 666/7 umístěné v bytovém domě čp. 663, 664, 665, 666, ulice 
Nerudova, Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 663, 664, 665, 666 a pozemku č. st. 927, 928, 929, 
930, vše v  k. ú. a  obci Přibyslav se všemi součástmi a  příslušenstvím mezi 
prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a  kupující paní …….., Nerudova 666, 582  22 Přibyslav za  kupní 
cenu 927.884,25 Kč.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 24.  06. 2020

43/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
bytové jednotky 666/8 umístěné v bytovém domě čp. 663, 664, 665, 666, ulice 
Nerudova, Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 663, 664, 665, 666 a pozemku č. st. 927, 928, 929, 
930, vše v  k. ú. a  obci Přibyslav se všemi součástmi a  příslušenstvím mezi 
prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a  kupující paní …….., Nerudova 666, 582  22 Přibyslav za  kupní 
cenu 693.126,75 Kč.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

44/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr a podmínky prodeje bytové 
jednotky č. 663/8, 1+1 s příslušenstvím o celkové podlahové ploše 37,70 m2, 
situované ve 4. NP v budově čp. 663, 664, 665 a 666, stojící na pozemcích par. 
č. st. 927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše v obci a k. ú. Při-
byslav, ulice Nerudova, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1630/100000 
ke společným částem budovy čp. 663, 664, 665 a 666, ulice Nerudova, Přiby-
slav a spoluvlastnického podílu ve výši 1630/100000 k pozemkům parc. č. st. 
927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v obci a k. ú. Přibyslav, a to obálkovou metodou. Záměr a pod-
mínky prodeje budou zveřejněny na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

45/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr a podmínky prodeje bytové 
jednotky č. 664/9, 2+1 s příslušenstvím o celkové podlahové ploše 57,70 m2, 
situované ve 4. NP v budově čp. 663, 664, 665 a 666, stojící na pozemcích par. 
č. st. 927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše v obci a k. ú. Při-
byslav, ulice Nerudova, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2395/100000 
ke společným částem budovy čp. 663, 664, 665 a 666, ulice Nerudova, Přiby-
slav a spoluvlastnického podílu ve výši 2395/100000 k pozemkům parc. č. st. 
927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v obci a k. ú. Přibyslav, a to obálkovou metodou. Záměr a pod-
mínky prodeje budou zveřejněny na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

46/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr a podmínky prodeje bytové 
jednotky č. 665/7, 2+1 s příslušenstvím o celkové podlahové ploše 54,80 m2, 
situované ve 4. NP v budově čp. 663, 664, 665 a 666, stojící na pozemcích par. 
č. st. 927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše v obci a k. ú. Při-
byslav, ulice Nerudova, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2369/100000 
ke společným částem budovy čp. 663, 664, 665 a 666, ulice Nerudova, Přiby-
slav a spoluvlastnického podílu ve výši 2369/100000 k pozemku parc. č. st. 
927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v obci a k. ú. Přibyslav, a to obálkovou metodou a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

47/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr a podmínky prodeje bytové 
jednotky č. 666/9, 2+1 s příslušenstvím o celkové podlahové ploše 54,70 m2, 
situované ve 4. NP v budově čp. 663, 664, 665 a 666, stojící na pozemcích par. 
č. st. 927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše v obci a k. ú. Při-
byslav, ulice Nerudova, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2364/100000 
ke společným částem budovy čp. 663, 664, 665 a 666, ulice Nerudova, Přiby-
slav a spoluvlastnického podílu ve výši 2364/100000 k pozemku parc. č. st. 
927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v obci a k. ú. Přibyslav, a to obálkovou metodou a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

48/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 541/14 o vý-
měře 19 m2, odděleného geometrickým plánem č. 201-12/2020 z pozemků 
parc. č. 541/11 a 616 v k. ú. Hřiště …….., 533 04 Choteč za kupní cenu 950 Kč. 
Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 24. 6. 2020, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

49/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 24/13 o vý-
měře 58 m2 v k. ú. Dobrá manželům …….., 582 22 Přibyslav za kupní cenu 
6.690 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlou-
va nebude uzavřena do šesti měsíců od 24. 6. 2020, toto usnesení pozbývá 
platnosti.
Termín: 24. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

50/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 389/12 o vý-
měře 89 m2, odděleného geometrickým plánem č. 426-39/2019 z pozemku 
parc. č. 389/6 v k. ú. Dobrá panu …….., 586 01 Jihlava za kupní cenu 9.790 Kč. 
Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 24. 6. 2020, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

(pokračování na str. 8)
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51/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 24/18 
o výměře 305 m2, odděleného geometrickým plánem č. 426-39/2019 z po-
zemku parc. č. 24/8 v k. ú. Dobrá paní …….., 582 22 Přibyslav za kupní cenu 
24.400 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlou-
va nebude uzavřena do šesti měsíců od 24. 6. 2020, toto usnesení pozbývá 
platnosti.
Termín: 24. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

52/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 24/17 o vý-
měře 640 m2, odděleného geometrickým plánem č. 426-39/2019 z pozemku 
parc. č. 24/8 v k. ú. Dobrá a pozemku parc. č. 389/6 o výměře 694 m2, oddě-
leného geometrickým plánem č. 426-39/2019 z pozemku parc. č. 389/6 v k. 
ú. Dobrá manželům …….., 582 22 Přibyslav za kupní cenu 80.580 Kč. Náklady 
spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 24. 6. 2020, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

53/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 391/33 o vý-
měře 27 m2, odděleného geometrickým plánem č. 428-23/2020 od pozemku 
parc. č. 391/16 v  k. ú. Dobrá od  pana …….., 586  01 Jihlava za  kupní cenu 
2.700 Kč. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 24. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

54/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 401/8 o výměře cca 93 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

55/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 981/9 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

56/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 1830/2 o výměře 20 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

57/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolic-
ké farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283 ve výši 
349.243 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

58/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje účetní závěrku města Přibyslav za rok 
2019 v rozsahu povinných podkladů.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 4

59/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje závěrečný účet města Přibyslav za rok 
2019 bez výhrad a přijímá opatření k postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 4

60/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 
2/2020, o nočním klidu.
Termín: 15. 07. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 4

61/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje Cenu města Přibyslav za  rok 2019 
kolektivu SDH  Dobrá, Mgr.  Marii Zichové a  panu Ladislavu Vašinovi, in 
memoriam.
Termín: 16. 10. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

62/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Projektové záměry města Přibyslav 
na období 2021-2027. Součástí usnesení je příloha s přehledem projektových 
záměrů města Přibyslav na dané období. Dokument je určen pro tvorbu Inte-
grované strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj 
na období 2021-2027.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 4

63/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2020.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

