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Na zastupitelstvo města, které proběhlo před vydáním tohoto čísla Přibyslavského 
občasníku a  zároveň po  jeho uzávěrce, předkládáme rozpočtové opatření, které 
mnoho vypovídá o  stavu nejen veřejného sektoru v  našem městě i  v  naší zemi. 
Přesto, že jsme v minulých letech realizovali rozsáhlé investice, často ale spojené 
s využitím dotačních zdrojů, máme v tuto chvíli v rozpočtové rezervě 101,5 milionů 
Kč. Tyto peníze by měly být v následujících letech využity pro jednotlivé investiční 
akce ve  městě, ale je dnes otázkou, jak budou vypadat rozpočty nejbližších let, 
v souvislosti s propadem příjmů státního rozpočtu v důsledku opatření spojených 
s COVID. Může se také stát, že bude nutno část těchto fi nancí využít pro zajištění 
chodu města. Dnes je toto těžko předpovídat, byť existují ofi ciální predikce propadu 
příjmů, kterým je v tuto chvíli těžko věřit.

Víra, že nás zachrání 500 miliard státního dluhu, se projevuje bezhlavým uplatňo-
váním těchto peněz nekoordinovaně a nekoncepčně prakticky kdekoli, vírou v man-
tru, že podpora spotřeby zachrání naši společnost. Ve výše uvedeném rozpočtovém 
opatření se vládní opatření projevují v tuto chvíli navýšením strany příjmů o necelých 
5 milionů Kč, jež jsou jednorázovým příspěvkem státu obcím. Zároveň byly uvolněny 
do Státního fondu dopravní infrastruktury prostředky, které z větší části dotují stavbu 
chodníku ve Dvorku. Sto šedesát tisíc na odměny ke mzdě do sociálních služeb už 
je jen pomyslnou třešničkou na dortu, podtrhující snahu utratit ten dluh našich dětí 
opravdu do mrtě. A tím vůbec nehodnotím to, za co a jak měly být odměny vyplace-
ny, protože to by bylo na samostatný rozbor, možná, tedy určitě, spojený ruku v ruce 
s tím, jak jsou sociální služby fi nancovány dlouhodobě. 

Homo sapiens se člověkem moudrým nazývá podle mne také proto, že se dokáže 
poučit. Blíží se podzim a zdá se, že se snažíme vrátit do  jarních kolejí. Od doby, 
kdy jsme o tom pověstném viru nevěděli prakticky nic, jako bychom se nedokázali 
poučit. Místo abychom rozhodování o užití roušek, dezinfekcí, odstupů a podobně, 
nechali na rozhodnutí a odpovědnosti jednotlivců, či jednotlivých organizací, fi rem, 
podnikatelů, chystáme se opět páchat dobro pomocí zákazů a nařízení. A protože 
na zákazy a nařízení nelze uplatnit prostá logika, ale musí se použít „stejný metr“, 

výsledek pak bolí. Ano, rouška může snížit riziko při bezprostředním krátkodobém 
kontaktu, takže ji chápu jako návštěvník obchodu, kterým proběhnu za deset, pat-
náct minut, nechápu ovšem, proč se v ní má dusit osm hodin nebohá prodavačka, 
která je ve stejném prostoru minimálně osm hodin, takže viry, jejichž je případným 
původcem, skáčou jako míč po celém prostoru. Myšlenka, že děti ve školách budou 
na  chodbách roušky užívat a  ve  třídách ne, je stejně zábavná, kdyby tedy nešlo 
o zdraví dusících se dětí, jako myšlenka, že si v hrnci při vaření osolím jen pravou 
polovinu polévky.

Ovládl nás nesmyslný strach ze smrti, přesto, že je statisticky dokázáno, že zemře 
sto lidí ze sta. Tím neříkám, že nemáme dělat prevenci ve formě individuální opatr-
nosti, ochrany klientů hromadných zdravotnických a sociálních služeb, neříkám, že 
nemáme přemýšlet o tom, koho, včetně sebe, můžeme svým jednáním ohrozit. Chci 
zde napsat, že tohoto iracionálního strachu se chytli lidé, kteří ucítili možnost s námi 
hýbat jako s loutkami, z roušek udělali obušek, a vyhovuje jim manipulovat společ-
ností. Nás, kteří často a rádi popíjíme, kouříme, hýbeme se často jen, když si jdeme 
zakrojit do ledničky bůček, najednou vyděsí, pohorší a paralyzuje člověk bez roušky?

Náš zásadní problém nespočívá v ohrožení virem, ale v ohrožení vírou, že většinu 
našich průšvihů, životních problémů a peripetií vyřeší stát, politik, úředník. Tak nějak 
logicky jsme předávali naše drobná životní rozhodnutí státu, až jsme přestali být 
ostražití. Proč se mám já rozhodovat, jestli půjdu do hospody, kde mají nepořádek 
a špínu, kde mi natočí „podmíráka“ nebo do druhé, čisté a útulné, možná o něco 
dražší. Vždyť to za mne může vyřešit úředník hygieny a obchodní inspekce! Společně 
s každou osobní volbou jsme ale státu odevzdali vždy kousíček své osobní svobody. 
Zašli jsme tak daleko, že už nepotřebujeme někam směřovat, ale stačí nám jen 
přežít vlastní život bez rizika, bez vzrušení. Možná tak s emocí zprostředkovanou 
televizní obrazovkou, či rozvášněnou facebookovou diskuzí. Ale přežít co? Vždyť 
umírá sto lidí ze sta.

Martin Kamarád
starosta města

Pro představitele místní samosprávy je důležité být v kontaktu s místními občany, sledovat 
jejich názory a reakce na dění v místě, kde žijeme. Zpětná vazba je způsob, jak hodnotit úspěš-
nost nebo neúspěšnost kroků, které byly učiněny. Pokud nám záleží na tom, aby práce byla 
dobře vykonána, musí nás také zajímat správné a pokud možno objektivní vyhodnocení výsled-
ku této práce. Jedním ze způsobů, jak získat názory od občanů, může být dotazníkové šetření.

Strategie města
V květnovém vydání Přibyslavského občasníku jsem ve svém příspěvku zmínil zprávu o pří-

pravě strategických dokumentů a s nimi související průzkumy mezi obyvatelstvem formou 
dotazníku. Různé ankety a dotazníky nebývají příliš populární, přesto jsou používány jako 
osvědčený nástroj průzkumů všeho druhu. Soubor jednotlivých odpovědí vytváří informaci, 
s níž se pak dále pracuje. Významný může být i ojedinělý názor, který navrhuje nějaké zajíma-
vé řešení. Strategické dokumenty se na tyto informace odkazují. Při žádostech o dotace z růz-
ných zdrojů je třeba dokládat potřebnost záměru žadatele citací ve strategickém dokumentu. 

Praktické využití
Strategický dokument by měl zahrnovat průřez všech oblastí života občanů. Zároveň uvádí 

aktuální stav, jak je která oblast rozvinutá, silné a slabé stránky apod.
Kvalita strategie spočívá zejména v tom, zda neopomene některou důležitou oblast. Čím 

více dotazníků se od občanů vrátí, tím lépe se může podařit podchytit zájmy a potřeby obča-
nů a dalších subjektů v Přibyslavi  a integrovaných obcích. 

Věřím, že každý námět je možné ve strategii zohlednit. I zdánlivě obtížné úkoly mohou najít 
svá řešení v příhodný čas, ale je třeba o nich vědět. Děkuji všem, kteří věnují pár minut svého 
času a dotazník vyplní a odevzdají. 

Dětem, učitelům a rodičům přeji úspěšné zahájení školního roku. Připojuji také přání pevného 
zdraví všem občanům našeho města.

Michael Omes
místostarosta města

Je statisticky dokázáno, že umírá sto lidí ze sta!

Dotazník jako možnost 
sdělit své názory

Přibyslavský čtvrtletník je v prodeji v informačním centru, v obchodním 
domě COOP, v  papírnictví a  ve  vinotéce. Autorům děkujeme za  skvělé 
příspěvky a těšíme se na další spolupráci. Čtenářům našeho druhého při-
byslavského periodika přejeme hezké čtení.

Za redakční radu Přibyslavského čtvrtletníku
 Michael Omes

Vyšlo nové dvojčíslo Přibyslavského 
čtvrtletníku
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Připomínáme, že o víkendu 11. - 13. září 2020 se konají Přibyslavské slavnosti. 
Hlavním bodem slavností je v sobotu Mlékárenský den. V sobotu celý den a neděli 
dopoledne bude proto pro dopravu uzavřeno Bechyňovo náměstí. Objízdné trasy 
budou vedeny stejným způsobem, jak tomu bylo v předchozích letech, tj. ulicemi 
Pecháčkova, gen. Luži a Tržiště. Dopravní obsluha autobusové zastávky „Bechyňovo 
náměstí“ bude přemístěna na silnici II/350 (spodní část náměstí s navazující Žižko-
vou ulicí). Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je zkrácena doba nočního klidu 
na dobu od 2 do 6 hodin.

V současné době probíhá rekonstrukce silnice I/19 v úseku mezi Stříbrnými Ho-
rami a Keřkovem a úplná uzavírka je naplánována do 20. 9. 2020. Poté budou až 
do konce října probíhat na silnici dokončovací práce, takže silnice bude průjezdná se 
zvýšenou opatrností. Pro cestu do Havlíčkova Brodu je tedy nejvhodnější zvolit trasu 
přes Hesov a Dlouhou Ves. Pokračuje i rekonstrukce silnice I/19 na hrázi rybníka 
v Simtanech, jejíž dokončení je naplánováno do konce října. Taktéž do konce října 
bude uzavřena z důvodu rekonstrukce mostku silnice před Modlíkovem. Objízdná 
trasa ve směru od Přibyslavi je vedena přes Malou Losenici.

Ve  dnech 2. a  3. října 2020 se konají volby do  Zastupitelstva Kraje Vysočina. 
V Přibyslavi bude možné volit ve 3 volebních okrscích, jejichž vymezení je stejné 
jako v loňských volbách do Evropského parlamentu. Volební okrsek č. 1 je pro voliče 
s trvalým pobytem v Přibyslavi nad silnicí I/19 (Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) 
a volební místnost je na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost číslo 101 
(radnice - přízemí). Volební okrsek č. 2 je pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi 
pod silnicí I/19 (Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) a volební místnost je na adrese 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost číslo 206 (radnice - 1. patro). Volební 
okrsek č. 3 je pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi v místních částech a ulicích 
Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dobrá, Dvorek, Hesov, Hřiště, Keřkov, Poříčí, Ro-
nov nad Sázavou, Utín, Uhry a volební místnost je na adrese Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí č. 1, místnost číslo 2 (radnice - suterén).

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 31. 7. 2020 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
55 078 640,44 Kč (což tvoří 59,35 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou 
ve výši 39 860 760,23 Kč (což je 21,68 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl 
celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 15 517 880,21 Kč.

Z  celkových příjmů činí daňové příjmy 43  752  222,55 Kč (58,13 % rozpočto-
vaných daňových příjmů), nedaňové příjmy 2  308  843,09 Kč, kapitálové příjmy 
4 319 829,80 Kč a přijaté transfery 4 697 745,00 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 27  118  042,32 Kč a  kapitálové výdaje 
12 742 717,91 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 celkově k  31. 7. 2020 (zaúčtováno k  14. 8. 

2020) 3  740  022,71 Kč, podle jednotlivých organizací je následující: lesy – 
1 552 790,51 Kč, skládka 2 230 014,60 Kč, správa majetku 72 776,26 Kč, kabelová 
televize 1 269 097,44 Kč a pronájmy 1 720 924,92 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
V  srpnu pokračovaly stavební práce na  rekonstrukci rybníků v  České Jablonné 

a na přechodu pro chodce v ulici Havlíčkova. Na základě poptávkového řízení pro-
běhla výzva na zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy bytové-
ho domu čp. 17 v  Ronově nad Sázavou, Radou města Přibyslav byla schválena 
nabídka od  společnosti život památkám z  Brtnice. Již dříve zmiňované výběrové 
řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Pelikánova bylo 
ukončeno. Vítězná nabídka je od společnosti JDS projekt ze Džbánova u Vysokého 
Mýta. Dále Rada města Přibyslav schválila vyhlášení výběrového řízení na zpraco-
vání projektové dokumentace na stavební úpravy domu s pečovatelskou službou 
čp. 239 v ul. Tržiště, termín podání nabídek je do 24. 8. 2020. Proběhlo druhé kolo 
výběrového řízení na investici „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Přibyslav“. Realizace této investice byla podmíněna poskytnutím dotace ze SFDI 
(od 1. 6. 2020 SFPI). Úspěšná nabídka byla od společnosti S. K. B. Stavitelství silnice, 
s. r. o., z Brna, ale z důvodu neposkytnutí dotace bylo výběrové řízení usnesením 
Rady města Přibyslav č. 80/2020 ze dne 6. 5. 2020 zrušeno. Během měsíce červen-
ce bylo vyhlášeno opakované výběrové řízení na  základě dodatečného schválení 
dotace ze SFDI. Nejvhodnější nabídka je od společnosti S. K. B. Stavitelství silnice, 
s.r.o., z Brna, výběrové řízení ještě není ukončeno. V řešení máme žádost o vydání 
stavebního povolení na rekonstrukci ulice Rašínova. Zde bude realizovat společnost 
ČEZ Distribuce rekonstrukci vrchního vedení kabelů nn. V návaznosti na tyto práce 
budeme realizovat nové rozvody veřejného osvětlení, kabelové televize, výstav-
bu chodníků a fi nální povrch komunikace. Stavební práce jsou plánovány na rok 
2021 – 2022. Obdobná součinnost se spol. ČEZ Distribuce bude realizována ještě 
v  letošním roce v  místní části Česká Jablonná, kde budeme řešit pouze přeložku 
veřejného osvětlení. Odboru byl předán projekt na opravu ulice Tyršova, v přípravě 
je výběrové řízení na tyto stavební práce v tomto roce. Vyřešeno je zatékání kolem 
střešního okna na  budově radnice. Práci provedl Jan Fajmon z  Přibyslavi. Opra-
vu střechy na bytovém domě čp. 15 v Ronově nad Sázavou provedl Jiří Netolický 
z Havlíčkovy Borové. V  řešení máme nátěr střechy na budově KD v Utíně, nátěr 
střechy na budově DPS čp. 240 a 254 v Přibyslavi. 

Proběhla další seč zeleně všemi dotčenými správci a údržba květeny, a to v lokalitě 
u kulturního domu a na kruhovém objezdu (střed) v ulici U Koupaliště. 