(pokračování ze str. 7) Pozvánky na akce
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Letní prázdniny se pomalu pře-
kulily do  své druhé půlky. Letošní 
počasí je sice teplé, ale jak se rychle 
střídá sluníčko s  deštěm, to občas 
vypadá jako v  dubnu. Přesto je 
nám přibyslavské koupaliště opět 
stále za pěkného počasí k dispozici. 
Máme sice dohodnuto využití ba-
zénu pro naše členy,  každý čtvrtek 
od 19.00 do 20.00 hodin. Ale pro-
tože se stává, že ve čtvrtek prší, byl 
nám povolen náhradní termín a to 
vždy každé pondělí ve  stejný čas.  
Můžeme se však scházet již v 18.00 
hodin. Když je bazén plný platících 
návštěvníků, musíme si počkat pod 
slunečníky do  devatenácti hodin. 
Když však veřejnost nemá o koupá-

ní zájem, máme povoleno si jít zaplavat již v osmnáct hodin. Na srpen jsme pro vás 
připravili zájezd do Chrudimi, jak jsme avizovali v červencovém čísle Přibyslavské-
ho občasníku. Zájezd se uskuteční ve středu 19. 8. 2020. Odjezd od přibyslavské 
radnice bude v 8.00 hodin. Kdo jste se dosud nepřihlásil, můžete tak učinit u paní 
M. Holcmanové na městském úřadu a poplatek činí 100 Kč.

A ještě jedno upozornění. Pan Hynek Schuster sepsal novou knížku plnou hezkých 
pohádek, která nese název Kašpárek a  Bělinka. Kdo by chtěl svým dětem nebo 
vnoučatům udělat radost hezkým dárkem, máte možnost si ji objednat u paní Věry 
Schusterová na tel. čísle 732 449 542 a to buď ústně nebo SMS. Popřípadě vhoďte 
svoji objednávku se svým jménem a počtem výtisků do schránky v místě jejího byd-
liště. Hezké srpnové dny vám přeje a na našich akcích se na setkání s vámi, našimi 
členy,  těší výbor SPCCH. 

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Srpnové zprávičky
(svaz invalidů informuje)

Na přibyslavské věži se 
zjišťoval stav poškození

Mnozí občané města se ptají, kdy se vrátí „křížek“ na věž.

Koncem měsíce dubna proběhlo další fotografování vrcholu 
p řibyslavské věže v místě poškození. 

Nyní se jedná s projektantem o zpracování dokumentace na opravu celé poško-
zené části včetně plechové krytiny. Poškození krytiny je důvodem, proč ještě křížek 
není zpátky na věži. Opravu je třeba řešit komplexně, jiný postup by byl neefektivní. 
Podle zjištění skutečného stavu rozsahu poškození bude rozhodnuto o  způsobu 
opravy, případně i výměny plechové krytiny. Ekonomicky výhodné je zažádat o do-
taci na obnovu památky. Během loňského roku se nepodařilo navázat na spolupráci 

s fi rmou, která kříž s mako-
vicí sňala. 

Děkujeme Petrovi Mál-
kovi ml. za  jeho iniciativu 
a  oslovení firmy, která 
byla ochotná na věž vylézt 
na  konci dubna tohoto 
roku. Podobně pomohl 
také Libor Jaroš, který 
již dříve pomocí dronu 
poškozené místo nafotil. 
Fotodokumentace bude 
sloužit projektantovi jako 
podkladový materiál k pří-
pravě projektu.

Michael Omes
člen ekonomické rady 

farnosti
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Dvacetičlenná skupina vodních skautů trávila první 
červencový týden na letním táboře. Putování po vodě 
nahradila pěší turistika, o lodě a pádla však děti během 
své výpravy nepřišly. 

Přestože Vláda ČR nakonec povolila konání dět-
ských táborů, klasický vodácký putovní tábor povolen 
nebyl. Toto opatření vedlo zejména k  tomu, aby se 
děti s  potencionální „nakaženou osobou“ nesetkaly 
například v kempech a neroznášela se lavinovitě náka-
za znovu. Vedoucí tak vymýšleli variantu, jak zakom-
ponovat do dětského tábora vodu a zároveň dodržet 
všechna hygienická opatření. 

Tématem tohoto tábora bylo znovuzrození ostro-
va zničeného výbuchem sopky. Děti nejprve vyráběly 
sopku na Ostrůvku v Poříčí a po její explozi se musely 
přesunout na jiný ostrov a začaly sledovat obnovu ži-
vota na zničeném ostrově. 

Jako náhradní ostrov během výpravy sloužila  chata 
v Nížkově, tábořiště pod Rozštípenou skálou, skautská 

Vodní skauti z Přibyslavi absolvovali dobrodružný tábor

Jen málokterý Přibyslavák si první a  třetí víkend 
v červenci nevšiml na jasné obloze desítek parašutistů 
vyskakujících z  legendárního dvouplošníku Antonov 
An-2 s  příznačným názvem Andula. To přibyslavský 
Aeroklub hostil Leteckou společnost dobrodruhů.

Letecká společnost dobrodruhů se zabývá adrenali-
novými sporty a to zejména parašutismem. Její dobré 
jméno se nese napříč celou Českou republikou a klienti 
přijeli pro zážitek do Přibyslavi z Ostravy, Ústí i Plzně. 
Nadšenec do  létání tak mohl nad Přibyslaví sledovat 
skupinu mladých lidí, kteří se rozhodli absolvovat pa-
rašutistický víkendový kurz nebo seskoky tandemistů. 

Parašutistický provoz ovšem nezastavil letecký pro-
voz přibyslavských aeroklubáků, ačkoli počasí zejména 
třetí červencový víkend moc nakloněno létání nebylo. 

Dalším termínem, kdy budou přibyslavští letci hostit 
společnost dobrodruhů,  bude od 14. - 16. srpna. Tak-
že pokud jste nadšenci do parašutismu, určitě se při-
jeďte podívat na přibyslavské letiště a nasát leteckou 
atmosféru. Seskok na padáku je ale potřeba dopředu 
rezervovat. Více informací najdete na www.lsd-trip.cz.

A  pokud vás dunivý motor legendárního dvoup-
lošníku ruší, ať už se věnujete zahradničení nebo jen 
užíváte slunečných dní na zahradě, tímto se vám moc 
omlouváme a děkujeme za pochopení.

Přibyslavský Aeroklub

Text: Zuzana Špačková
Foto: archiv LSD a Martin Neuvirt

Dobrodruzi nad přibyslavským nebem

základna ve Žďáře nad Sázavou a nakonec domovská 
základna v Přibyslavi.

V  rámci objevování nového života děti navštívily 
muzeum ve Šlakhamru nebo koňský statek ve Žďáře 
nad Sázavou, kde si zkusily péči o koně a jízdu na nich. 
Nevšední zážitek byla půlnoční jízda na lodích po řece 
Sázavě a  výstup na  věž kostela sv. Prokopa. Na  Pil-
ské nádrži se zdokonalovaly v  manipulaci s  loděmi, 

paddleboardem a kajakem. Závěrečnou noc se konal 
slavnostní táborový oheň, kde někteří členové oddílu 
složili slib světlušek, vlčat nebo skautů. 

Ačkoli jsme si všichni užili mnoho legrace, pevně 
věříme, že příští rok pojedeme plnohodnotný vodácký 
tábor.

Text: Zuzana Špačková
Foto: Zdeněk Špaček
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vítám vás u čtení srpnového příspěvku 
z oblasti kultury a cestovního ruchu. Jsme v polovině prázdnin, dostatečně nám prší a moc 
jsme se zatím neohřáli, věřím ale, že alespoň příjemně odpočíváte na zasloužené dovolené. 

Na konci června jsme slavnostně otevřeli sezónní výstavy v Kurfürstově domě, které můžete 
navštívit až do 12. září. Jedna z nich – „Po stopách středověkého stříbra“ – byla obohacena 
i o komentované prohlídky archeologického naleziště Buchberg – Utín. Sem jste se mohli 
podívat nejen poslední červnový víkend, ale také ve středu 22. července a jedna komentovaná 
prohlídka na vás stále ještě čeká – v pátek 21. srpna od 14 do 15 hodin. Na prohlídku je nutná 
rezervace pomocí webového formuláře – odkaz na něj naleznete na našich internetových 
stránkách a facebooku. 

V půlce července se v Kurfürstově domě konal prázdninový turistický kroužek, dlouho oče-
kávaný, trochu obávaný, ale ve výsledku naprosto senzační! Tak moc, že se o jeho zhodnocení 
dočtete v samostatném článku.

Informační centrum společně s městským muzeem pro všechny zájemce zdejší i vzdálenější 
funguje v letní sezóně každý den. Jsme nadšení, kolik lidí si sem letos našlo cestu! A samo-
zřejmě nás těší a hřeje, když slyšíme, že muzeum je moc krásně udělané, že máme bohatý 
výběr suvenýrů, že se vám líbí naše nové koloběžky a že vás dobře obsloužily naše usměvavé 
brigádnice. A všichni malí dobrodruzi si u nás mohou vyzvednout vše potřebné ke hře „Za-
chraňte trosečníky“ pořádané Českou televizí „Déčko“. 

Knihovna je vám o prázdninách samozřejmě k dispozici, dokonce v rozšířené otvírací době 
– i v pondělí a středu dopoledne. Avšak o sobotách je zavřeno, myslete na to.

Na přelomu července a srpna se konalo tradiční letní kino. V době psaní tohoto příspěvku 
ještě nevím, jak se nám povedlo, ale já věřím, že velmi! Vybrali jsme šest skvělých fi lmů 
a hlavně – prostranství za kulturním domem je pro vás nově upravené, krásně vydlážděné, je 
zasetá čerstvá tráva a mohli jste si posedět na zbrusu nových lavičkách. Opět jsme nabízeli 
dobré jídlo i pití.

V srpnu se můžete těšit na koncert místní country kapely Terasa – konat se bude v sobotu 
8. srpna od 17 hodin za kulturním domem. 

V  informačním centru prodáváme od  1. července vstupenky na  koncert skupiny Hra-
dišťan, který se uskuteční v pátek 28. srpna v 19 hodin v místním kostele. Zakoupit si může-
te i lístky na talk show  Zbigniewa Czendlika, která se bude konat 22. října v kulturním domě. 

Ještě máme prázdniny, tak nechci moc předbíhat, ale připomenu, že v září se v knihovně 
vracíme k tradičním akcím (setkávání maminek a dětí a tvořivé dílny) a také budeme slavnost-
ně pasovat loňské prvňáky na opravdové čtenáře. Moc se těšíme!

Slunečný zbytek prázdnin vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková
knihovnice

Druhá půlka prázdnin

Milí malí luštitelé, v  novém roce jsem se rozhodla pro nový for-
mát luštění. Připraveno pro vás bylo do června šest křížovek, jejichž 

tajenky vám daly dohromady celou větu. Tu správně vyluštili Matěj, 
Barča a Karolínka. Na Máťu v knihovně ještě čeká dáreček, slečny si už 
pro něj byly. 

A my jedeme dál – teď nás čeká do konce roku šest nových tajenek. Jejich 
správné znění poté donesete v prosinci na papírku do knihovny nebo ho 
zašlete na e-mail kzmpribyslav@email.cz a odměna vás opět nemine.

Jdeme na to! ☺

Dětské 
 luštění

Doplňte název knihy (znáte autora) !
1. Eduard Štorch: Lovci ............

2. Jaroslav Foglar: Hoši od ............ řeky

3. Petr Stančík: ............ Chrujda točí fi lm

4. Roald Dahl: Obr ............

5. René Goscinny: Mikulášovy ............

6. Astrid Lindgrenová: Ronja, ............ loupežníka

7. Olga Černá: Klárka a 11 ............

 

Proběhl! Od  pondělí 13. 7. do  čtvrtka 16. 7. vždy 
od 8:30 do 16 hodin jsme se s Maruškou snažily zpří-
jemnit tento čas dvanácti malým turistům. A myslíme 
si,  a hlavně věříme, že se nám to docela povedlo ☺

Děti se mohly podívat po celém Kurfürstově domě 
– mohly rýžovat zlato s  permoníky ve  sklepení, také 
vyplňovaly muzejní „hledačku“, dozvěděly se mnoho 
informací o knihovně a zkusily si projít náš „Přibyslav-
ský quest“ – asi tříkilometrový okruh naším městem 
spojený s vyplňováním tajenky. Také si zajezdily na ko-
loběžkách a vystoupaly na přibyslavskou věž. Nechy-
běla tvořivá dílna, v které jsme malovali na kamínky, 
a další turistický výšlap. Poslední den se nám trochu 
pokazilo počasí, proto jsme se podívali na animova-
ný fi lm a odpoledne do hasičského muzea, a protože 
přestalo pršet, mohli jsme si i opéct buřtíky. A každý 
den nemohly chybět hry! Nemůžeme se rozhodnout, 
jestli byla oblíbenější „klaněná“ nebo „míček“, těm ještě 
sekundovalo „živé pexeso“, které nás děti naučily, ale 
myslíme, že dětem se líbily všechny. Na rozloučenou 
samozřejmě nemohly chybět dárečky, snad naše „tu-
risťátka“ potěšily.