Bytová oblast – dle smlouvy o dílo pokračují stavební práce na rekonstrukci byto-
vého domu v Ronově čp. 15. Během tohoto měsíce jsme obdrželi informaci z Minis-
terstva pro místní rozvoj o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto 
zakázku. Byt č. 6 v  této nemovitosti byl po  rekonstrukci v  tomto měsíci předán 
do užívání. Dále byl do užívání předán byt č. 8 čp. 25 též v Ronově nad Sázavou. 
V součinnosti s odborem technických služeb a odbornou fi rmou jsme řešili výměny 
sanity a zařizovacích předmětů v městských bytech a v bytech v domě s pečova-
telskou službou, havarijní stav kotle v  domě čp. 241 v  ul. Tržiště a  opravu zdiva 
nad vchodem do budovy DPS čp. 251. Proběhla kontrola protipožárních zařízení 
a servisní prohlídky plynových kotlů a kotlů na pevná paliva. 

V tomto čísle občasníku jsou uvedeny informace o prodeji 3 bytových jednotek, 
a to v čp. 665, 666 v ul. Nerudova a čp. 486 v ul. Příkopy, vše ve městě Přibyslav. 

V současné době je volný byt v domě s pečovatelskou službou čp. 239 v ul. Tržiště, 
Přibyslav.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Po chladném a deštivém začátku letních prázdnin začala pravá letní vedra. A s nimi 

i pěkná návštěvnost městského koupaliště. Za červenec jsme měli jednadvacet ote-
víracích dní, deset dnů bylo zavřeno. V  bazénech si zaplavalo tři tisíce a  dvacet 
osm lidí, do městské kasy jsme utržili přes 116 tisíc korun. To je o 26 tisíc korun 
víc než vloni v sedmém měsíci. Na rozdíl od roku 2019 jsme ale měli kvůli vládním 
opatřením v červnu zavřeno. Teď už jsme v polovině srpna a koupaliště je i nadále, 
k naší radosti, hojně využívané. Stejné je to se sportovní halou, kterou si ke sportov-
ním soustředěním pronajímají různé oddíly. Fotbalisté, basketbalisté, volejbalisté. 
Od září začíná zase pravidelný režim plný tréninků, zápasů a víkendových turnajů. 

 Foto: Ivo Havlík
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Rozpisy cvičení ve velkém sále i v malém sálku najdete na vývěsce vedle sportovní 
haly, uvnitř na nástěnce a také na stránkách Sportovního zařízení města Přibyslav.

Na skládce v Ronově nad Sázavou jsme začali pracovat s novým kompaktorem tu-
hých komunálních odpadů značky BOMAG BC 573 RB-5. Nahradil stávající, značně 
opotřebovaný kompaktor z roku 2007, který město nabídlo k prodeji. Přikládáme 
fotografi i nově pořízeného stroje za 9.052.010 Kč s DPH. Skládka má nového od-
padového hospodáře.

Technická četa města instalovala v průběhu července na hřiště u sportovní haly 
novou atrakci pro děti – lanovou dráhu. Doufáme, že se stane stejně oblíbeným 
herním prvkem jako lanová houpačka. Ve městě, a také v Dolní a České Jablonné 
a v Ronově nad Sázavou jsou také nové stoly na ping pong. A my máme radost, 
kdykoliv vidíme, že na  nich někdo hraje. Menší radost nám působí party puber-
ťáků, po  kterých na  dopravním hřišti a  na  hřišti u  sportovní haly sbíráme pytlíky 
od brambůrek, plechovky a dokonce špačky od cigaret nebo lahve od alkoholických 
nápojů. To nepochopíte. Odpadkových košů je u hřišť hned několik a jsou tam také 
kontejnery na tříděný odpad.

Pracovníci technické čety města využívají nově pořízenou techniku. Příkopovým 
ramenem je posečená cyklostezka, sečeme příkopy ve vesnicích. Pořídili jsme nové 
posezení k Žižkově mohyle nebo k rybníku v Hřištích. Přeji pěkné letní dny.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Apelujeme na občany, aby dbali na pořádek kolem kontejnerů. Bohužel stálým 

tématem je ukládání odpadů mimo nádoby na  odpad. Jsme to hlavně my, kteří 
svým chováním značnou měrou ovlivňujeme stav pořádku v našem městě. Pokud 
s klidným svědomím odhodíme obal od svačiny do nejbližšího roští nebo kartón 
nesložíme a pohodíme ho u kontejnerů, nemůžeme se pak divit, že pořádek mít 
nebudeme. Na druhou stranu jsou mezi námi i tací, jimž na veřejném prostranství zá-
leží a nic takového by neudělali. Když projdete kolem kontejnerů a vidíte tam nepo-
řádek – nesložené krabice, tašky s PET lahvemi apod., krabici a PET lahve sešlapejte 
a vhoďte do příslušného kontejneru. Snažte se dát věci do pořádku, tato aktivita 
má i své výchovné ambice. Příklady táhnou a dobré příklady zvlášť. Pokud dřívější 
znečišťovatel uvidí, že místo s kontejnery je nyní čisté, možná zde již nic nepohodí.

Někteří občané si myslí, že kontejnerů na tříděný odpad je s ohledem na jejich 
občasnou přeplněnost nedostatek. Pokud se však budeme snažit alespoň trochu 
zmenšit obsah odpadu, ušetříme místo v nádobách. Nebuďme pohodlní a v přípa-
dě, že je kontejner přeplněný a nelze již stlačit jeho obsah, stačí popojít nedaleko 
k dalšímu stanovišti kontejnerů. Větší množství odpadu je vhodné odevzdat ve sběr-
ném dvoře v Ronově nad Sázavou. 

V současné době je v Přibyslavi 41 veřejných stanovišť s nádobami na papír, plasty 
a sklo, na kterých se nachází celkem 36 kontejnerů, 11 velkých zvonů a 136 menších 
zvonů. Dále je zde umístěno 6 kontejnerů na textil, 2 na kovy, 5 na elektrozařízení 
a 2 nádoby na oleje. Každým rokem se zvyšuje počet těchto nádob a na některých 
stanovištích i četnost vývozu. Na nejvíce exponovaných místech jako jsou ulice Pří-
kopy, Nerudova, U Nádraží, U Barevny a u hřbitova jsou plasty vyváženy dokonce 
2x týdně. Tyto nádoby na veřejných místech mohou využívat k odkládání tříděných 
odpadů i fi rmy a podnikatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu s městem. Jinak musejí 
mít uzavřenou smlouvu přímo se svozovou fi rmou.

Odpadu každoročně přibývá, a  ještě rychleji rostou náklady na  jeho vyvážení 
a likvidaci. Musíme tedy všichni více přemýšlet nad tím, jak s odpadem lépe nakládat, 
a především se snažit, abychom odpadu vyprodukovali co možná nejméně.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
15. 9. 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 17. 9. 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

Pečovatelská služba Přibyslav
Během léta probíhala činnost pečovatelské služby bez větších problémů. I přes 

čerpání dovolených jsme provozní dobu Pečovatelské služby Přibyslav omezili pou-
ze v ojedinělých případech, a to zrušením odpolední směny v daný den. V tyto dny 
byla provozní doba Pečovatelské služby Přibyslav upravena od 6.30 – 15.00 hodin 
a odpolední směna byla nahrazena pohotovostí. Ovšem i přes tuto skutečnost jsme 
poskytovali veškerou nasmlouvanou péči a služby – včetně odpoledních pochůzek 
k jednotlivým uživatelům. Pouze méně akutní případy např. úklidy u klientů apod., 
byly přesunuty na následující den. 

Ve  dnech 17. – 21. srpna jsme zajišťovali náhradní stravování pro naše klienty 
z Osivy a.s. Tuto službu využilo zhruba 40 - 50 klientů každý den. Obědy všem velice 
chutnaly, a tak bych ráda celému kolektivu z kuchyně chtěla poděkovat, jak za velmi 
dobré obědy, tak i za ochotu pro nás tento týden vařit.

V měsíci srpnu jsme také řešili havárii služebního automobilu.
V úterý 18. 8. měly středisko pečovatelské služby navštívit pracovnice Centra pro 

neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina. Z provozních důvodů musela být v tento 
den poradna zrušena. Omlouváme se všem za vzniklé komplikace. Pokud vše dobře 
půjde, bude termín další poradny opět v úterý, a to 15. 9. 2020 v čase od 9.00 – 11.00 
hodin, opět ve středisku pečovatelské služby.

Příjemný podzim a krásné „babí léto“ vám přeje celý pracovní kolektiv Pečovatel-
ské služby Přibyslav

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
V měsíci srpnu byla sociální činnost kombinována s čerpáním řádné dovolené. 

Řešily se běžné, ale i méně časté záležitosti, jako je dohledávání rodin s dětmi, které 
se stěhují napříč republikou několikrát do roka, aniž by věc oznamovaly kompetent-
ním orgánům. Nejsou v  tom případě zajištěny pravidelné lékařské prohlídky dětí 
a i nad další potřebnou péčí visí otazník. Dohledávání místně příslušného orgánu 
na druhém konci republiky se tak podobá detektivce. Při této činnosti zjistíte, jak 
funguje celá řada webových stránek jiných měst, jak jsou aktualizované údaje apod. 
Musím říci, že ač byla řada z nás před několika měsíci zaskočena novou podobou 
internetových stránek Přibyslavi, po  této pátrací zkušenosti jsem za  ně, a  hlavně 
za obsah záložky městský úřad, ráda. Ne vždy bývá samozřejmostí to, co za samo-
zřejmé považujeme. 

Běžně vyhledáváme vhodnou sociální službu pro konkrétní cílovou skupinu žada-
telů. V případě potřeby provádíme celým procesem od vyhledání služby po podání 
žádosti do  zařízení. Jednáme s  lékaři a  zástupci poskytovatelů sociálních služeb 
a podněcujeme k co nejvyšší možné součinnosti v dané věci. Samotný proces vyjed-
návání o službě nám mohou zkomplikovat dvě věci – nedokonalost systému nebo 
lidský faktor. Osobně mám štěstí na kolegy z dalších organizací, většinou nám jde 
o stejnou věc – pomoci. Systém poskytování služeb nezměníme, neboť cílovou skupi-
nu si defi nují poskytovatelé sami, kapacitu taktéž. Problém tak nastává ve chvíli, kdy 
se u jedince nakumuluje takových potíží, že by si ho muselo podělit několik zařízení 
dle dané diagnózy. Pak nezbývá než doufat ve zdravý rozum.

Zdraví vám přeji i v nadcházejících měsících a všem rodinám s dětmi úspěšný start 
do nového školního roku. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice
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Město Přibyslav nabízí k prodeji 2 podkrovní byty 2+1  
s příslušenstvím v 4. NP bytového domu v ulici Nerudova 

čp. 663-666, obálkovou metodou 

 

 byt 2+1 č. 665/7 s podlahovou plochou 54,8 m2  
za minimální cenu 1.233.261 Kč 

 byt 2+1 č. 666/9 s podlahovou plochou 54,7 m2  
za minimální cenu 1.094.000 Kč 

a 

byt 2+1 s příslušenstvím v 1. NP bytového domu v ulici 
Příkopy čp. 486, obálkovou metodou 

 byt 2+1 č. 486/1 s podlahovou plochou 62,23 m2  
za minimální cenu 850.000 Kč 

Ke každému bytu náleží sklep. 

 

Bližší informace na úřední desce MÚ Přibyslav;  
s případnými dotazy se obracejte na Bc. Hanu Srbovou  

(tel. 569 430 827 nebo srbovah@pribyslav.cz). 
Termín ukončení podávání nabídek  

je v pátek dne 11. 9. 2020 do 14:00 hod. 
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Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 31. 8. 14. 9. 29. 9. 6 Cihlářská 7. 9. 21. 9.
2 Bezručova 1. 9. 15. 9. 29. 9. 7 Jiráskova 8. 9. 22. 9.
3 Hesovská 2. 9. 16. 9. 30. 9. 8 Vyšehrad 9. 9. 23. 9.
4 Pecháčkova I 3. 9. 17. 9. 1. 10. 9 Prokopova 10. 9. 24. 9.
5 Zahrádky u ACA 4. 9. 18. 9. 2. 10. 10 Na Vyhlídce 11. 9. 25. 9.

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

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. 9. - 10. 9. 18. 9. - 20. 9. 29. 9. - 1. 10. 
Keřkov 31. 8. - 3. 9. 11. 9. - 13. 9. 21. 9. - 24. 9. 
Dobrá 4. 9. - 6. 9. 14. 9. - 17. 9. 25. 9. - 27. 9. 
Česká Jablonná 7. 9. - 10. 9. 18. 9. - 20. 9. 29. 9. - 1. 10. 
Dolní Jablonná 31. 8. - 3. 9. 11. 9. - 13. 9. 21. 9. - 24. 9. 
Poříčí 4. 9. - 6. 9. 14. 9. - 17. 9. 25. 9. - 27. 9. 
Dvorek 7. 9. - 10. 9. 18. 9. - 20. 9. 29. 9. - 1. 10. 
Uhry 31. 8. - 3. 9. 11. 9. - 13. 9. 21. 9. - 24. 9. 
Utín 4. 9. - 6. 9. 14. 9. - 17. 9. 25. 9. - 27. 9. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v září 2020

 127/2020 Rada města Přibyslav schvaluje, na základě představené studie, vybrat na za-
kázku „Kolumbárium v Přibyslavi“ nabídku od fi rmy Ing. Milan Stejskal, Česká 
Bělá 131, 582 61 Česká Bělá, IČO 63584719, nabídka v částce 236.281,50 Kč 
včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou Ing. Milan Stejskal, 
Česká Bělá 131, 582 61 Česká Bělá, IČO 63584719.
Termín: 30. 08. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

128/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku na zpracování projektové do-
kumentace na zakázku „Stavební úpravy bytového domu čp. 17, Ronov nad 
Sázavou“ od společnosti život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice, 
IČO 02044200, s nabídkovou cenou ve výši 138.800 Kč bez DPH a schvaluje 
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a  společností život památkám o.p.s., Široká 376, 
588 32 Brtnice, IČO 02044200.
Termín: 28. 08. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

129/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zpracování projektové dokumentace 
na zakázku „Rekonstrukce ulice Pelikánova, Přibyslav“ nabídku od společnosti 
JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28803736, nabíd-
ka v  částce 76.000 Kč bez DPH, 91.960 Kč včetně DPH a  schvaluje uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společnosti JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké 
Mýto, IČO 28803736.
Termín: 28. 08. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

130/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace pro zakázku „PD stavební úpravy objektu občanské 
vybavenosti čp. 239 ul. Tržiště, Přibyslav“.
Termín: 28. 08. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

131/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu č. Z_S14_12_8120075758 
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k do-
dávce elektrické energie mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV - Pod-
mokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

132/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít „Smlouvu o zajištění přeložky plyná-
renského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností Grid-
Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311.
Termín: 25. 09. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

133/2020 Rada města Přibyslav schvaluje na stavbu plynárenského zařízení „PREL A, Při-
byslav - Ronovská STL plynovod, číslo stavby: 8800098685“ uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností GridServices, 
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311.
Termín: 25. 09. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

134/2020 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem zateplení bytového 
domu čp. 661 v ulici Nerudova, 582 22 Přibyslav, dle projektové dokumen-
tace zpracované Ing. Markétou Šedivou, Libušina 381/5, 284 01 Kutná Hora, 
IČO 74736124. 
Termín: 28. 08. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

135/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s  prodejem skládkového kompaktoru BO-
MAG  BC  572 RB, rok výroby 2007 ze skládky Ronov nad Sázavou. Prodej 
bude realizován na  základě výzvy zájemci s  nejvyšší nabídkou, s  kupujícím 
bude uzavřena kupní smlouva.
Termín: 30. 11. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

136/2020 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 6 v bytovém domě na ad-
rese Ronov nad Sázavou 15, 582 22 Přibyslav paní ……. (z důvodu ochrany 
osobních údajů byl tento údaj vymazán), 582 22 Přibyslav. Výše nájemného je 
stanovena na 50 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru 
infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode 
dne předání bytu do 31. 12. 2020.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 29.  07. 2020

(pokračování na str. 8)

Mlékárenský den 
v Přibyslavi

Při psaní tohoto článku není jisté, zda 29. ročník Mlékárenského dne v Při-
byslavi dne 12. září 2020 proběhne, zejména co se týká ochutnávek ve sklepení 
a kolik z přislíbených mlékáren se nakonec akce zúčastní. Důvod je jediný, strach 
z koronaviru, zavlečení viru do provozu a také v současné době nevíme, co nám 
aktuální epidemiologická opatření dovolí.

Zde pro připomenutí uvádíme loňské vítězné výrobky ze čtyř soutěžních 
kategorií: 
 Ovčí jogurt – Statek Horní Dvorce
 Staročeský tvaroh tučný 500 g –  Jaroměřická mlékárna (v letošním roce 

se tato mlékárna neúčastní)
 Olomoucké tvarůžky – Věnečky 350 g – A. W. Loštice
 Čerstvý ovčí sýr – Statek Horní Dvorce

V doprovodném programu bychom rádi upozornili na kapelu Meteor „z Pra-
hy“, jedná se ovšem o brněnskou kapelu, která hraje převážně hity 60. a 70. let.

Místo hasičské soutěže uspořádají hasiči na hasičském cvičišti zábavné odpo-
ledne pro děti, včetně ukázky techniky.

Jana Krejčová
OVŽP
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137/2020 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 116/2020 ze dne 10. 6. 2020.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

138/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 24. 8. 
2016 uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a ……., 582 22 Přibyslav, kterým se upravuje výše měsíč-
ního nájemného a doba trvání nájemní smlouvy od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. 
Výše měsíčního nájemného bude stanovena na 43,05 Kč za 1 m2. 
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

139/2020 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 8 v bytovém domě na adre-
se Ronov nad Sázavou 25, 582 22 Přibyslav panu ……. 674 01 Třebíč. Výše 
smluvního nájemného za podlahovou plochu je stanovena na 4.000 Kč mě-
síčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne předání bytu do 31. 7. 2022.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

140/2020 Rada města Přibyslav schvaluje odpis pohledávky paní ……. 736 01 Havířov 
v celkové výši 20.117,25 Kč.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

141/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 
IV-12-2020445/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 pozemků ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 1676/2 a 1676/4 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu 
umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu 
zařízení distribuční soustavy.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

142/2020 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 15. 10. 2015 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a slečnou ……. 
582 22 Přibyslav na pronájem části pozemku parc. č. 1917/1 o výměře 9 m2 
v k. ú. Přibyslav dohodou ke dni 1. 8. 2020.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

143/2020 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 401/1 
o výměře 170 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

144/2020 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 110/2020 ze dne 10. 6. 2020 a nahrazuje 
ho následujícím zněním:
Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  paní ……., 582  22 Přibyslav a  paní ……., 582  22 Přibyslav 
k tíži pozemků parc. č. 27/1, 27/2 a 27/4 v k. ú. Dobrá ve spoluvlastnictví paní 
……. a paní …… spočívající v umístění, provozování, opravování a udržování 
kanalizačního řadu A, kanalizačního řadu V1 a kanalizačních šachet ŠA5, ŠA6, 
ŠA7 a ŠA8 u pozemků parc. č. 27/1 a 27/2 dle geometrického plánu č. 427-
63/2020 a s tím související přístup a příjezd za účelem údržby a oprav a k tíži 
pozemků parc. č. 525/2, 407/43 a 520/29 v k. ú. Dobrá ve vlastnictví paní 
……. spočívající v umístění, provozování, opravování a udržování kanalizačního 
řadu AB a  vodovodního řadu V1, odbočného řadu a  kanalizačních šachet 
ŠAB5, ŠAB8, ŠAB9 a ŠAB11 dle geometrického plánu č. 427-63/2020 a s tím 
související přístup a příjezd za účelem údržby a oprav. Jednorázová náhrada 
za zřízení věcného břemene pro paní ……. je ve výši 35.521 Kč a pro paní ……. 
je ve výši 49.959 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

145/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužící-
ho k podnikání mezi Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, 
IČO 64259773, DIČ CZ64259773 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097, jejímž předmětem je skladování komunální 
techniky a  zásob technické čety města. Celková výše nájmu činí 33.840 Kč 
za rok + skutečná spotřeba elektrické energie a zemního plynu. Tato smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1. 8. 2020.
Termín: 12. 08. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

146/2020 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemků parc. č. 269 o výměře 
1 589 m2, parc. č. 271 o výměře 12 542 m2, parc. č. 314/97 o výměře 46 m2, 
parc. č. 322 o výměře 5 063 m2, parc. č. 334/1 o výměře 12 153 m2, parc. č. 
334/16 o výměře 1 077 m2 a parc. č. 1729 o výměře 582 m2 v k. ú. Přibyslav 
a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů. Pacht bude 
sjednán na dobu určitou, a to dvou let.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

147/2020 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemků parc. č. 997 o výmě-
ře 156 m2, parc. č. 1007/1 o výměře 102 241 m2, parc. č. 1007/8 o výměře 
12 065 m2, parc. č. 408/4 o výměře 3 473 m2 a části pozemku parc. č. 954/1 
o výměře 6 765 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů. Pacht bude sjednán na dobu určitou, a to 5 let.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

148/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a  dohodu o  umístění stavby č. IZ-12-2001489/SOBS 
VB/01 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. 981/12 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, provozo-
vat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

149/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s  umístěním stavby na  pozemcích parc. č. 
185/14,185/17, st. 1156 v k. ú. Přibyslav blíže než 2 m od hranice pozemku 
parc.č. 183/7 se stavbou ve vlastnictví města Přibyslav.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

150/2020 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části nebytového prostoru budovy 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, který je součástí pozemku parc. č. st. 
7 v k. ú. Přibyslav. Pronájem malé zasedací místnosti budovy radnice bude 
od září do prosince 2020 použit k umístění mobilního klientského pracoviště 
ZP MV, Vinohradská 2577/178, 130 00, Praha 3, IČO 47114304.
Termín: 26. 08. 2020
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

151/2020 Rada města Přibyslav schvaluje nákup vyšší verze stávajícího knihovnického 
systému Tritius od společnosti LANius, s.r.o., Tomkova 2099, 390 01 Tábor, 
IČO 25150707 za celkovou cenu 142.700 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

152/2020 Rada města Přibyslav schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách příspěvkové 
organizace Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 
75011930, pro školní rok 2020/2021: 1. třída 24 dětí, 3. třída 22 dětí a  7. 
třída 25 dětí.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

153/2020 Rada města Přibyslav v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, povoluje příspěvkové organizaci Kulturní zaří-
zení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113, 
převod fi nančních prostředků z  rezervního fondu ve  výši 94.781 Kč do  in-
vestičního fondu a  ukládá příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582  22 Přibyslav, IČO 71169113 odvod 
z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 94.781 Kč.
Termín: 30. 07. 2020
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

154/2020 Rada města Přibyslav bere na  vědomí Zprávu o  hospodaření příspěvkové 
organizace Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 
Přibyslav, IČO 71169113 za 1. pololetí 2020.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

155/2020 Rada města Přibyslav bere na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové or-
ganizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 
za 1. pololetí 2020.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

156/2020 Rada města Přibyslav bere na  vědomí Zprávu o  hospodaření příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 
75011930 za 1. pololetí 2020.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Martin Kamarád, starosta  Ing. Marie Křesťanová, radní

(pokračování ze str. 7)
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 157/2020 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o výkonu funkce odpadového hospo-
dáře skládky Ronov nad Sázavou mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Tomášem Dvořákem, Zlukov 121, 
391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 09052402.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

158/2020 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem zajiš-
tění komplexních služeb v odpadovém hospodářství mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností KAPEX 
s.r.o., Matějská 2544/26, 
160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO 28082745.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

159/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na  investici „Chodník podél silnice 
II/350   v místní části Dvorek, Přibyslav“ nabídku od společnosti S.K.B. Sta-
vitelství silnice s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 02773058, s nabíd-
kovou cenou ve výši 2.935.691,26 Kč bez DPH, 3.552.186,42 Kč včetně DPH 
a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností S.K.B. Stavitelství silnice 
s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 02773058.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

160/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo č. 
2/2020 ze dne 20. 4. 2020 na zakázku „Rekonstrukce vodních nádrží v místní 
části Česká Jablonná, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností STAVOKOMP SERVICE s.r.o., 
Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25274368. 
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

161/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo ze dne 
25. 11. 2019 na zakázku „Zateplení a rekonstrukce kotelny bytového domu 
Ronov 15“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  společností HV stavby a  práce s.r.o., Krátká 157, 664  61 
Rajhradice, IČO 04395255.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

162/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 
8067644213 mezi ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo 
náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 45534306 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

163/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2000348/VB/01 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 pozemků ve  vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 981/9, 999/10 a 1007/1 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu, výměnu a modernizaci zařízení 
distribuční soustavy.
Termín: 31. 10. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

164/2020 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemku parc. č. 334/14 o vý-
měře 337 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů. Pacht bude sjednán na dobu určitou, a to dvou let.
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

165/2020 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor - bu-
dovy Starého špitálu, Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Kulturně vzdělá-
vacím centrem HARMONIE, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 21. 9. 2020 do 2. 10. 
2020.
Termín: 20. 09. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

166/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu bytu č. 5, Tržiště 
239, 582 22 Přibyslav uzavřené dne 1. 11. 2012 s paní … (z důvodu ochrany 
osobních údajů byl tento údaj vymazán), 582 22 Přibyslav, dohodou ke dni 
31. 8. 2020.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 12.  08. 2020

167/2020 Rada města Přibyslavi schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 1. 11. 2005, 
která byla uzavřena s nájemkyní paní … 582 22 Přibyslav, na pronájem bytu 
č. 2, který se nachází v  bytovém domě čp. 717, který je součástí pozemku 
parc. č. st. 2214 nacházející se v obci a katastrálním území Přibyslav. Rada 
města pověřuje starostu města k podpisu výpovědi nájmu a ke všem ostatním 
úkonům potřebným k ukončení nájemního vztahu.
Termín: 30. 11. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

168/2020 Rada města Přibyslav schvaluje s účinností od 1. 9. 2020 Pravidla o podmín-
kách a postupu přijímání nových obyvatel do Domu s pečovatelskou službou 
v Přibyslavi.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

169/2020 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 26. 8. 2020.
Termín: 19. 08. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

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)

Vracíte se vy nebo váš blízký z  vězení a  máte obavy, co vás čeká? Potřebujete 
pomoc v jednání s úřady, s hledáním bydlení nebo zaměstnání po výstupu z výkonu 
trestu? Nevíte, jak řešit obtížnou situaci způsobenou uvězněním partnera? Máte víc 
než 18 let a vazbu na Kraj Vysočina? Pak je tu naše služba přesně pro vás.

Jsme terénním programem spadajícím pod oblastní charitu Třebíč, a  přestože 
kancelář a  sídlo naší služby je v  Třebíči, působíme ve  všech pěti okresech K raje 
Vysočina, kam pravidelně za klienty vyjíždíme.

Pomáháme našim klientům v řešení každodenních problémů vyplývajících z jejich 
trestní minulosti nebo trestní minulosti jejich blízkých. Zprostředkováváme nejrůz-
nější návazné služby, doprovázíme klienty na  úřady, komunikujeme s  věznicemi, 
psychiatrickými léčebnami, potenciálními zaměstnavateli, azylovými domy, občan-
skými poradnami, doléčovacími centry, úřady práce, sociálními kurátory, s probační 
a mediační službou a mnohými dalšími. 

Zkrátka pomáháme lidem, kteří šlápli vedle, aby se opět zařadili do běžného ži-
vota, uměli se o sebe postarat, slušně bydleli, vydělávali peníze, mohli a uměli řešit 
své případné dluhy nebo závislosti a omezili tak riziko spadnutí do nekonečného 
kolotoče recidivy. 

Můžete nás kontaktovat osobně (po předchozí domluvě), telefonicky, korespon-
denčně, e-mailem nebo přes facebook.
AL PASO Vysočina, Smrtelná 389, 674 01 Třebíč
alpaso@trebic.charita.cz ; www.trebic.charita.cz/nase-sluzby/al-paso-vysocina
https://www.facebook.com/ALPASOCharitaTrebic
tel.: 731 644 168, 731 646 923, 732 353 300

Bc. Stanislava Nekvasilová

AL PASO Vysočina
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Září v Římskokatolické 
farnosti Přibyslav

Mimořádné sbírky
Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na plánované akce jsou značné, příspěvek 

ministerstva není nijak vysoký a došlo i k oslabení našich dárců a sponzorů. Také 
kvůli výpadku prostředků způsobenému dočasným uzavřením kostelů, si vás do-
volím požádat o přispění do mimořádných sbírek.  Prostředky, které nyní aktuálně 
do  konce roku chybí, se pohybují po  zahrnutí běžného i  sbírkového účtu kolem 
500 – 700 tisíc korun. Rozpětí je dáno předpokladem příjmů, které lze těžko před-
povědět. Termíny sbírek: 13. 9.; 4. 10.; 22. 11. a sbírky o Vánocích. Děkujeme a při 
modlitbě na vás myslíme.

P. Sandtner
administrátor

Jak bude probíhat v letošním školním roce 
výuka náboženství v ZŠ Přibyslav

Ročník Den Vyučující
1. Středa 11.35 – 12.20 Paní Lenka Omesová
2. Úterý 11.35 – 12.20 Mgr. Leona Macková
3. Úterý 12.25 – 13.10 P. Pavel Sandtner
4. Čtvrtek 11.35 – 12.20 Mgr. Ludmila Kachlíková
5. + 6. Středa 12.25 – 13.10 Mgr. Ludmila Kachlíková
7. – 9. Úterý 13.30 – 14.15 P. Pavel Sandtner

Vyučovat se začne od 21. září 2020

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce v září letošního roku. Aktuální 
informace o celkovém dění v naší farnosti, naleznete nejen v našem měsíčníku Řím-
sa, na našich stránkách, ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechnete 
v ohláškách při bohoslužbách. Je možné, že u některých plánovaných akcí dojde 
ke změnám, protože v současnosti nevíme, co nám aktuální epidemiologická opat-
ření ve společnosti dovolí.