Ani hlady jsme nebyli. Dopoledne i odpoledne jsme 
měli svačinu, po tři dny jsme chodili na výborné obědy 
do školní jídelny a poslední den jsme si dopřáli k obě-
du pizzu. 

Za nás „vedoucí“ musím říct, že jsme byly NADŠE-
NÉ! Opravdu, strašně moc. Sešla se parta hodných, 
šikovných a zvídavých dětí, pro které nebyl žádný úkol 
problém, byla s nimi ohromná legrace a naučily nás 
mnoho nového. Snad se děti naučily i něco od nás. 

Krásně jsme si s nimi psychicky odpočinuly a nejen 
to – jak dokládá poznámka jednoho z nich hned z pon-
dělka: „Paní učitelko, už nejste ani tak bílá.“

Nikdy nezapomeneme na  Jolanku, která bude mít 
svou farmu, až vyroste, na historii milující Zuzku, vče-
lou poštípanou Terezku, Karolínku v bílém kloboučku, 
trochu zapomnětlivou Jitušku, upovídanou Zuzanku, 
gymnastku Klárku, v „míčku“ nejrychlejší Niky, na pro-
lézačkách věčně visící Aničku, na Elišku, které to skvě-
le frčí na  koloběžce, na  Barušku, která ráda maluje 
a  na  úžasného gentlemana Matyho, který moc rád 
hraje „klaněnou“. Všichni jste byli skvělí!!

Prázdninový turistický kroužek v KZMP

Laťka byla touto výjimečnou partou nastavena velmi 
vysoko. Jsme zvědavé na příští rok a strašně se těšíme! 
Děkujeme.

Markéta a Maruška



Srdečně vás zveme  
ve dnech 9. až 13. září 2020 k návštěvě  

Přibyslavských slavností  
a 29. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi,  

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

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

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

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

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

program pro děti. 
Průběh Mlékárenského dne bude připraven v tradičním 

plném rozsahu. V případě vyhlášení hygienických opatření
bude výstava uzpůsobena dle aktuální situace. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 



PROGRAM 
 
 
Středa 9. 9.  
 
* Bechyňovo náměstí, radnice 
  10:00 hod. – Tisková konference u příležitosti 29. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi  
 
* Kulturní dům Přibyslav 
  18:00 hod. – Zahájení výstavy – 30 let Přibyslavského občasníku  
              
 
Čtvrtek 10. 9. 
 
* Kulturní dům Přibyslav 
 9:30 hod. – Slavností pasování prvňáčků na čtenáře 
              
 
Pátek 11. 9. 
 
* Kulturní dům Přibyslav 
 19:00 hod. – Koncert 
 Účinkují Prímadonky pod vedením Ondřeje Štefáčka, Hana Loubková, Šárka Baštová 
                            
 
Sobota 12. 9. 
 
* Bechyňovo náměstí, radniční sklepení, farní stodola 
  8:00 – 14:00 hod. – Prodej mlékárenských výrobků na náměstí 
  8:45 hod.      – Zahájení 29. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi a vyhlášení cen pro nejlepší mlékárny 
  9:00 – 14:00 hod. – Výstava mlékárenských výrobků v radničním sklepení a farní stodole  
                                   Dopolední program moderuje Dáša Kubíková (ČRo)  
  9:00 hod. – Hudební produkce – Jarda Hypochondr 
10:15 hod. – ČRo Vysočina, Soutěž v pití mléka 
10:45 hod. – Hudební produkce – METEOR ”Z PRAHY” 
13:00 hod. – Hudební produkce – Funny Beans (česko – slovenská kapela) 
14:00 hod. – Vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a losování o mléčné ceny 
 
* ZŠ Přibyslav (Vchod z ulice Česká) 
 9:00 – 14:00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav (prohlídka školy, výukové workshopy, promítání fotografií  
                                  ze školních akcí, výstava školních kronik, výstava výtvarných prací žáků)  
10:00 – 14:00 hod. – Obchůdek kroužku Otakárek  
14:00 hod. – 13. ročník Mistrovství školy v Sudoku  
 
* Štola pod farou 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky štoly  
 
* Gotická věž, Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Městské muzeum Přibyslav 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví  
 
* Hasičské cvičiště – SDH 
20:00 hod. – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH, Hudba Marathon. 
 
* Kulturní dům 
17:00 hod. – „Lassie se vrací“ (2020, Německo), rodinný film 
 
* Bechyňovo náměstí 
21:00 hod. – Slavnostní ohňostroj 
 
* Letiště aeroklubu 
9:00 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 
 
 
Neděle 13. 9. 
 
* Bechyňovo náměstí 
9:30 hod. – Bohoslužba na náměstí 
 
* ZŠ Přibyslav (Vchod z ulice Česká) 
 9:00 – 12:00 hod. – Prohlídka školy 
 
 
* Letiště aeroklubu 
10:30 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
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UPOZORNĚNÍ
Od  minulého měsíce zajišťují roznos Přibyslavského občasníku brigádníci. 

Prosím o strpení, občasník dostanete do vašich schránek nejpozději do 3. dne 
v  měsíci. V  případě, že požadujete 2 výtisky občasníku, je nutno umístit 
na schránku žádost o 2 výtisky.

Pokud byste občasník nedostali vůbec, zavolejte nebo napište na infocentrum 
a občasníky dodáme.

Děkuji za pochopení.  Marie Blažíčková, redakce PO

Jedenkrát ročně - letos to bylo v úterý 2. června - se otevřou pokladničky sympa-
ticky vyhlížejících plyšových psů s logem Sjednocené organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR. Takto získané fi nanční prostředky od dárců jsou využívány na pro-
jekty a aktivity, určené zrakově postiženým lidem. Jako každý rok poté, kdy se výběr 
pokladniček uskuteční, chci touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli do kasičky 
Duff yho v prodejně COOP v Přibyslavi. Díky vám, vážení a milí spoluobčané, může 
spolek pracovat a uskutečňovat své poslání, pomáhat handicapovaným lidem. Díky 
vám se mohou naučit mnoha dovednostem, které vidící lidé dokáží zcela samozřej-
mě, mohou zažít mnoho zajímavého, necítí se se svým problémem sami. Poděkování 
patří také vedení prodejny, kde je pejsek umístěn, a pracovnicím městského úřadu 
za spolupráci a ochotu. 