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Plánované akce:
pátek 4. 9. v 19.30 h. Setkání mládeže 13 + – na faře
sobota 5. 9. v 11. 00 h. Mše svatá v Utíně – žehnání polí
neděle 6. 9.   Pouť v Olešence
sobota 12. 9.  od 9.00 h. Přibysla vské slavnosti – prohlídka interiéru farního kostela

v 19.30 h. Setkání mládeže 18 + – na faře
neděle 13. 9. v 9.30 h.  Přibyslavské slavnosti – mše svatá na náměstí

(mimořádná sbírka na opravu soklu kostela)
čtvrtek 17. 9. v 19.30 h. Setkání nad Biblí  s kávou a posezením 
pátek   18. 9.  v 16.00 h.  Setkání dětí na faře – k 1. sv. přijímání. 

Po mši svaté program na faře.
sobota 19. 9.  v 8.00 h. Snídaně a dopolední příprava na nedělní slavnost dětí 

na faře. Oběd.
 ve 13.30 h. Nácvik liturgie s rodiči v kostele.  
 ve 14.00 h.  Zpověď dětí a rodičů (bude přítomen další kněz)

Odpolední program na zahradě a odchod domů.
neděle 20. 9. v 9.30 h.  Mše svatá – první svaté přijímání. Pak krátké pozdravení 

na faře. 
 v 15. 00 h.  Farní odpoledne na zahradě otevřené všem dětem 

a farníkům 
   – Divadlo pro děti v podání Víti Marčíka „Malý princ“
   – Sbírka na církevní školství.
neděle 20. 9.    Pouť ve Stříbrných Horách
sobota 26. 9. 9.00 Mše svatá v DPS
sobota 26. 9. od 15.00 h. Přibyslavské Nocturno – dvůr, zahrada a farní stodola
neděle 27. 9.   Pouť v Žižkově Poli
pondělí 28. 9. 18.30 – 21.00 h. Svatováclavská adorace ve farním kostele

NOCTURNO 2020
SOBOTA 26. září, farní zahrada 
Matěj Ptaszek, Honza Pták, Jana Vébrová, 
Zvíře jménem Podzim, 
Vilémova kapela, 

start 15:00 h.
vstupné dobrovolné, roušky s sebou

Základní výčet pro letošní ročník festivalu přibyslavské Nocturno:
Matěj Ptaszek bude vyprávět o své životní etapě, kdy žil v Jižní Americe, vtipně, do-

jemně, se spoustou hloubavých glos zachycujících realitu života v prostředí, v němž 
se v nádherné přírodní scenérii snoubí lidskost i nenávist, dobrosrdečnost i násilí, 
historie i moderní svět.

Byl jednou jeden Honza. Honza byl pták. Na jednoho ptáka docela velký příběh. 
Loutková pohádka o tom, kam až můžete dojít, když neumíte lítat. Dva vypravěči, 
jedna loutka, vozembouch, něco jako fl ašinet a diváci od 5 do 95 let.

Jana Vébrová je hodně svérázná a osobitá písničkářka z Lužických hor. Právě ona 
“vykořeněnost” tamějšího kraje a nula procent folklóru ji asi donutilo najít si svůj 
vlastní, na české scéně nevídaný způsob pěveckého projevu, nikde neškolené hry 
na akordeon a skladebnosti jejích písní. V tomto je naprosto originální, neovlivně-
ná a mimočasová. Každou svoji  píseň se snaží vystavět novým, neopakovatelným 
způsobem.

Zvíře jménem Podzim, orchestr složený z hudebníků, přátel, členů blízkých ka-
pel. Kapela, která se potkala na cestě podzimem. Má až 18 hlav. Váží skoro tunu. 
Absorbovalo celého Kittchena, Aid Kida, Spomenika a 27, půlku Kieslowski, Calm 
Season, MANU i Půljablkoně, třetinu Obří broskve a MaTeMata. Celý projekt stojí 
za úsilím Jakuba Königa, který si vybral opravdu citlivé a šikovné spoluhráče. Právě 
díky nim si může dovolit volně přecházet z folkové jednoduchosti do barokně čle-
nitých ornamentů, plných funkčních elektronických prvků, aniž skladby sklouzávají 
do laciné vykonstruovanosti.

Vilémova kapela se sestává ze čtyř dobrosrdečných hochů. Příliš nemluví, raději 
za sebe nechávají hovořit činy. Dalo by se tak říci, že se jedná o Vilémovu kapelu činu. 
Debutová deska  nese název Yorkshire nebude stát v koutě! 

Přijďte, užijte si sobotní podvečer, těšíme se na vás.

Za organizační tým a farnost Přibyslav, Petr Málek
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Dne 7. září 1950 ve 20 hod. byla v zasedací síni MNV (místní národní výbor) Přibyslav 
založena lidová myslivecká společnost (dnes Myslivecký spolek Přibyslav). Byl zvolen výbor 
v čele s předsedou Jaroslavem Smutným, a ONV (okresní národní výbor) jmenoval jako mys-
liveckého hospodáře Jaroslava Bence. Honební společnost vznikla ze čtyř obecních honiteb: 
Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí, Přibyslav. Honitba měla výměru 2 249,66 ha. V dalších letech 
byly budovány krmelce se zásobníky, slaniska a zakládána políčka pro zvěř. Ve sdružení byly 
povinné střelby na asfaltové holuby a střelby z kulových zbraní. 

Myslivecké sdružení hrálo v historii našeho města významnou úlohu nejen v péči o zvěř a je-
jím odlovu (odchovna bažantí zvěře, výstavba umělé nory) a v oblasti mysliveckého vzdělání 
(kroužek pro děti, zkoušky loveckých psů), ale i ve společenském životě. MS pořádalo plesy 
a posezení po honech s hudbou a bohatou tombolou.

Pro zajímavost uvádíme největší výřad v historii našeho MS: 470 ks zajíců, 168 ks bažantů 
v roce 1977 – čísla, o kterých si dnes můžeme jen nechat zdát…

Od  roku 1978 se na  umělé noře v  Hesově pořádaly zkoušky v  norování. V  roce 1983 
zkoušky celostátní, a  v  r. 1985 mezinárodní soutěž v  norování. V  r. 1997 jsme s  pomocí 
města Přibyslav přikročili k přestavbě zařízení u umělé nory v Hesově. Slavnostní otevření 
přestavěného areálu se konalo dne 26. 6. 2010 při zkouškách z norování.

V roce 2012 se konala valná hromada Honebního společenstva Přibyslav, která schválila 
pronájem honitby o rozloze 1614 ha Mysliveckému spolku Přibyslav na léta 2013 – 2023.

 Myslivecký spolek Přibyslav navázal jako jedna z prvních organizací našeho města přátel-
ství s myslivci z holandského Mook en Middelaar. Toto přátelství přetrvává již od roku 1994. 
V letošním roce budeme hostit přátele z Holandska u nás v Přibyslavi.

Během 70 let existence se změnily společenské poměry, změnil se i postoj veřejnosti k mys-
livosti, změnily se podmínky pro výcvik psů a péči o zvěř, a to všechno ne vždy v pozitivním 
smyslu. Přesto se členové MS snaží mít stále na paměti a realizovat svoje hlavní poslání – péči 
o zvěř a přírodu. Nespočet hodin odpracovali při ochraně a přikrmování zvěře, při údržbě, 
výstavbě a renovaci mysliveckých zařízení, při vysazování stromků. Za to jim všem, i těm, kteří 
již nejsou mezi námi, patří velký dík.

Za MS Přibyslav
Josef Hamerník, myslivecký hospodář

Anna Šnýdlová, jednatelka

Zdá se to jen chvilka, když jsme si plánovali, jak si užijeme letošní letní dny, 
dovolené a děti prázdniny. Ani jsme se nenadáli a už je tady září. A bohužel 
s  jeho prvním dnem  přichází pro nás všechny povinnost nosit v uzavřených 
prostorách, v prodejnách, u lékaře a na všech akcích opět roušky. A tak nám 
z  našich zářijových setkání opět sešlo.  Je to proto, že jsou mezi našimi čle-
ny lidé převážně starších ročníků, kteří mají dosti často problém s dýcháním 
a v uzavřených místnostech, kde je více lidí,  se necítí dobře. Uvidíme, jestli se 
nám podaří uskutečnit plánovanou podzimní členskou schůzi 22. 10. v hasič-
ské zbrojnici a předvánoční posezení v zasedacím sále městské radnice. Ale to 
opravdu předbíhám. V den uzávěrky Přibyslavského občasníku tj. 19. 8. jsme 
s našimi členy navštívili město Chrudim, známé muzeum loutek a zámecký areál 
ve Slatiňanech. Jak se výlet vydařil, dokládají naše fotografi e. 

Ještě bych také chtěla poděkovat pracovníkům městského koupaliště – plav-
číkům, pokladním, obsluze občerstvení, paní Haně Mikulincové, ale hlavně 
vedení města Přibyslav, že nám umožnili, jako každoročně, strávit příjemné 
podvečery v hezkém prostředí u bazénu, což také dokládá jedna z fotografi í. 
Pro nás méně pohyblivé je to jediná možnost, jak se v horkých dnech ochladit, 
zacvičit si a zaplavat. Je to dáno také jeho umístěním, protože koupaliště není 
pro nás daleko a že jsme schopni bez cizí pomoci je jednou týdně navštívit. 

Na závěr bych chtěla požádat naše členy, aby občas nahlédli do naší spolkové 
vývěsky, kde naleznou vždy aktuální informaci o akcích, které by se měly usku-
tečnit. Ne vždy je možné vás včas informovat prostřednictvím Přibyslavského 
občasníku, protože jeho uzávěrky bývají vždy kolem 20. každého měsíce. A když 
se rozhodneme pro nějakou akci po tomto termínu, nelze ji již do aktuálního 
čísla doplnit.

Přeji vám jménem svým i všech členů výboru naší organizace nadcházející 
hezké slunečné dny a při některé následující akci se s vámi těšíme na shledanou.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

PŘICHÁZÍ BABÍ LÉTO…

70 let Mysliveckého spolku Přibyslav
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 Tábor ČČK 2020

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Milí čtenáři,

prázdniny utekly jako voda a my vám přinášíme „reportáž“ z červenco-
vého příměstského tábora.

Tajemná cesta ke svému já 
Po dvouleté odmlce nabídl přibyslavský spolek Českého červeného kříže 

týdenní příměstský tábor. Tábora se účastnilo 31 dětí, čtyři vedoucí a čtyři 
stážistky, které získávaly praxi v  práci s  dětmi.  Jestli byste čekali tábor, 
kde se učíte ošetřovat zranění a připomínat zásady první pomoci, budete 
na omylu. Tomu se členové místního spolku věnují v průběhu roku. Tábor 
je čas odpočinku, zábavy, ale i poznání.  Letos šlo o poznání vlastního já. 
Cesta to je tajemná, protože se na ni nakonec musíme vydat sami. 

Výchozí myšlenkou bylo, že každé dítě je v něčem dobré, něco mu jde, 
něco jej baví. Proto byl program tábora rozdělen na čtyři oblasti aktivit, 
v kterých děti tvořily, pozorovaly, vnímaly a radovaly se z toho, co jim jde 
a co je baví. Šlo o sport, umění, vědu a emoce. Při sportu se děti mohly 
vyřádit v různých sportovních hrách a měření si vlastních výkonů (skoku 
do dálky, běh ad.). Nemuseli jsme dětem napovídat, že každý je v něčem 
lepší a v něčem naopak. V umění děti zapojily svou fantazii a přenesly se 
do doby, kdy jsme žili bez mobilů, internetu a televize, do doby rozhlasové. 
Samy děti s pomocí netradičních hudebních nástrojů (např. fanfrnochu, 
ozvučných dřívek) „ozvučily“ a dramatizovaly čtenou pohádku. Při setkání 
s vědou si oblékly bílé pláště a experimentovaly s běžně dostupnými che-
mikáliemi kolem nás – sodou, octem, kyselinou citronovou ad. Vytvořily si 
tak malé sopečné jezero, anebo dětmi tolik oblíbený sliz. V oblasti emocí 
byly děti vedené k uvědomění si svých vlastních emocí – strachu, zuřivosti, 
radosti a smutku, které nás v životě provázejí a jejich zvládání. Zde jsme 
pracovali s konceptem výchova nevýchovou.

Děti byly rozděleny do čtyř skupin, které spolu nesoupeřily v žádných do-
vednostech, ale mohly pracovat během dopoledne v menších skupinkách. 
První čtyři dny děti vždy dopoledne pracovaly v rámci malé skupiny v oblas-
ti sportu, umění, vědy,  anebo emocí, aby se mohly v klidu s jednou vedoucí 
a asistentkou do každé z oblastí ponořit. A děti samozřejmě překvapovaly 
svými nápady, talentem, obrazotvorností i jistou divokostí, prostě vším, co 
jim „zbylo“, když zapomněly na odložené mobily, tablety a televizi. Cílem 
odpoledního programu byla vlastní tvorba v rámci dílniček. Děti vytvářely 
skleněné vzkazovníky, batikované nákrčníky, náramky přátelství a akrylové 
kamínky.  

Poslední den, kdy děti byly naladěné na to uvažovat samy o sobě, co umí, 
v čem jsou dobré, je čekala závěrečná táborová hra. Její podstatou bylo 
dojít vědomě ke svému já, odpovědět si na otázky ohledně sebe.  Tajemná 
cesta mohla začít. Protože tábor probíhal na skautské základně v Přibyslavi, 
mohly se děti vydat na opravdovou cestu do jejího okolí, cestu plnou zá-
koutí, zarostlých cest, temného zastaveníčka u jezírka. S vedoucím prová-
zejícím děti tajemnou cestou si odpovídaly na čtyři základní otázky: 1. Co je 
můj největší strach, 2. Jakou mám dobrou vlastnost, 3. Jakou mám špatnou 
vlastnost a 4. Jaké mám přání. Každý si své odpovědi napsal na papírek. 
A pro umocnění zážitku na své tajemné cestě děti narazily na chýši staré 
slepé vědmy. Čekala děti s rozdělaným ohněm, kde se pálí strachy a špatné 
vlastnosti, s mísou vody, kudy odplouvají přání do světa. Jediné, s čím každé 
dítě odcházelo, byla jeho dobrá vlastnost. 

Doufáme, že děti se z  tábora navracely hlavně s  vědomím své dobré 
vlastnosti, ale i  s vědomím, že strach, nudu a zčásti i  své nedostatky lze 
překonat. A nejlépe v partě prima lidí. 

Tábory přibyslavského Červeného kříže nepatří mezi ty superakční, 
přesto jsme zažili všechno, co k táboru patří – opékání buřtíků, koupání, 
sportování, vyrábění, společné hry, dovádění i krapet zlobení.

Tahle parta skvělých dětí bez mobilu a tabletu dala „delete“ starostem 
a strachům vedoucích. A tak jsme si to s nimi pěkně užili. Děkujeme!

Eva Kučerová
hlavní zdravotník tábora MS ČČK Přibyslav

P.  S. Velké poděkování patří manželům Kytličkovým z  Řecké 
restaurace Veronika, kam jsme celý týden docházeli na vynikající 
obědy.  Tábor by nefungoval bez sladěného týmu vedoucích – proto 
díky moc - Evi Kučerová, Milu Šmídová, Jani Hrubá, Luci Hrenicová, Kristý Vařejčková, Naty 
Stehlíková a Evi Chudárková. Jani Ledvinková, tobě moc díky za starostlivou pomoc během 
celého týdne. Aňy  Šnýdl Doubková, přestože jsi se nemohla tábora nakonec zúčastnit, velké 
díky za zpracování konceptu hlavní myšlenky tábora a přípravu nezbytných táborových pod-
kladů.  Nakonec mi dovolte poděkovat organizacím, které tábor MS ČČK Přibyslav podpořily:

ACO Industries  k.s. Přibyslav
Amylon, a.s. – závod Ronov nad Sázavou
CECHO-BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. – Polnička 
Město Přibyslav

Kristýna Loužecká
hlavní vedoucí tábora MS ČČK Přibyslav

A na co se můžete těšit po prázdninách?
V sobotu 12. září 2020 se těšíme na setkání s vámi na Mlékárenských dnech v našem 

červeném zdravotním stánku. 
V sobotu 26. září 2020 se potkáme s dětmi z kroužku Červenokřižáčků na první schůzce 

v novém školním roce.
V pondělí  28. září 2020 máme zdravotní dozor na běžeckých závodech Přibyslavská 10 

v obci Hřiště.
Ve  čtvrtek 1. října 2020 doufejme, proběhne divadelní představení pro dobrovol-

né dárce krve pod názvem Přízrak z  Birchesteru. Vstupenky budou k  dispozici od  1. 9. 
do  22. 9. 2020 na  podatelně MěÚ Přibyslav nebo si je můžete rezervovat na  adrese: 
mscckpribyslav@seznam.cz a vyzvednout si je před začátkem představení v KD Přibyslav. 

Stále platí, že rádi uvítáme mezi sebou dospělé pomocníky i nové malé Červenokřižáčky 
od 6 let. Ozvěte se na některý z níže uvedených kontaktů. Budeme moc rádi!

Za MS ČČK Přibyslav
Kristýna Loužecká

kontakt@cckpribyslav.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav
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od 1. 9. do 22. 9. 2020 nebo si lístky 
zarezervovat na emailu mscckpribyslav@seznam.cz a vyzvednout si je 

www.cckpribyslav.cz

Včelaři jsou již takzvaně na konci sezóny – již vyto-
čili všechen med a včely dokrmují, aby dobře přečkaly 
zimu. Ale přibyslavským včelařům začíná práce osvě-
tová. I když někteří včelaři jsou vyučeni v oboru včelař, 
většina se vzdělává samostatně – učí se mezi sebou, 
zajišťují si přednášky a čtou odbornou literaturu. A je 
to učení celoživotní. Přibyslavští včelaři nejméně jed-
nou ročně pořádají přednášky, na které zvou přední 
odborníky.  A samozřejmě se snaží představovat vče-
laření a život včel veřejnosti.

Co můžete letos očekávat? Na podzim proběhne již 
3. ročník soutěže hodnocení medu Slza medu 2020 

s podporou Kraje Vysočina.  Soutěže se může zúčast-
nit aktivní včelař či včelařka, která má včely na území 
Kraje Vysočina a  je ochoten/a  vložit sklenici medu 
do soutěže. Hodnotící komise medy ochutnává a záro-
veň se provádějí chemické rozbory medu ve Výzkum-
ném ústavu včelařském. V  sobotu 3. října proběhne 
fi nálové kolo soutěže, které bude doplněno přednáš-
kou pro širokou veřejnost a  představením produktů 
včelařů. Nebude chybět ani ochutnávka medu a me-
doviny. Více informací na webu Českého svazu včelařů.

V Přibyslavi máme zkušenost i s kroužkem mladých 
včelaříků (rozumějte dětí, které  včelaří) a  víme, že 

děti život včel zajímá a  med jim chutná. Proto opět 
připravujeme medový den pro děti základní školy. 
V druhé polovině září se mohou děti těšit na přednáš-
ku s ochutnávkou. A aby to jejich rodiče a prarodiče 
nemrzelo, nabídneme přednášku i v rámci jedné z pra-
videlných školních kaváren. Podrobnější informace 
budou včas vyvěšeny na plakátech. Těšíme se na vás 
na  zářijové školní kavárně a  3. října na  přednášce 
s ochutnávkou.

Za spolek přibyslavských včelařů
Eva Kučerová

Vůně medu v Přibyslavi aneb co včelaři chystají na podzim



  

 
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 je vyhodnocení a vyhlášení nejlepších mléčných výrobků. 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 a gotickou věž. Na náměstí bude připraven doprovodný program pro děti.  
Upozorňujeme, že v případě vyhlášení ochranných opatření, bude výstava uzpůsobena dle aktuální 
situace. 
Děkujeme za pochopení a 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  
              
 
Čtvrtek 10. 9. 
 
* Kulturní dům Přibyslav 
 9:30 hod. – Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře 
              
 
Pátek 11. 9. 
 
*Janáček galerie 
17:00 hod. – Vernisáž výstavy – Hynek Čermák fotografie 
 
* Kulturní dům Přibyslav 
 18:00 hod. – Zahájení výstavy – 30 let Přibyslavského občasníku  
 
 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 
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DOTAZNÍK PRO OBYVATELE MĚSTA 
PŘIBYSLAV A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Milí spoluobčané,
město Přibyslav začalo v současné době zpracovávat program rozvoje na období 2021–2026, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje města a jeho místních částí 

a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít fi nančních prostředků města a  je také důležitým podkladem při 
získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaké by mělo naše město být a co pro to 
všichni můžeme udělat.

Obracíme se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně pro zpracování programu rozvoje 
města Přibyslav a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, zpravodaji i na veřejných projednáních.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 30. 10. 2020 na sběrná místa, nebo můžete dotazník vyplnit on-line na webových stránkách města: www.pribyslav.cz .

Zároveň chci požádat zástupce podnikatelských subjektů a neziskového sektoru o vyplnění dotazníku, který je určen jejich organizacím a který obdrží e-mailem, nebo jej 
naleznou na www.pribyslav.cz .

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Název místní části kde žijete (označte křížkem)

Přibyslav Česká Jablonná Dobrá Dvorek Dolní Jablonná Hesov Hřiště Keřkov Poříčí Ronov n. S. Uhry Utín

Základní identifi kační údaje (vybranou variantu označte)
1. Muž 2. Žena

Váš věk?
1. 15–29 let 3. 50–64 let
2. 30–49 let 4. 65 a více let

Vaše vzdělání?
1. Základní 4. Vyšší odborné
2. Střední odborné 5. Vysokoškolské
3. Střední odborné s maturitou

V obci:
1. Žiji od narození
2. Přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. Přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. Přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

Typ Vaší domácnosti:
1. Bezdětná domácnost
2. Domácnost s nezaopatřenými dětmi (včetně studentů)
3. Společná domácnost rodičů a dospělých dětí
4. Jiné …………………………………

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ:
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

Pokud bydlíte v jedné z místních částí, prosíme o vyplnění obou sloupců tabulky, jednu za město Přibyslav a druhou za místní část, ve které bydlíte. Pokud bydlíte přímo 
v Přibyslavi, vypište pouze první sloupek.

1. Jak se Vám žije v místě, kde bydlíte? Město Přibyslav: místní část:

1. Velmi dobře

2. Spíše dobře

3. Ani dobře ani špatně

4. Spíše špatně

5. Velmi špatně
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2. Co se Vám na Vašem městě/obci nejvíce líbí?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti v každém sloupku) Město Přibyslav: místní část:

1. Klidný život

2. Dobré mezilidské vztahy

3. Příznivé životní prostředí

4. Blízkost přírody

5. Dostupnost pracovních příležitostí

6. Dobrá dopravní dostupnost

7. Kulturní a společenský život

8. Sportovní vyžití

9. Vzhled města / obce

Jiné (vypište): 

3. Co se Vám na Vašem městě / obci nelíbí?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti v každém sloupku) Město Přibyslav: místní část:

1. Špatné vztahy mezi lidmi

2. Nezájem lidí o obec

3. Málo kvalitní životní prostředí

4. Nedostatek pracovních příležitostí

5. Nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb

6. Nedostatečný kulturní a společenský život

7. Špatná dostupnost lékaře

8. Nevyhovující veřejná doprava

9. Nedostatečná bytová výstavba

10. Nepořádek v obci

11. Špatné podmínky pro podnikání

Jiné (vypište):

4. Jaké služby Vám ve městě / obci nejvíce chybí?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Pokuste se zhodnotit město / obec z hlediska níže uvedených podmínek
(do sloupcůuveďte hodnotu, která odpovídá míře Vaší spokojenosti dle škály:
1 – velmi spokojen; 2 – spíše spokojen; 3 – spíše nespokojen; 4 – velmi nespokojen, 5 – je mi to lhostejné):

Město Přibyslav místní část

1. Bydlení

2. Školství

3. Zdravotnictví

4. Veřejná doprava

5. Kultura a společenský život

6. Sportovní vyžití

7. Životní prostředí

8. Péče obce o své prostředí

9. Podmínky pro podnikání

10. Rozvoj obce

11. Informovanost o dění v obci
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6. Zajímají Vás informace z městského úřadu?

1. Ano 3. Spíše ne

2. Spíše ano 4. Ne

7. Jakým způsobem získáváte informace z městského úřadu?

1. Městský zpravodaj

2. Kabelová televize

3. Účast na jednání zastupitelstva

4. Internetové stránky města

5. Úřední deska města a jiné vývěsky

6. Od známých, přátel nebo z doslechu

7. Přímá komunikace s odbory města (osobní, telefonická, emailová)

8. Tyto informace nevyhledávám

9. Mobilní aplikace Česká obec

Jinak (vypište):

8. Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady ve městě a jeho místních částech?
(do sloupců uveďte hodnotu, která odpovídá míře Vaší spokojenosti dle škály:
1 – velmi spokojen; 2 – spíše spokojen; 3 – spíše nespokojen; 4 – velmi nespokojen, 5 – je mi to lhostejné):

Město Přibyslav: místní část:

1. Svoz TKO (tuhý komunální odpad)

2. Svoz plastového odpadu

3. Svoz kompostovatelného odpadu (BIO)

4. Kontejnery na elektroodpad 

5. Kontejnery na kovy

6. Kontejnery na papír

7. Kontejnery na sklo

8. Kontejnery na textil

9. Svoz nebezpečného odpadu

10. Svoz velkoobjemového odpadu

11. Provoz sběrného místa

9. Jaký dopravní prostředek nejvíce používáte při přepravě do zaměstnání / školy?

1. Autobus

2. Vlak

3. Osobní automobil

4. Kolo

5. Pěšky
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Možnosti vyplnění a sběru dotazníků (do 30. 10. 2020):

▪  Vyplnění on-line na webových stránkách města: www.pribyslav.cz

▪  Písemně: Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

▪  E-mailem: ouvinovae@pribyslav.cz

▪  Základní škola Přibyslav (schránka ve vestibulu školy)

▪  Schránka na budově radnice

▪  Podatelna městského úřadu

▪  Informační centrum Přibyslav

▪  V místních částech bude sběr dotazníků probíhat prostřednictvím předsedů osadních výborů

10. Co podle Vašeho mínění město nebo místní část potřebuje, aby se Vám dobře žilo v místě, kde bydlíte?
(do sloupců hodnotu, která odpovídá míře důležitosti dle škály:
1 – velmi důležité; 2 – spíše důležité; 3 – důležité; 4 – málo nedůležité, 5 – bezvýznamné):

Město Přibyslav: místní část:

1. Zlepšení podmínek pro podnikání

2. Rozšíření ploch průmyslové zóny

3. Zvýšení zaměstnanosti

4. Podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)

5. Častější spoje veřejné dopravy

6. Zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

7. Rekonstrukce místních komunikací

8. Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit

9. Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

10. Podpora základního školství (MŠ, ZŠ)

11. Podpora mimoškolních aktivit pro děti a mládež (ZUŠ, kroužky, zájmová sdružení) 

12. Opravy památek v obci

13. Ochrana životního prostředí

14. Podpora cestovního ruchu

15. Zvýšení zdravotní péče

16. Zajištění sociálních služeb

17. Zvýšení dopravní bezpečnosti

18. Podpora základní vybavenosti (pošta, potraviny, služby)

19. Péče o seniory

Jiné (vypište):

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Děkujeme za vyplnění



  

 
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 je vyhodnocení a vyhlášení nejlepších mléčných výrobků. 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 a gotickou věž. Na náměstí bude připraven doprovodný program pro děti.  
Upozorňujeme, že v případě vyhlášení ochranných opatření, bude výstava uzpůsobena dle aktuální 
situace. 
Děkujeme za pochopení a 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  
              
 
Čtvrtek 10. 9. 
 
* Kulturní dům Přibyslav 
 9:30 hod. – Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře 
              
 
Pátek 11. 9. 
 
*Janáček galerie 
17:00 hod. – Vernisáž výstavy – Hynek Čermák fotografie 
 
* Kulturní dům Přibyslav 
 18:00 hod. – Zahájení výstavy – 30 let Přibyslavského občasníku  
 
 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  
 
*Janáček galerie 
9:00 – 16:00 hod. – Výstava – Hynek Čermák fotografie 
 
* Hasičské cvičiště – SDH 
14:00 hod. –  Odpoledne s hasiči 
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 

     PARTNEŘI VÝSTAVY: 
• Amylon, a.s.  
• Kraj Vysočina 
• Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s. 
• Římskokatolická farnost Přibyslav 
• VŠCHT Praha 
 

     SPOLUPOŘADATELÉ:  
• Aeroklub Přibyslav 
• AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. 
• Český červený kříž, místní skupina Přibyslav  
• Janáček galerie 
• Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
     středisko Goliath, Přibyslav  
• Kulturní zařízení města Přibyslav 
• Římskokatolická farnost Přibyslav  
• SDH Přibyslav  
• Základní škola Přibyslav 
    MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:  
• Český rozhlas Vysočina 
• Potravinářská revue  
•   TV Přibyslav 

 

• HLAVNÍ POŘADATEL:  
• Město Přibyslav             www.pribyslav.cz 

    VYSTAVOVATELÉ:  
 

 •  A. W., spol. s. r. o., Loštice 

 •  AGRO-LA, spol. s r. o., Jindřichův Hradec 

 •  BIOFARMA DoRa s. r. o., Ratibořice 

 •  Bohemilk, a. s., Opočno 

 •  Brazzale Moravia, a. s., Tři Dvory  

 •  Dvorský statek Olešenka 

 •  Farma Bezděkov 

 •  Choceňská mlékárna s. r. o.  