Pokud byste se chtěli o našem spolku dozvědět více, podívejte se na webovou 
stránku www.sons.cz/havlickuvbrod nebo facebook www.facebook.com/odbocka.
SONS.HavlickuvBrod,  případně zavolejte na číslo 778 702 411. Rádi vám poskytne-
me veškeré informace o činnosti, předáme důležité kontakty, a když to bude možné, 
poradíme. Právě konkrétní informace, kam se obrátit, když zrak začne zlobit, jaké 
kompenzační pomůcky existují, jaké příspěvky na ně je možno získat, čemu je možné 
se naučit, ty často chybí, když je člověk začne potřebovat... Jsme spolek, sdružující 
osoby s jakýmkoli druhem a stupněm postižení zraku, jsou mezi námi a pomáhají 
nám také naši rodinní příslušníci a příznivci. Naše odbočka pro Havlíčkobrodsko 
sdružuje členy z celého regionu, rádi se scházíme, podnikáme různé akce, vydáváme 
časopis ve zvětšeném černotisku, spolupracujeme s mnoha institucemi. Jsme nejen 
členové, ale především přátelé.

Na závěr ještě jedna důležitá informace - v Duff yho pokladničce bylo 7.700 Kč. 
Ještě jednou DĚKUJEME!

Za oblastní odbočku SONS ČR Havlíčkův Brod 
předsedkyně Marie Heilandová

DĚKUJEME ZA PODPORU

Černá skládka v lese

Občan Přibyslavi, který severně za městem vlastní 
kus vzorně obhospodařovaného lesa, se nestačil divit, 

když v něm objevil hromadu plastových pytlů od dusíka-
tých hnojiv a změť špagátů. 

Vandalovi bez citu k  přírodě bylo zatěžko vyvést svůj svinčík 
na regulérní skládku odpadů v Ronově nad Sázavou a z čistého lesa udělal odporné, 
obtížně likvidovatelné smetiště. 

Text a foto: Ivo Havlík

Z podnětu Zdeňka Benáka z Poříčí město vybudovalo stezku, kterou lze od nádra-
ží Českých drah projít pod kolejovým svrškem k Sázavě. Vybagrován byl doposud 
neprůchodný profi l mezi ploty podél obytného domu železničářů. Pěšina bude ještě 
zpevněna kamennou drtí. Lidé se po ní snadno dostanou ke starému mlýnu, u něhož 
podejdou kolejiště a kolem bývalého náhonu projdou na opačnou stranu tratě až 
k  rybníku a největšímu přibyslavskému jezu. Břehem Sázavy proti jejímu proudu 
mohou pokračovat až do Poříčí. Když se Zdeněk Benák dozvěděl, že chci novou 
stezku vyfotografovat, vzal strunovou sekačku a celý úvoz vysekal.

Text a foto: Ivo Havlík

Od nádraží k Sázavě vede nová stezka

Člen zastupitelstva města Václav Henzl (KDU-ČSL) na  červnovém zasedání 
přibyslavské samosprávy kriticky poukázal na zarostlou pěšinu k Žižkově mohyle 
v Žižkově Poli. 

Mohyla byla podle návrhu významného architekta Antonína Wiehla, autora 
obnovené české renesance, postavena v roce 1874 a později se stala historickým 
majetkem města Přibyslav.  

Starosta města Martin Kamarád (ODS) redakci Přibyslavského občasníku infor-
moval, že “v  druhé polovině července začne úplná revitalizace bezprostředního 
okolí, celý pás křovin podél cesty půjde pryč, proto už letos nebyl dělán prostřih, 
na podzim bude zahájena údržba původních stromů a výsadba nových.” 

Opravena bude také informační tabule, která v několika jazycích vysvětluje génia 
loci místa - 11. října 1424 zde podle legendy zemřel husitský vojevůdce Jan Žižka. 

Připomeňme, že v  těchto dnech uplynulo rovných 600 let od  Žižkova prvního 
slavného vítězství, na pražském Vítkově 14. července 1420 porazil křižácká vojska 
krále Zikmunda Lucemburského. Letopočet této bitvy je na mohyle v Žižkově Poli 
zobrazen jako první.

Snímek, který jsem pořídil v  červnu, dokládá, že cesta k mohyle byla skutečné 
zarostlá křovinami.

Text a foto: Ivo Havlík

Žižkova mohyla se dočká sadové úpravy
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Již pětačtyřicet let v Přibyslavi stojí kašna Najáda s  lachtanem od významného 
českého sochaře a keramika Jana Lichtága. Vodu tryská od roku 1975. 

Sochařův vnuk David Christian Lichtag (žije v zahraničí a své příjmení již píše bez 
akcentu) zmapoval tvorbu svého dědečka, ale o umístění krásného díla v Přibyslavi 
nevěděl. Autorovi těchto řádků, který ho na dispozici před přibyslavským kulturním 
domem upozornil, napsal: “Děkuju Vám za objev! Ani má maminka, která s dědeč-
kem velmi spolupracovala, neměla o realizaci ponětí”. 

Socha původně stála v Praze-Troji v soukromé zahradě rodiny Stanislava Bechyně. 
Vdova Anděla Bechyňová ji po akademikově smrti věnovala manželovu rodnému 
městu.

Vnuk je přesvědčen o tom, že dědečkovým ideálem již za studia sochařství bylo 
“mladé, štíhlé dívč í tě lo, neožehnuté poznáním života”. 

Kunsthistorička Nina Dvořáková o  Lichtágovi tvrdí: “Celoživotní inspirací mu 
byla krása ženského a dívč ího tě la. Ženy se v  jeho tvorbě  objevují v rů znorodém 
ztvárně ní.”

Kdo byly vodní nymfy?
Najády (řecky a latinsky Naiades) byly vodní nymfy, nejpočetnější skupina nižších 

bohyň řecké a římské mytologie. Podle legend byly najády k lidem přívětivé, dávaly 
jejich polím vláhu a zabezpečovaly úrodnost půdy. Najády některých minerálních 
pramenů měly i léčebnou a věšteckou moc. Jejich osudy byly rozmanité; některé se 
dostaly do společnosti vyšších bohů a žily s nimi na Olympu, jiné se musely spokojit 
s drobnými radovánkami na zemi se smrtelnými manžely. 

Najády se dají přirovnat k  našim rusalkám. Jména najád můžeme dodnes číst 
v názvech lodí v celém Středomoří.

Lachtani (také se jim dříve říkalo lvouni) jsou přizpůsobení vodnímu živlu, na roz-
díl od tuleňů a mrožů se však díky stavbě zadních končetin mohou poměrně obratně 
pohybovat i po souši.

Významný český sochař a keramik Jan Lichtág se narodil 6. srpna 1898 v Poličce, 
zemřel 13. listopadu 1985 v Brně. Řadu let působil na Vysočině, především jako 
sklářský výtvarník ve Škrdlovicích.

Text a foto: Ivo Havlík

Najáda s lachtanem vodu tryská 45 let

Přibyslavský podnik Osiva je jedním z  největ-
ších českých producentů máku setého (Papaver 
somniferum), který je zdrojem potravinářského 
máku. Společnost tak významně přispívá k tomu, 
že Česká republika se v pěstování této komodity 
drží na světové špici, konkuruje jí pouze Turecko. 