 •  Luka, a. s., Vysoké Studnice 

 •  Mlékárna Hlinsko, a.s.  

 •  Mlékárna Olešnice, RMD  

 •  Mlékárna Polná spol. s r. o.  

 •  Mlékárna Žirovnice spol. s r. o. 

 •  Moravia Lacto a. s., Jihlava  

 •  NIVA s. r. o., Dolní Přím 

 •  Polabské mlékárny, a. s., Poděbrady  

 •  Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 

 •  Statek Horní Dvorce s. r. o. 

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

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

Co nás v září čeká?
7. 9. 2020 - V knihovně si můžeme i hrát 
23. 9. – 30. 9. 2020 - Burza podzimního, zimního oblečení a potřeb pro děti 
Setkání - Výrobky s podzimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Zuzana Šrámková

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Prázdniny jsou již u konce a my se po delší pauze chystáme v domečku na nor-
mální provoz, tedy na setkání každé pondělí a středu od 9:00 do 11:00 hodin. Rády 
mezi sebou přivítáme nové maminky, tatínky, babičky, ale i dědečky.

V září nás kromě běžných setkání čeká tradiční Burza podzimního a zimního ob-
lečení a potřeb pro děti, která se uskuteční trochu neobvykle. Příjem věcí na prodej 
bude ve středu 23. 9., prodej pouze v  sobotu 26. 9. a výdej neprodaného zboží 
a peněz ve středu 30. 9. 2020. 

Doufáme, že  situace v  ČR nám tentokrát bude přát a  nebudeme nuceni bur-
zu zrušit tak, jako tu jarní. V  opačném případě budeme dávat informace opět 

Zprávičky z Harmonie

 
KVC Harmonie pořádá 

BBURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 

KDE: Starý špitál v Přibyslavi 
PRODEJ: SOBOTA 26.9.2020 9:00 - 14:00 hod 
 
PŘÍJEM VĚCÍ: Středa 23.9.2020 9:00 – 11:00 hod 12:00 – 17:00 hod 
VÝDEJ TRŽEB A VĚCÍ: Středa 30.9.2020 9.00 – 11.00 hod 15.00 – 17.00 hod 
 
Přijímáme: 

– vyprané použitelné oblečení 
– vyčištěné boty 
– povlečení, polštáře a peřinky 
– hračky, knížky 
– postýlky, židličky, chůvičky 
– sportovní vybavení 
– kočárky, autosedačky, odrážedla 
– těhotenské oblečení 

Nepřijímáme: 
– plyšové hračky 
– ponožky a spodní prádlo 
– špinavé, poškozené oblečení 
– nefunkční věci 
– velmi obnošené oblečení 
– věci označené papírovými nálepkami 

a izolepou 
 

 
Chcete prodat dětské zboží?     
– volejte na tel. číslo 605 814 836 nebo pište na e-mail kvc.harmonie@seznam.cz 

pro přidělení značky a seznam formuláře 
– formulář seznamu si můžete též vyzvednout na podatelně MÚ v Přibyslavi       
– věci k prodeji musí být jednotlivě označeny nálepkami podle vzoru s přidělenou značkou, 

pořadovým číslem a cenou, každou nálepku vyhotovte 2x, jednu umístěte na viditelné místo 
a druhou, kontrolní, prosíme, nalepte na spodní část rubu oblečení!! 

– nálepku na oblečení důkladně přilepte – pouze zdravotní náplastí! 
– komplety sešpendlit (např. pyžama, soupravy…) 

 

Správné označení může omezit ztrátu nebo krádež prodané věci 
 

– s věcmi je nutné odevzdat formulář - seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů podle 
pořadových čísel s cenami A PODROBNÝM POPISEM DANÉ VĚCI (velikost, barva, 
obrázek….) 

– max. počet oblečení je 65 ks – z toho pouzen7 párů bot 
– vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné 
– za organizaci prodeje Vás požádáme o 15% z ceny prodaného zboží 

BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI

 

  

 
Z kapacitních a provozních 
důvodu omezujeme počet 
prodávajících zákaznic. 

Letos jsme se po  dvou letech vrátili na  tábor 
do  Železných Horek. Celotáborová hra se 

nesla ve středověkém duchu, kdy o nadvlá-
du nad královstvím soupeřily tři významné 
rody – páni z Lipé, Pernštejnové a Rožm-
berkové. I přes mnoho lítých klání, kdy také 
tábor dočasně obsadili lapkové, se  nám 

bohužel zvolit krále nepodařilo. Snad nám 
osud bude nakloněn a v příštím roce, kdy se 

o  to od  pátku 2. do  soboty 10. července 2021 
budeme opět pokoušet, konečně uspějeme.

Ale prázdniny máme defi nitivně za sebou a je potřeba podívat se na to, co nás 
během nového školního roku čeká a vypadá to, že toho nebude málo. ☺ Protože 
se nám hlásí i menší děti ve věku předškoláků až do čtvrté třídy ZŠ, zakládáme  jejich 
vlastní družinu s programem právě pro ně, ale samozřejmě vítáme i všechny starší 
děti bez rozdílu ☺. 

A co že nás to vlastně v září čeká?
První schůzka proběhne v sobotu 5. září v 9 hodin a sejdeme se u klubovny 

ve farním dvoře. Hlavním úkolem je domluvit se, kdy budou pravidelné schůzky 
probíhat. Také se podíváme na pár fotek z tábora (cca na 10 minut), zahrajeme si 

nějaké hry, možná si zastřílíme. A kolem 11. hodiny se rozejdeme domů.

Štola pod farou – jako každým rokem budeme v rámci Přibyslavských slavností 
zajišťovat průvodcovskou službu u  štoly a  to během soboty – bližší časy najdete 
na plakátech Přibyslavských slavností.   

Pravidelné schůzky – ty budou každý týden – v čase, na kterém se v sobotu 5. září 
domluvíme ☺

Takže pokud byste rádi zkusili něco nové-
ho a  jistě neotřelého, přijďte se na některou 
z  níže uvedených akcí podívat, domluvit, 
vyzkoušet ☺ Pokud byste za  námi rádi, ale 
stydíte se jít hned na  nějakou hromadnou 
schůzku, nebo se vám termíny nehodí, může-
te nás kontaktovat. Jak? 

Nejlépe osobně ☺ , a  také přes mobil 
731  585  349, můžete navštívit i  náš Fa-
cebook – Oddíl Aldebaran nebo web: 
oddilaldebaran@webnode.cz Těšíme se 
na vás ☺

Karel Březina, vedoucí oddílu

Skauti a skautky z Aldebaranu v novém školním roce

na facebookové stránky KVC Harmonie Přibyslav.
Pokud máte zájem se burzy zúčastnit, ať jako prodávající, kupující nebo nám 

pomoci s  jejím organizováním, jste srdečně zváni a budeme se na  v ás těšit. Pro 
bližší informace nás můžete kontaktovat na e-mail kvc.harmonie@seznam.cz nebo 
telefon 724 927 251.

Na závěr přejeme všem dětem i jejich rodičům úspěšný vstup do nového školního 
roku.

Za KVC Harmonie Přibyslav
Bohumila Bártová
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V  letošním roce jsme mimo 
jízdy na  lodích zvládli sázení 
stromů, pekli jsme perníky pro 
dobročinné účely, stavěli jsme 
hmyzí hotel a ptačí budky, učili 
jsme se vyrábět mýdla nebo 
keramické misky. Za  kulturou 
jsme jeli do  Prahy, do  Brna 
i  do  Žďáru. Své sportovní 
dovednosti jsme si porovnali 
na  cyklostezce na  kolech nebo na  bruslích. Své místo dostalo také vzdělávání, ať už 
v oblasti přírodních věd, nebo třeba zdravovědy. Velké díky za podporu naší činnosti 
patří fi rmě Amylon.

Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na hodnoty, které by-
chom si často představovali jako základ zdravé a vyspělé společnosti. Vede kluky a holky 
k  tomu, aby byli pravdomluvní, ohleduplní ke  svému okolí i  přírodě nebo pomáhali 
ostatním. 

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností přiměřených věku skauting vše-
stranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Děti se nejen baví, ale zároveň se 
učí postupně přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho 
praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě. Menším 
dětem skauting přináší dobrodružství, jakými jsou první výlety a táborové dny strávené 
bez rodičů, náctiletí mohou zažít netradiční aktivity – sjíždění řeky, slaňování, cestování 
nebo účast na velké či zahraniční skautské akci.  

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.

Zuzana Špačková

 

NÁBOR VODNÍCH SKAUTŮ 
VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ 

 
Skautské středisko Goliath Přibyslav 
2. oddíl vodních skautek a skautů  

9. kmen dospělých vodáků 
 

přijímá od září 2020 nové členy  
 
Co vodní skauti dělají?  
 
Děti a mládež:  
Schůzky - každý týden se scházejí v klubovně, loděnici či v přírodě s kamarády, hrají hry 
a učí se nové dovednosti. 
 
Víkendové akce - skupinky dětí a vedoucích vyrážejí jednou měsíčně do přírody či na vodu, 
kde si díky spoustě her a dobrodružství procvičí své schopnosti a získají samostatnost.  
 
Tábory – v létě je 7 – 14 dní vodácký putovní tábor. 
 
Zahraniční aktivity - skauti mají přátele po celém světě, cestují, poznávají nové kultury, učí 
se jazykům v praxi.  
 
Výzvy - náročnější zkoušky, kterými děti překonávají samy sebe – pro mladší například 
přespání pod širákem v lese, pro starší slanění do lodě, plavání různě dlouhých úseků.  
 
Dospěláci: 
Kromě dobrovolné účasti na výše popsaných aktivitách sjíždí vodu po celý rok, využívají 
skautské zázemí a vybavení, účastní se vzdělávacích akcí (zdravotník, lodní tesař…). 
 

Více informací včetně kontaktů naleznete na webových stránkách  

http://www.vodniskautipribyslav.cz/      

Přijďte mezi nás a dozvíte se víc!                                                            
Těšíme se na Vás!                 

Přijďte se k  nám podívat v  pátek  4. 9. 2020  na  základnu – nejlépe 
mezi 18.00 až 19.00 hodinou. Můžete si prohlédnout naši kroniku, popovídat 
si s námi o skautu, případně rovnou na místě vyplnit přihlášku.

Jestliže vám tento čas nevyhovuje, můžete nás navštívit kteroukoli so-
botu na  našich schůzkách, sledujte náš web www.vodniskautipribyslav.cz 
nebo F acebook 2. oddíl vodních skautů Přibyslav. 

V září probíhá nábor nových členů 2. oddílu vodních skautů a skautek

V červenci dostali členové 3. oddílu Pírek dopis do schránky s výzvou, aby nastoupili 
na ostrov u Lísku u Bystřice nad Pernštejnem ke splnění pirátské zkoušky. Dva dny plnili 
dovednostní úkoly, vyráběli si trika, zbraně a tvořili posádky. Všichni byli úspěšní a v ne-
děli u táboráku byli pasováni na piráty. Tím se jim otevřela cesta k vydělávání drahokamů, 
zlatých mincí i perel.

Jeden večer ostrov navštívil starý pirát Flint a za nasbírané cennosti nabídl výměnou 
mapu pokladu, který on a jeho kumpáni za celý život nashromáždili. Poklad se zjevoval 
pouze jeden večer v roce a bylo potřeba za tmy zakřičet vyluštěnou šifru pirátovi, který 
ho střežil. Podařilo se a všechny posádky byly obdarovány.

Vyvrcholením tábora byl opět slavnostní slibový oheň, u kterého se z nováčků stala 
vlčata a z některých vlčat skauti. Poté proběhl roverský příjímací rituál, šest patnáctiletých 
holek a kluků doplnilo kmen a přislíbilo pomoc při vedení dětí.

Během roku jsou děti rozdělené dle věku do  družin, Tesáků, Hvězd, Panterů, Lilií, 
Hečotek a Veverek. Scházejí se pravidelně 1x týdně se svými vedoucími a roverkami. Od-
dílově se sejdeme na Žižkově kolečku, vánoční besídce a táboře, kde se děti sblíží, starší 
pomáhají mladším na hlídkách, 
při hrách i při běžných táboro-
vých činnostech.

I  když počasí během tábo-
ra bylo chladné, nálada mezi 
účastníky a  kuchařkami byla 
hřejivá.

Děkuji sestrám kuchařkám 
za vynikající jídlo, všem vedou-
cím i  roverkám za  trpělivost 
a  nasazení, kdy se ve  svém 
volném čase, bez nároku 
na mzdu,  dětem celý rok věnují 
a  na  tábor si vezmou dovole-
nou. Děkuji Amylonu za spon-
zorský dar.

Markéta Kvardová, Peggy

Činnost a tábor 3. oddílu Pírek
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, po menší letní odmlce toho 
pro vás máme z oblasti kultury opět nachystáno spoustu, těšíme se tedy na setkání 
s vámi při všech našich pravidelných i ojedinělých akcích. 

Ještě se vrátím k uplynulému měsíci – na přelomu prázdnin se konalo naše oblí-
bené letní kino. Moc děkujeme všem, kteří si našli cestu do areálu za KD, kde pro 
vás byly nachystané i nové pěkné lavičky, i počasí nám přálo. Už se těšíme na příští 
rok. Druhou srpnovou sobotu nám na  stejném místě zahrála přibyslavská kape-
la Terasa k příjemnému přátelskému posezení s opékáním buřtů, děkujeme všem 
zúčastněným.

Zájemci o  historii se mohli v  pátek 21. 8. zúčastnit komentovaných prohlídek 
středověkého naleziště Buchberg v Utíně. 

Koncem srpna, v pátek 28. 8., se konal v místním kostele koncert známé hudební 
skupiny Hradišťan. Věříme, že všichni návštěvníci byli spokojeni. 

S novým školním rokem se nám vrací pravidelné akce – proto se v pondělí 7. září 
dopoledne v knihovně těším na maminky s dětmi z KVC Harmonie a nejen na ně 
– setkání je určeno všem rodičům s malými dětmi. Můžete si u nás pohrát, číst, 
zazpívat i zatančit, když počasí dovolí, můžete si venku hrát na piknikových dekách. 
Jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek 10. září od 9:30 budeme v kulturním domě pasovat prvňáky (teď už 
vlastně druháky) na opravdové čtenáře. Doufejme, že přes prázdniny nezapomněli, 
jak krásně se v první třídě naučili číst. Pro děti je samozřejmě připraven i dáreček. 
Zváni jsou rodiče a nejbližší příbuzní pasovaných dětí. Roušky s sebou. 