Vzhledem k  tomu, že makovice jsou zdrojem 
opia, je pěstování máku setého v  některých ze-
mích, například v sousedním Polsku, přísně zaká-
záno. Nádherné květy máku lákají hmyz.

Text a foto: Ivo Havlík

V okolí města kvetl mák

Jírovec maďal nebo také kaštan koňský (navzdory svému jménu je pro koně jedo-
vatý) se v minulosti považoval za strom velmi vhodný do uličního stromořadí, dnes 
však patří mezi téměř ohrožené druhy.

Od  90. let minulého století jsou kaštany v  Česku a  v  celé Evropě ohrožovány 
klíněnkou jírovcovou.

V Přibyslavi postupně řídne přes 100 let stará kaštanová alej v Husově ulici, 23. 
června došlo i na strom, který rostl jako poslední v řadě, až u zámku, u křižovatky 
na Hřiště. 

O setnutí přes dvacet metrů vysokého stromu se postarala fi rma FIK Nové Město 
na Moravě. Dřevorubcem, který plné tři hodiny obdivuhodným způsobem shora 
utínal větve a k zemi posílal i silné kusy kmene, byl Matěj Nešťák. 

K  poslednímu řezu už na  zemi se musel chopit motorové pily s  metr dlouhou 
lištou.

Na náročné a nebezpečné práci se aktivně podílela technická četa města.

Stromolezec se odmítl zvěčnit sám
Matěje Nešťáka jsem chtěl vyfotografovat samotného na pařezu pokáceného stro-

mu, odmítl to se slovy: “Je to kvůli tomu, že tenhle způsob kácení je týmová práce. 
A i přes to, že hlavní hvězdou je často stromolezec visící ve výšce na laně tenkém 
jako ukazováček s motorovou pilou, je úspěch pouze zásluhou skvěle sehraného 
týmu lidí, kteří vědí co dělají. Ono se to nezdá, jelikož ten na stromě, to je pohledem 
kolemjdoucího velmi atraktivní podívaná, ale on je pouhou polovinou úspěchu. 
Já sám bych takovou práci neudělal. Potřebuji spolehlivé “pozemáky”, kteří vědí, 
co a jak poslat po laně nahoru, umí zastavit dopravu, rychle uklidí větve, aby auta 
mohla projet. Poradí mně z jejich perspektivy, což mi často pomůže při rozhodování. 
U dokonalých pozemáků se mohu i spolehnout, že by mě dokázali při mém zranění 
ze stromu dostat dolů. A v neposlední řadě i oni riskují, když uklízejí pod stromem. 
Tak to je asi vše k tomu, proč jsem se nechtěl fotit sám. Nerad bych slíznul smetánku 
za těžkou práci mých kolegů.” 

Text a foto: Ivo Havlík

Dvacet metrů vysoký uschlý kaštan byl 
sťat
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KRAJ VYSOČINA: Policisté na Vysočině každoročně v období letních měsíců řeší 
případy, které mají souvislost s houbařením. Odjakživa jsme byli národem houbařů, 
a proto bychom měli mít na paměti, že při pobytu v lese na nás mohou číhat různá 
rizika. Z  tohoto důvodu bychom při sbírání hub měli být obezřetní a  dodržovat 
několik základních pravidel. 

V prvé řadě si řidiči, kteří na houby přijedou autem, musí uvědomit, že vjezd a par-
kování vozidel v  lese je zakázáno lesním zákonem. Mnozí totiž motorové vozidlo 
zaparkují přímo před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo 
z  místa ležícího mimo komunikaci. Tímto se ale dopouští protiprávního jednání, 
a to přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za který policisté 
mohou na místě v příkazním řízení uložit pokutu, a to až do výše dvou tisíc korun. 
Ti řidiči, kteří poruší zákaz vjezdu do  lesa, se rovněž vystavují možnosti postihu. 
V tomto případě ale přestupek řeší správní orgán, který přestupci může ve správním 
řízení uložit sankci ještě vyšší. Když už ale nalezneme vhodné místo k parkování, 
tak je velice důležité vozidlo řádně zajistit, a  to jak proti krádeži, tak i  proti po-
hybu. Zejména je zapotřebí zkontrolovat, zda jsou dovřená okna, zajistit vozidlo 
mechanickými bezpečnostními prvky, pokud je jimi vybaveno a zkontrolovat obsah 
cenností, které v žádném případě nenecháváme ve vozidle. Vozidla, která jsou takto 
odstavená a zdánlivě opuštěná, bývají totiž častým terčem zlodějů. Nedávejme jim 
proto sebemenší příležitost, aby nás okradli. Policisté ale v souvislosti s houbařením 
neřeší pouze přestupky v dopravě a špatné parkování, ale velmi často také pátrají 
po osobách, které se v lese ztratí nebo při sbírání hub zabloudí.

Těmto případům ale lze předcházet dodržením několika 
jednoduchých zásad:
• Houby sbírejte pouze na místech, která dobře znáte. Pokud jste v neznámém 

lese, snažte si zapamatovat orientační body, podle kterých najdete cestu zpět.

• Mějte u  sebe plně funkční a  nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratíte nebo 
zraníte, můžete si přivolat pomoc.

• Informujte rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdete na houby a kde 
je přibližně budete sbírat.

• Pokud trpíte nějakou nemocí nebo alergií, mějte u sebe potřebné léky.

V mnoha případech také nesmíme zapomenout na ochranné prostředky, které 
nám mohou zachránit život. Jedná se především o spreje pro astmatiky, repelenty 
na ochranu proti bodavému hmyzu, případně proti útoku klíšťat, jejichž kousnutí 
nám může způsobit trvalé následky.

Při každé cestě do lesa je proto nutné mít na paměti, že není důležité to, kolik hub 
nasbíráme, ale především to, abychom se v pořádku vrátili domů. Když tedy tato 
jednoduchá pravidla budeme při pobytu v lese dodržovat, budeme mít jistotu, že 
v případě jakékoliv nepříjemné události, která nás může potkat, se nám včas dostane 
potřebné pomoci.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Kancelář ředitele

Oddělení tisku a prevence
nprap. Bc. David Linhart

vrchní inspektor
tel: 974 261 208

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

Houbařská 
sezona začíná
I při sbírání hub se musíme 
řídit určitými pravidly

Přesně 100 let má požární automobil Tatra. Nejhezčí exponát ústředního hasič-
ského muzea v Přibyslavi byl vyroben v Kopřivnici v roce 1920. 

Auto mezi první a druhou světovou válkou sloužilo dobrovolným hasičům jiho-
moravského města Šlapanice. Sbor tehdy působil pod německým velením, proto 
na kapotě má původní nápis FREIWILLIGE FEUERWEHR LAPANZ. 

Vůz se nedávno objevil v  publicistickém pořadu České televize S  kamerou 
na cestách. Při každé jízdě za volant výhradně usedá kustod muzea Milan Pátek, 
jinak také starosta Sboru dobrovolných hasičů obce Žižkovo Pole. Na zvláští přání 
v něm ve spanilé jízdě sveze novomanžele. 

Text a foto: Ivo Havlík

Muzejní “babička” má 100 let

V  Hasičských rozhledech s  datem 
vydání 25. března 1926 jsem objevil 
zprávu, kterou redakci poslal tehdej-
ší velitel Sboru dobrovolných hasičů 
města Přibyslav Otto Němec. 

Psal: “Dne 24. února 1926 o  půl 
8. hod. večer vypukl požár ve stodole 
bratra Václava Holcmana, náměstka 
velitele, jenž s úžasnou rychlostí roz-
šířil se v kratičké době na sousední bu-
dovy, takže mimo domovního stavení 
shořelo mu vše.

Mimo to lehly popelem tři sousední usedlosti. Jenom rychlé pohotovosti a úžasné-
mu přičinění našeho sboru a sousedních sborů z Dobré, Hříšť a Německé Jablonné 
lze děkovati, že nenabyl požár ohromných rozměrů. 

Sbory ze Žižkova Pole, Utína, Volešné a České Jablonné, které rovněž dostavily se 
k požáru, prací ochranných již nezúčastnily se. Za dostavení se k požáru vzdáváme 
všem shora jmenovaným sborům vřelý dík.

Požár byl rukou zločinnou založen. Bratr Holcman utrpěl škody za  32 tisíc Kč 
a  kryt jest pojištěním jenom na  4 tisíce Kč. Jest tělem i  duší výborným hasičem 
a členem sboru našeho po 40 roků. Před měsícem terve opustil lůžko, na němž byl 
8 neděl upoután zákeřnou nemocí, což ho fi nančně těžce vyčerpalo. 

Nyní uvržen jest do nového neštěstí. Obracíme se proto na všechny sbory a naše 
přátele, aby, pokud jim možno, přispěli v neštěstí postavenému bratru. 

Dary přijímá sbor dobrovolných hasičů v Přibyslavi. Předem vzdáváme upřímné 
díky.” 

Hasičské rozhledy později (10. července 1926) informovaly, že nepřímou obě-
tí požáru se stal Vojtěch Kasal, při hašení ohně v mrazu silně prochladl a zemřel 
na zápal plic.  

Přibyslavský tkadlec se tak dožil pouhých 42 let, zanechal vdovu a šestnáctiletého 
syna Jana, dědečka současného místostarosty města Přibyslav Michaela Omese. 

Ivo Havlík
Ilustrační foto Michala Fanty

Požár z “ruky zločinné” měl tragické 
následky

Uzávěrka příštího čísla 19. 8. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 8. 2020)
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Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav – odbor všestrannosti 
- oznamuje všem cvičitelkám, cvičitelům, a hlavně dětem, 
které mají zájem chodit cvičit do Sokola, že 

cvičební rok 2020/2021 
zahajujeme již 1. září 2020.

Hlavním důvodem zahájení cvičení od 1. září je, že

župní přebor v atletice
se uskuteční 19. září 2020 (původně měl být v  květnu) a  na  trénink atletických 
disciplín (běhy, hod kriketovým míčkem a skok do dálky) nebude i tak moc času.

Rozvrh cvičení zatím zůstává stejný jako loni, případné změny vyřešíme během září.

Za odbor všestrannosti
Eva Šmídová

Fanoušci přibyslavské kopané se po více než devítiměsíční pauze dočkají nového 
ročníku soutěží kopané 2020/2021. 

Ten v Přibyslavi začne v sobotu 8. srpna na hřišti v Keřkově, kde se v úvodním 
střetnutí III. třídy utká domácí Sativa s Veselým Žďárem. 

O den později, v neděli 9. srpna, rezervní mužstvo SK Přibyslav v okresním pře-
boru hostí Golčův Jeníkov. 

První tým začíná krajský přebor rovněž v neděli 9. srpna ve Speřicích, o  týden 
později přivítá Ledeč nad Sázavou a v neděli 23. srpna zajíždí do Stáje k tradičnímu 
sousedskému derby se Sapeli Polná a poslední srpnovou neděli (30.8.) bude hrát 
doma se Šebkovicemi. 

Přibyslavské béčko hraje doma ještě v  neděli 23. srpna s  Novou Vsí, zatímco 
keřkovští “bramboráři” v sobotu 22. srpna přivítají Sobíňov. 

Výkopy všech srpnových utkání jsou v  16,30 hodin, jedinou výjimkou je zápas 
ve Stáji, kde se hraje tradičně dopoledne, již v 10,30 hodin.

Novým trenérem SK Přibyslav se stal Jiří Stejskal.
Ivo Havlík

První den přibyslavské pouti obohatil fotbalový klub SK Přibyslav. Na zelený pažit proti sobě 
nastoupili ženatí hráči proti svobodným kolegům. Originální mač skončil po dramatické koncovce 
spravedlivým smírem 6:6. V poslední minutě padly dva góly. Nejdříve svobodní (hráli v modrých 
dresech) strhli vítězství na svoji stranu, ale než hlavní rozhodčí slečna Věra Soukupová odpískala 
konec, ženatí dokázali vyrovnat. 

O prvenství nerozhodl ani penaltový rozstřel, k němuž se musel postavit každý hráč, ale rovněž 
pokutové kopy skončily plichtou 10:10. 

Na hřišti se objevilo i několik hráčů, kteří v Přibyslavi vyrostli a dnes hrají za  jiné kluby. Proti 
sobě například nastoupili bratři Vopršalové: Jaromír, kapitán SK Přibyslav, hrál za ženáče, jeho 
bratr Matěj, který nyní kope divizi ve Ždírci nad Doubravou, za svobodné. Soupeři byli také ženatý 
Tomáš Štědrý a jeho svobodný syn Ondřej, dnes hráč Havlíčkova Brodu.

O předzápas se postarali nejmenší fotbalisté SK Přibyslav, spoluhráčkami jim byly jejich maminky.