V tradičním termínu (druhý zářijový týden), tedy od 9. 9. do 13. 9. se uskuteč-
ní Přibyslavské slavnosti a Mlékárenský den! Podrobný program slavností najdete 
v tomto čísle PO. Například v pátek 11. září v 18:00 hodin bude v KD zahájena 
výstava 30 let Přibyslavského občasníku, od 19:00 hodin se můžete těšit na slav-
nostní koncert. 

V  sobotu 12. září (Mlékárenský den) je pro vás připraven na  náměstí bohatý 
doprovodný program, také budete moci navštívit štolu pod farou a  přibyslavské 
památky a galerii v rámci Dne evropského dědictví – tedy zdarma. Od 17:00 hodin 
budeme v kině promítat rodinný fi lm „Lassie se vrací“. V 21 hodin bude na náměstí 
ohňostroj. 

Od úterý 15. září si budete moci v našem informačním centru zakoupit perma-
nentky na tradiční přehlídku ochotnických divadelních souborů Divadelní Přiby-
slav. Cena permanentky na celou DP je 400 Kč, 250 Kč pro držitele Senior Pasů, 
průkazů ZTP; ZTP/P, studenty a děti do 15 let. Zahájení Divadelní Přibyslavi bude 
v  sobotu 3. října v  19:00 hodin divadelním představením místního divadelního 

spolku Furiant s názvem „Přízrak z Birchesteru“. Toto představení již budete moci 
vidět v premiéře den předtím – v pátek 2. října v 19 hodin. Vstupenky na premiéru 
si budete moci zakoupit v předprodeji, také v TIC Přibyslav. Vstupné na jednotlivá 
představení bude 100 Kč a 80 Kč (sleva opět pro Senior Pasy, ZTP; ZTP/P, studenty, 
děti do 15 let). 

V pátek 18. září na parketu v obci Dobrá vystoupí oblíbený písničkář Pokáč.

V sobotu 19. září si nenechte ujít akci „Den pro Jana Bechyněho“ – celý den bude 
věnován tomuto významnému entomologovi, přibyslavskému rodákovi. V  16:00 
hodin bude v městském muzeu slavnostně otevřena výstava „Entomolog Jan Be-
chyně“. Více informací na plakátu v tomto čísle. Těšíme se na vaši účast.

V sobotu 19. září od 14:00 a 15:30 hodin se bude v kulturním domě hrát lout-
ková pohádka „O drakovi a princezně“, vstupné je pouhých 20 Kč. Moc se na vás 
těšíme.

V úterý 22. září se v KD odehraje dlouho očekávané představení Divadla Ungelt 
„Deštivé dny“. Je vyprodáno. 

V sobotu 26. září od 15:00 hodin se bude konat nejen hudební festival Nocturno. 

V knihovně se po prázdninách opět vracíme k oblíbeným tvořivým dílničkám. 
Ta zářijová proběhne v dětském oddělení knihovny v pátek 25. 9. mezi půl třetí 
a  pátou odpoledne. Moc se těším na  všechny malé i  větší šikuly. Pomůcky jsou 
zajištěny, vstupné se neplatí. 

Když se podíváme i  trochu do  budoucnosti, zveme vás do  kulturního domu 
na talk show  Zbigniewa Czendlika, která se uskuteční 22. října. Vstupenky jsou 
k dispozici v informačním centru. 

Ještě nesmím zapomenout na informace pro držitele vstupenek na představení 
místních ochotníků ze spolku Hadrián – dvě představení hry „Jak dědeček Hříbeček 
bohatýra napravil“, na která mají již zakoupeny lístky, se uskuteční v pátek a sobotu 
13. a 14. listopadu!

Nezapomeňte sledovat všechny aktuality – na případné změny způsobenou epi-
demiologickou situací nejrychleji dokážeme reagovat na našem webu a facebooku. 

Upozorňuji návštěvníky knihovny, že od  září bude opět otevřeno o  sobotách, 
avšak v pondělí i středu dopoledne bude zavřeno. Děkujeme a moc se tu na vás 
těšíme.

Příjemné slunečné září a dětem dobrý vstup do školního roku vám přejí všichni 
zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková
knihovnice

Zářijová kultura

Milí malí luštitelé, v novém roce jsem se rozhodla pro nový formát luštění. Připraveno pro vás bylo do června šest křížovek, jejichž tajenky vám daly dohromady 
celou větu. Tu správně vyluštili Matěj, Barča a Karolínka.

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 pohádkové dvojice (trojice):
1.  Lucie Lomová: Anča a .........................

2.  Vladimír Jiránek: ......................... a Bobek

3.  J. K. Rowling: Harry, Ron a .........................

4.  Večerníček: Jája a .........................

5.  Eva Papoušková: ......................... a Telecí

6.  Josef Čapek: ......................... a kočička

7.  Ondřej Sekora: Ferda mravenec a brouk .........................
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V pondělí 5. října 2020 se přibyslavskému publiku představí jedinečné česko 
- dánské jazzové kvarteto Soukup / Procházka / Brun / Osgood. Tento koncert 
bude jednou z mnoha zastávek jejich podzimního turné.

Saxofonista, klarinetista a skladatel Luboš Soukup žije od roku 2010 v Koda-
ni, kam ho přivedla touha poodhalit závěs skandinávské hudby, načerpat svěží 
inspiraci a navázat nové kontakty. Od té doby pravidelně vystupuje na mezi-
národních jazzových festivalech, je členem mnoha českých i  dánských kapel 
a natočil již čtrnáct alb.

Vojtěch Procházka je českému publiku nejvíce známý z kapely Vertigo Quin-
tet, která již třikrát získala cenu Zlatý anděl v kategorii Jazz & Blues. V. Procház-
ka je přední český pianista a skladatel, pohybuje se na pomezí jazzu a volně 
improvizované hudby, skládá fi lmovou hudbu a je členem několika mezinárod-
ních projektů. Dvojici českých hudebníků doplní dvě esa dánských rytmických 
sekcí – basista Emil Brun a všestranný bubeník Kresten Osgood. 

Přijďte se zaposlouchat do světa fantazie, ve kterém prostřednictvím těchto 
výjimečných muzikantů ožívají malé i velké příběhy. Expresivní styl hraní, sytý 
zvuk saxofonu a odvaha dotýkat se samých hranic hudby – na to vše se můžete 
těšit.

Koncert Vám přináší festival Houpačka ve spolupráci s Kulturním zařízením 
města Přibyslav, a za podpory m ěsta Přibyslav a Základní umělecké školy J. V. 
Stamice Havlíčkův Brod.

Vystoupení proběhne v sále přibyslavské ZUŠ. Začátek je v 19.30 h., vstupné 
činí 120 Kč. 

Více informací a  hudební ukázky najdete na  www.houpej.se nebo 
na www.facebook.com/Houpacka. 

Jakub Šnýdl a Slávek Tecl

Špičky evropského jazzu 
zahrají v Přibyslavi

Zdeněk Rosecký – velmi tichý 
lovec vodních ptáků

 Zdeněk Rosecký s dobře maskovaným fotoaparátem a dlouhým objektivem na snímku Ivo Havlíka

 Potápka roháč (Podiceps cristatus) je největší zástupce tohoto řádu v celé Evropě, 
nevyskytuje se pouze ve Skandinávii. Krásně zbarveného ptáka je možné při opatrném příchodu 

k vodní ploše spatřit na některých rybnících v okolí Přibyslavi. Foto: Zdeněk Rosecký

Neděle pro Zdeňka Roseckého, mladého malíře pokojů z  Dobré, začíná za  hlubo-
ké tmy. Už po čtvrté hodině ranní startuje k některému rybníku nebo mokřadu v okolí 
Přibyslavi. Nejezdí chytat ryby, ale ověšen těžkým fotoaparátem, dlouhým objektivem, 
pevným stativem a skládací trojnožkou vyráží lovit fotografi cké záběry plachých vodních 
ptáků - vrubozobých, krátkokřídlých, brodivých, srostloprstých, veslonohých i pěvců.

Než se rozední nebo zvedne vodní pára z hladiny, vášnivý fotograf se ukryje do mas-
kovaného stanu a s dlouhým, rovněž maskovaným “sklem” trpělivě čeká, až se v rákosí 
něco pohne. Pokud se mu v setině vteřiny podaří zaostřit, nehlučně zmáčkne spoušť.

Vybaven je nejen nikoli levnou fotografi ckou technikou, ale také bohatými zkušenost-
mi, které jsou pro zdar této vášně nezbytné. Stručně řečeno zdatný fotograf je také dobrý 
ornitolog. Některé vodní ptáky již pozná podle hlasu a  tak ví, kam se opatrně otočit, 
odkud může který pták vyplout nebo vzlétnout. Nebo když za zády na nebi slyší šelest 
křídel, odhadne, že v mžiku nad jeho hlavou proplachtí kormoráni.

Podle letu rozezná dravce, nedávno se mu podařilo vyfotografovat orla mořského. Ten-
to největší pták české fauny je ohroženým druhem, ale na Vysočině úspěšně zahnízďuje.

Mezi nejvíc plaché ptáky řadí volavku popelavou. Jeho poznání mohu potvrdit. Když 
jsem se s ním třetí srpnovou neděli vypravil na ranní fotografi cký lov, dvě volavky nám 
v mžiku přeběhly po hladině a než jsme se nadáli, odrazily se vzhůru, odplachtily na ne-
daleké pole, tam trpělivě čekaly, až jsme hráz rybníka opustili.

Zdeňkovi se podařilo vyfotografovat i velmi vzácné jeřáby popelavé, jeho snímky vzbu-
dily pozornost Správy Chráněně krajinné oblasti Žďárské vrchy. 

Ivo Havlík

Uzávěrka příštího čísla 18. 9. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 9. 2020)
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Za Rolls - Royce mezi brambory označuje nový e-shop Ráj delikates Keřkovské 
rohlíčky. Kdo tuto odrůdu pěstuje web tají, informaci pokládá za obchodní tajemství. 
Upozorňuje, že prodejní „cena je za kilogram, NE za pytel!“ Vyšší cenu vysvětluje 
vyššími náklady na pěstování, hnojení a vyrovnanému zavlažování. “Objednávejte 
předem, v době sklizně již nemusí pro rezervace jiných být volné”, varuje prodejce.

E-shop farmarsky-obchod.cz zákazníky utvrzuje, že Keřkovské rohlíčky jsou 
“historická rarita” a  jako lahůdka je požadována především k přípravě vánočního 
bramborového salátu. Ještě další internetový prodejce poznamenává, že název sice 
připomíná spíše cukroví, ale Keřkovské rohlíčky jsou už více než sedm desítek let 
oblíbenou salátovou odrůdou brambor.

Jeden z kuchařů prozrazuje recept. Vezme 60 dekagramů Keřkovských rohlíčků 
varného typu A, 200 ml ohřátého hovězího vývaru, jednu nadrobno nakrájenou ša-
lotku, 2 -3 lžíce estragonového octa, nejlépe originál Hesperiden, 6 - 8 lžic oleje, sůl, 
mletý pepř a pažitku. Jiná kuchařka rohlíčky vaří ve slupce s trochou soli a kmínem 
14 minut od doby varu vody a protože - jak říká „brambory jsou žrout soli” - radí 
dostatečně přisolit teprve při míchání salátu.

Keřkovské rohlíčky z produkce akciové společnosti Vesa Česká Bělá mají od roku 
2016 značku Regionální potravina v kategorii Ovoce a zelenina. Snímek je z loňské 
podzimní výstavy ve sklepení přibyslavské radnice.

Text a foto: Ivo Havlík

Keřkovské rohlíčky - “historická rarita”

v mnohých přibyslavských dvorcích a zahradách 
budou umět odpovědět.

NA PŘÍSLOVÍ 
“Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě,”

Dlouhodobá kometa C/2020 F3 nebo také kometa NEOWISE s téměř parabolic-
kou oběžnou dráhou, kterou astronomové objevili 27. března 2020, byla viditelná 
také nad naším městem. Vlasatici v noci 13. července ze svého stanoviště v Dob-
ré zachytil Zdeněk Rosecký. V  té době se nacházela 300 milionů km od  Slunce 
a 160 milionů km od Země. 

„Kometa Neowise C2020 F3 je letošní největší astronomická událost. Je to poprvé, 
co jsem takovou scenérii zvěčnil. Pokud budu ještě někdy chtít něco podobného 
fotografovat, určitě se od Přibyslavi vzdálím, dobré noční fotografi i tady překáží 
světelný smog,” řekl Přibyslavskému občasníku Zdeněk Rosecký.

Ivo Havlík

Nad městem proletěla kometa

Přibyslavská pekárna 
NONNO začala své 
čerstvé italské pizzy 
z přibyslavského náměs-
tí také rozvážet, nikoli 
na  kole, ale v  malém, 
rovněž italském auto-
mobilu Fiat Panda. 

Text a foto: Ivo Havlík

NOVÁ SLUŽBA STRÁVNÍKŮM

V Přibyslavi se v sobotu 25. července konal - z důvodů pandemie několik měsíců 
odročený - jarní sněm starostů okresních a krajských sdružení dobrovolných hasičů.  
Jelikož počet účastníků sněmu o dvě desítky převýšil sto, jednání na přibyslavském 
zámku v souladu s pouze několik hodin starým příkazem poprvé v celé historii hasič-
ského hnutí proběhlo v ústenkách. Sněm potvrdil rozhodnutí uskutečnit VI. sjezd 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v náhradním termínu, tedy 12. prosince 
2020 v Brně; původně se tam sjezd nejpočetnějšího občanského spolku v zemi měl 
konat počátkem července.

Kvůli koronaviru však letos poprvé za 75 poválečných let neproběhne mistrovství 
republiky dobrovolných a profesionálních hasičů v požárním sportu. Soutěžní druž-
stvo sboru dobrovolných hasičů v Dobré tak nebude mít příležitost zopakovat velký 
loňský úspěch, kdy v Ústí nad Labem stanulo na stupních vítězů. Starostové schválili 
výroční zprávu za rok 2019. Mimo jiné se v ní konstatuje, že k poslednímu dni loň-
ského roku náš největší občanský spolek sdružoval 362 995 členů ve 7 633 sborech. 
Počet dobrovolných hasičů oproti roku 2018 vzrostl o 3879 nových členů.

Text a foto: Ivo Havlík

Hasiči se sjeli do Přibyslavi a poprvé 
ve své historii jednali v ústenkách

Text a foto: Ivo Havlík
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Jan Říha s. r. o.