 Ženatí nastoupili v bílých dresech  Svobodní, včetně rozvedených, hráli v modrých dresech

 Svobodný Matěj Vopršal (vlevo) v souboji se ženatým bratrem Jaromírem Vopršalem

 Originální mač svobodných a ženatých mužů rozhodovaly ženy. Pískala svobodná sudí 
Fotbalové asociace České republiky Věra Soukupová (uprostřed), na pomezí jí s praporky 

asistovaly Žaneta Hánělová (vlevo) a starostka obce Žižkovo Pole Dagmar Bačkovská, 
jejíž syn Jakub hrál za svobodné

Zápas Svobodní versus Ženatí skončil smírem
SESTAVY (v závorce vstřelené góly):
ŽENATÍ: Oldřich Uhlíř, st., Roman Jelínek, Martin Strašil, Josef Eis, 
Petr Svoboda, Ondřej Kárník, Tomáš Musil (2), Ladislav Vykoukal, 
Čestmír Sibera, Pavel Škacha (1), Radek Křesťan, Tomáš Svoboda 
(1), Tomáš Kalenda, Jaromír Vopršal, Miloš Krčál (2), Tomáš Štědrý, 
Martin Škacha, Libor Smejkal; trenér Bohuslav Vostál.

SVOBODNÍ: Josef Zvolánek, Jiří Jirásek, Josef Imramovský, Jiří Hájek, 
Filip Bačkovský, Jakub Bačkovský (2), Jakub Sibera, Jan Flekal, Martin 
Škorpík, Jakub Adam, Michal Votava, Jan Prchal, Tomáš Pospíchal, 
Stanislav Pochop (1), Matěj Vopršal, Ondřej Štědrý, Jiří Musil, Adam 
Vostál (2), Ondřej Cempírek (1); trenér Petr Stehno.

Text a foto: Ivo Havlík

Fotbalový podzim začne v KeřkověTJ Sokol Přibyslav
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Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, 
 jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte. 
 
Dne 6. srpna 2020 to bude již 7 let,  
co nás navždy opustila 
 

paní 

RRůžena Pospíchalová 
 
S láskou a úctou vzpomíná 
manžel a dcera s rodinou. 

 
 
 

Vzpomínka na Tebe stále bolí, 

kdo Tě měl rád, zapomenout nedovolí. 

Jen kytičku na hrob můžeme dát 

a věčného spánku Ti přát. 
 

Dne 27. srpna uplyne 11 smutných let, 
kdy nás navždy opustil 

můj milovaný manžel, starostlivý tatínek a bratr  
 

pan 
 

VÁCLAV POLÍVKA 
 

Stále vzpomínáme. 
Věrka a Norbert 

Dn

můj milovan

Mnohokrát děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit 
s naší maminkou, 
ppaní 

Boženou Uhlířovou. 
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary. 

 

Synové František, Josef, Luděk a dcera Iva s rodinami 
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autodíly  

opravy vozidel

Očekáváme:
vysoké pracovní nasazení

logické myšlení
velmi dobrou manuální zručnost

vlastní názor na chod celého servisu

Nabízíme:
výhodné platové podmínky odpovídající odpracované době

obědy zdarma
flexibilní pracovní dobu

výborný kolektiv
5 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou

možnost růstu v rámci hierarchie servisu a další výhody

Přijmeme zaměstnance na pozici

automechanik
osobních vozidel

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

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

Sokolohradská 629 - automechanik nákladních vozidel, autoelektrikář nákladních vozidel

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A4 
celá str. 
2420 Kč

 
 
 
 

A5 
1/2 str. 

1210 Kč

 
 
 
 

A6 
1/4 str. 
605 Kč

 
 

A7 
1/8 str. 

302,50 Kč

A8 
1/16 str. 
151,25 

Kč

15 cm 2   
73 Kč

1 cm 2   
4,84 Kč

CENÍK INZERCE 
v Přibyslavském občasníku
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Na všechny akce vás zve 
Šatlava Music, z. s.
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VÁS ZVE 

v červenci a srpnu 2020 
K NÁVŠTĚVĚ 

 

MĚSTSKÉ GOTICKÉ VĚŽE 
pátek - neděle 

 
 
 

 
 

9.00 – 11.00   13.00 – 16.00 
 

(poslední prohlídka vždy ½ hodiny před ukončením otvírací doby) 
 

Vstupné: základní        30,- Kč 
   senioři, ZTP, studenti děti 6 – 15 let 15,- Kč 
   děti do 6 let       zdarma 
 

 

FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

 
pouze v 11.00 hodin pátek - neděle  

Na požádání, v pokladně věže, vám může být  
ZDARMA umožněna prohlídka  

(v době konání církevních obřadů nelze prohlídku uskutečnit) 
 

3. ročník 

COUNTRYŠMIK 
přátelské posezení se skupinou Terasa a opékáním buřtíků 

sobota 8. 8. 2020 v 17.00 hodin 
nádvoří kulturního domu  vstup zdarma  občerstvení zajištěno 
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E srpen 2020

– od 1. srpna 2020 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. srpna 2020 Hradišťan/předprodej TIC Přibyslav Kurfürstův dům Šatlava Music, KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2020 Zbigniew Czendlik/předprodej TIC Přibyslav Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2020 Šifra lovců perel/čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2020 Turista sběratel/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2020 Po stopách středověkého stříbra/výstava Kurfürstův dům AÚ AV ČR Praha, KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2020 V knihovně zahájen letní provoz (v sobotu zavřeno) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2020 Celotýdenní provoz ICMM/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2020 Městská gotická věž otevřená/viz plakát Vyhlídková věž KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2020 Mar tina Ježková – Barvy života/vernisáž výstavy Janáček galerie Janáček galerie
– 1. srpna 2020 po 21.00 h. Modelář Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 6. srpna 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 8. srpna 2020 od 17.00 h. Přátelské posezení s country skupinou Terasa Kulturní dům KZM Přibyslav, skupina Terasa
– 13. srpna 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 15. srpna 2020 1000 mil československých Bechyňovo náměstí Klub Praha
– 19. srpna 2020 v 8.00 h. Kouzelný svět loutek/zájezd Chrudim SPSCCH ČR ZO
– 19. srpna 2020 ve 12.00 h. Uzávěrka zářijového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. srpna2020 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 20. srpna 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 27. srpna 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 28. srpna 2020 v 19.00 h. Hradišťan/koncert Farní kostel Šatlava Music, KZM Přibyslav
– 31. srpna 2020 od 18.00 h. Veganská večeře (vstup z ul. Tržiště) Školní zahrada MS ČČK Přibyslav
– 3. září 2020 19.00 h. Výstava fotografi í Hynka Čermáka – Nik On Akt, Char. akce Galerie Janáček Šatlava music, z.s.

Městská knihovna Přibyslav 
(o prázdninách -  od 1. 7. do 31. 8.) 

Po  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
Út  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
St  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
Čt     zavřeno 
Pá  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
So     zavřeno 
Ne     zavřeno 

(upozornění: v době státních svátků vždy zavřeno) 

    tel. 569 484 257    e-mail: kzmpribyslav@email.cz 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
Od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 

KAŽDOU SOBOTU 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA UZAVŘENA 

 