16. florbalová sezóna v Přibyslavi
Pondělí Přípravka + Elévové 16:30 – 18:00

Mladší žáci 18:00 – 19:00
Dorostenci 19:00 – 20:00
Muži 20:00 – 21:00

Úterý Starší žáci 19:00 – 20:00

Středa Minipřípravka 16:00 – 17:00
Přípravka 17:00 – 18:00

Čtvrtek Dorostenci + Starší žáci 19:00 – 20:30

Pátek Elévové 16:30 – 18:00
Mladší žáci 18:00 – 19:30
Muži 19:30 – 21:00

Po dlouhé přestávce způsobené nemocí COVID19, SK JUVENIS PŘIBYSLAV zahá-
jil již svou 16. fl orbalovou sezónu, které se účastní 6 soutěžních a jedno nesoutěžní 
družstvo. Pravidelný halový program poběží již od 1. 9. 2020

V této sezoně budeme pořádat na 14 soutěžních turnajů, které se odehrají v při-
byslavské sportovní hale nebo v hale v Novém Veselí, jelikož hala v Přibyslavi svými 
rozměry nevyhovuje pro soutěže mužů a dorostenců. Čeká na vás mnoho napína-
vých utkání, hodně gólů a dramatických sportovních situací. První domácí turnaje 
odehrajeme již během září.

Zároveň 1. 9. opět zahajujeme nábor nových hráčů do všech kategorií. Hle-
dáme kluky i holky, ženy i muže od 4 let. Florbal může hrát každý. Najde se mezi 
vámi další Matěj Jendrišák či Anet Jarolímová? Podrobnosti na našem webu. Dále 
pro vás připravuje Podzimní prázdniny s  SK JUVENIS, které se budou konat 
29. 10. - 30. 10. Jedná se o formu příměstského tábora se základnou ve sportovní 
hale. Ačkoliv je v plánu bohaté pohybové vyžití, nebudou tyto prázdniny zaměřeny 
pouze na sport. Program bude připraven pro všechny děti od 1. do 5. třídy. Další 
podrobnosti naleznete také na našem webu nebo f acebookových stránkách. 

Za SK JUVENIS PŘIBYSLAV
Šárka Jandová – manager klubu
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Druhý srpnový víkend byly zahájeny nové soutěže v kopané. Jak známo, fotbalový 
ročník 2019/2020 nebyl kvůli pandemii dohrán.

První mužstvo SK Přibyslav bylo po dvou kolech přeboru Kraje Vysočina, odehra-
ných do uzávěrky zářijového vydání občasníku, bez bodu. Premiérový zápas sehrálo 
ve Speřicích, obdrželo tam čtyři branky a žádnou nedalo. 

Prohru si připsalo i  v  prvním zápase na  domácí půdě. V  posázavském derby 
podlehlo týmu FK Kovofi niš Ledeč nad Sázavou. Dvě branky do  naší sítě padly 
v prvním poločase z pokutových kopů, těsně před přestávkou snížil Filip Bačkovský, 
ale v druhé půli se již nikdo netrefi l, takže výsledek zůstal 1 : 2. Kuriózní bylo, že tři 
body si z Přibyslavi odvezlo mužstvo vedené Františkem Polákem, který do loňského 
roku trénoval Přibyslav.

Přibyslavská rezerva v úvodním kole okresního přeboru porazila doma Golčův 
Jeníkov 4 : 3 a  stejným, respektive opačným poměrem branek, o  týden později 
prohrála v Okrouhlici.

Bodově nejlépe v prvních dvou kolech si z přibyslavských mužstev vedla Sativa 
Keřkov. V  zahajovacím utkání III. třídy sice doma remizovala s  Veselým Žďárem 
2 : 2, když o výhru přišla v závěru utkání, o týden později však „bramboráři” hráli 
ve Vepřové, soupeři nasázeli půl tuctu branek a z vlastní sítě míč nelovili ani jednou, 
takže se domů vrátili se třemi body a skórem 6 : 0.

Druhé podzimní zápasy byly místy střelecky velmi úrodné. Např. v krajském pře-
boru Pelhřimov rozstřílel Šebkovice 7 : 0, Nová Ves Bedřichov 6 : 1, Třebíč zvítězila 
v Žirovnici 6 : 5. V okresním přeboru Věžnice zvítězila v Dolním Městě 7 : 0, stejným 
výsledkem porazila Dlouhá Ves Šlapanov a nevídanou ostudu si před vlastním pub-
likem utrhlo město Golčův Jeníkov - s malou vsí Šmolovy doma prohrálo neobyčejně 
krutě 2 : 12. 

První zářijovou neděli SK Přibyslav zajíždí k  okresnímu derby do  Chotěboře 
a doma hraje až 20. září, kdy hostí Okříšky.

První záběr je z utkání Sativa Keřkov - Veselý Žďár, druhý ukazuje, jak hráči SK 
Přibyslav marně dobývají svatyni Ledče nad Sázavou.

Text a foto: Ivo Havlík

Od  pátku 14. srpna 
do  neděle 16. srpna 
bylo nad přibyslavským 
nebem opět pěkně ruš-
no. Málokdo si nevšiml 
na  jasné obloze desítek 
parašutistů vyskaku-
jících z  legendárního 
dvouplošníku Antonov 
An-2 s  příznačným ná-
zvem Andula. Přibyslav-
ský Aeroklub opět hostil 

Leteckou společnost dobrodruhů.

Paravýsadky ovšem nezastavily letecký provoz přibyslavských aeroklubáků, takže 
do vzduchu se vydali také plachtaři i milovníci ultralehkých letadel. Zkrátka provoz 
nad přibyslavským letištěm byl tento víkend velice aktivní.

Letecká společnost dobrodruhů se zabývá adrenalinovými sporty a to zejména 
parašutismem. Její dobré jméno se nese napříč celou Českou republikou a klienti 
přijeli pro zážitek do Přibyslavi ze všech koutů země. Nadšenec do létání tak mohl 
nad Přibyslaví sledovat skupinu mladých lidí, kteří se rozhodli absolvovat základní 
parašutistický kurz nebo adrenalinem nabité seskoky tandemistů. Podívané bylo 
víc než dost.

Dalším termínem, kdy budou přibyslavští letci hostit společnost dobrodruhů, 
bude  4. - 6. září. Takže pokud jste nadšenci do parašutismu, určitě se přijeďte po-
dívat 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 dvouplošníku ruší, ať už se věnujete zahradničení nebo 
jen užíváte slunečných dní na zahradě, tímto se vám moc omlouváme a děkujeme 
za pochopení.

za Přibyslavský Aeroklub
text: Zuzana Špačková

foto: archiv Letecká společnost dobrodruhů

Nebe plné parašutistů

Nové soutěže v kopané nejlépe začal 
Keřkov

Foto: Ivo Havlík
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Víte, jak správně provést vyhýbací manévr nebo jak se vypořádat s přetáčivým 
a nedotáčivým smykem? Pokud patříte mezi aktivní řidiče nad 65 let, můžete si to 
vyzkoušet na nejbližším polygonu v  rámci projektu Jedu s dobou. Ten díky svým 
organizátorům, jimiž jsou Autoklub ČR a Česká kancelář pojistitelů, přináší zdoko-
nalovací kurzy řízení pro řidiče-seniory zcela zdarma.

Jak takový řidičský trénink probíhá? Šestihodinový program zahrnuje teoretickou 
část, ve které se řidiči seznamují s novinkami v legislativě a zásadami bezpečné jízdy. 
Navazující praktická část na  polygonu umožňuje řidičům vyzkoušet si zvládnutí 
krizových momentů a poznat chování vozidla v mezní situaci. Senioři tak vypilují 
správnou techniku zvládnutí smyku, vyhýbacího manévru či krizového brzdění – 
navíc v různých rychlostech a na různých površích. Součástí kurzu je také nácvik 
první pomoci pod vedením zdravotníků.

O užitečnosti projektu svědčí ohlasy samotných řidičů. Jak vyplývá z dotazníků 
vyplňovaných na konci kurzu, takové školení by dalšímu řidiči doporučili absolut-
ně všichni zúčastnění. „Spokojenost a přibývající pozitivní ohlasy účastníků svědčí 
o tom, že projekt je užitečný a trefi li jsme se jím přesně do poptávky řidičů-seniorů. 
Byl o něj velký zájem. Všem, na které se loni nedostalo, mohu s radostí oznámit, 
že letos bude ještě o 16 kurzů více než v předchozím ročníku,“ uvedl Jan Šťovíček, 
prezident Autoklubu ČR a předseda Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů 

AČR. V průběhu roku 2020 se tak v osmi centrech bezpečné jízdy, které jsou rozmís-
těny po celé České republice, uskuteční celkem 144 kurzů.

Z projektu Jedu s dobou jsou nadšeni i jeho patroni. „Je to opravdu skvělé. Můžete 
si otestovat, jak váš vůz zvládat v krizových situacích. Pak člověk není překvapený 
na silnici,“ konstatoval po vlastní zkušenosti na polygonu u Příbrami herec Pavel 
Nový. „Za svoji závodní kariéru jsem za volantem prožil spoustu horkých momentů, 
ze kterých jsem si vždycky snažil vzít ponaučení,“ doplnil druhý patron, legendární 
dakarský závodník Karel Loprais. „Vyzkoušet si reakce vozidla na polygonu je jeden 
z nejlepších tréninků pro bezpečnou jízdu v silničním provozu. Neznám lepší recept!“

Bezplatné zdokonalovací kurzy řízení pro řidiče-seniory Jedu s dobou jsou nejen 
skvělým způsobem, jak zlepšit své řidičské schopnosti, ale navíc jsou zcela bez rizika 
– nikomu z účastníků nehrozí, že by byl kritizován nebo snad „přišel o papíry“. „To 
skutečně ne. Naší zásadou je individuální lidský přístup. Na věk se prostě nehledí! 
Naopak, ceníme si zkušeností,“ uzavírá Libor Budina, koordinátor projektu.

Přihlášení do kurzu je dostupné na adrese: 
http://www.jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/.

Renata Faltejsková
za tým Jedu s dobou

Zajímavý projekt Jedu s dobou láká řidiče-seniory na polygon. A navíc zdarma!
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Vás srdečně zve na další ročník 

Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU 

v sobotu 12. září 2020 

od 14 hodin v budově školy 

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

 

 

 

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

Přijďte si změřit síly s přibyslavskou veřejností! 

 

Janáček galerie a Šatlava music, z.s. 

 
 
 
 

Hynek Čermák 
  fotografie 
 

 Nik On Akt, Char 
 
 

vernisáž výstavy pátek 11. 9. v 17:00 hodin 
, Janáček galerie, Bechyňovo nám. 20 
 
 

Otevřeno 

 PO – PÁ   8:00  - 14:20     
 SO     9:00  - 12:00 
 
 
 

        Výstava potrvá do 11. 10. 2020 

FC Dělo Modlíkov 
pořádá 

Svatováclavské posezení 
hudba – Pod Peperek band (rock, folk, country) 

 
dne 27. 9. 2020, začátek 17:00 hodin 

Modlíkovský sportovní areál 
 

vstupné dobrovolné 
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Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz

Na všechny akce vás zve 
Šatlava Music, z. s.

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

 

vás srdečně zvou 

Městská knihovna Přibyslav 
(každoročně od 1. 9. do 30. 6.) 

 
Po    zavřeno   13.00 – 17.00 
Út  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
St    zavřeno   13.00 – 17.00 
Čt     zavřeno 
Pá  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
So  9.00 – 11.00 
Ne     zavřeno 

 
(upozornění: v době státních svátků vždy zavřeno) 

 
   tel. 569 484 257 e-mail: kzmpribyslav@email.cz 
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E září 2020

– od 1. září 2020 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– od 1. září 2020 Zbigniew Czendlik/předprodej TIC Přibyslav Kurfürstův dům Šatlava music, z.s., KZM Přibyslav
– od 1. září 2020 Šifra lovců perel/čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2020 Turista sběratel/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2020 Byt starého mládence/rozšíření stálé expozice muzea Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2020 Po stopách středověkého stříbra/výstava Kurfürstův dům AÚ AV ČR Praha, KZM Přibyslav
– od 1. září 2020 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– 1. září 2020 v 8.00 h. Zahájení školního roku 2020/2021 Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 6. září 2020 11.00 h. Pouť v Olešence Olešenka ŘKF Přibyslav, Olešenka
– 7. září 2020 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 9. září 2020 v 10.00 h. Přibyslavské slavnosti – tisková konference Radnice města Město Přibyslav
– 10. září 2020 v 9.30 h. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře Kulturní dům KZM Přibyslav, ZŠ Přibyslav
– 11. září 2020 v 17.00 h. Zahájení výstavy – Hynek Čermák – Nik On Akt, Char Janáček galerie Janáček galerie, Šatlava music, z.s.
– 11. září 2020 v 18.00 h. Zahájení výstavy – 30 let Přibyslavského občasníku Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. září 2020 v 19.00 h. Koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. září 2020 od 8.00 h. Přibyslavské slavnosti-Mlékárenský den/viz plakát Město Přibyslav Město Přibyslav
– 12. září 2020 od 9.00 h. Gotická věž/prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví Gotická věž, kostel KZM Přibyslav
– 12. září 2020 od 9.00 h. Kostel Narození sv. Jana Křtitele/prohlídky v rámci Dnů ev. děd. Gotická věž, kostel KZM Přibyslav
– 12. září 2020 od 9.00 h. Městské muzeum/prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 12. září 2020 od 9.00 h. Štola pod farou/prohlídky Štola pod farou Aldebaran, stř. Goliath Přibyslav
– 12. září 2020 od 9.00 h. Den otevřených dveří ZŠ Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 12. září 2020 v 14.00 h. Mistrovství školy v SUDOKU Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 12. září 2020 v 17.00 h. Lassie se vrací/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. září 2020 ve 21.00 h. Slavnostní ohňostroj Bechyňovo náměstí Město Přibyslav
– 13. září 2020 od 9.30 h. Přibyslavské slavnosti – mše svatá na náměstí Město Přibyslav Město Přibyslav
– 15. září 2020 Zahájení předprodeje – Divadelní Přibyslav 2020 Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 15. září 2020 od 9.00 h. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé - poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 17. září 2020 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 18. září 2020 ve 12.00 h. Uzávěrka říjnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. září 2020 11.00 h. Pouť ve Stříbrných Horách Stříbrné Hory ŘKF Přibyslav, Stříbrné Hory
– 22. září 2020v 19.00 h. Deštivé dny/divadelní hra/VYPRODÁNO Kulturní dům Šatlava music, z.s., KZM Přibyslav
– 23. září 2020 od 9.00 h. Podzimní burza/ výběr zboží k prodeji Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 25. září 2020 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. září 2020 od 9.00 h. Podzimní burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 26. září 2020 od 15.00 h. Přibyslavské Nocturno 2020 Areál ŘK fary ŘKF Přibyslav
– 27. září 2020 11.00 h. Pouť v Žižkově Poli Žižkovo Pole ŘKF Přibyslav, Žižkovo Pole
– 28. září 2020 v 8.30 h. Přibyslavská 10 a 5. – běžecké závody Obec Hřiště soukromé osoby
– 28. září 2020 Městská knihovna – UZAVŘENA Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 30. září 2020 od 9.00 h. Podzimní burza – výdej věcí a peněz Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– od 3. října 2020 Divadelní Přibyslav Kulturní dům KZM Přibyslavyj


