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Ideální chladné a deštivé jaro vystřídala v půlce června tropická horka. A horko 
není jen venku a v přístřeší radnice, ale i na stavebním trhu a v reálném životě. Vše, 
co bylo po více jak rok uzavřeno a brzděno snahou státu o potlačení následků epi-
demie, se v posledních dvou měsících snaží dohnat ztrátu nabranou v tomto období. 
I ve městě směřujeme k tomu, aby všechny zásadní kroky údržby byly realizovány 
do pouti.

V minulém čísle občasníku jsem psal o některých právě realizovaných stavbách. 
Jednou z nich bylo i ukončení výběrového řízení na kolumbárium. V tomto případě 
vítěz a jediný uchazeč o realizaci odmítl podepsat smlouvu o dílo, takže bude bo-
hužel třeba výběrové řízení opakovat s posunutým termínem dokončení. Zásadní 
problémy máme s dodavatelem stavby chodníku ve Dvorku, kde jsme zahájili kroky 
k ukončení stavby dle smlouvy na základě toho, že prováděné práce jsou v rozporu 
s harmonogramem stavby a z důvodu neodborně prováděných prací. 

Naopak zdárně probíhá rekonstrukce mateřské školy a investice do dílen v základ-
ní škole a stavba komunikace v Dobré. V místní části Hřiště dodavatel započal stavbu 
polních cest C1, C3, C7, C21 a ochranných průlehů. V případě rekonstrukce pláště 
kulturního domu čekáme se zahájením prací na rozhodnutí o přidělení dotace.

Stavební trh je dnes značně nevyzpytatelný, ceny materiálů letí raketově nahoru 
a velmi těžko se odhaduje jeho další vývoj.

Vzhledem ke kapacitním možnostem a k následnému sportovnímu využití haly 
proběhlo ve třetím týdnu měsíce června poslední očkování prvními dávkami vak-
cíny, nyní už bude probíhat jen přeočkování dávkou druhou. Do 20. června bylo 

v  přibyslavském očkovacím centru podáno 1943 dávek vakcíny. Ještě před jeho 
vznikem bylo podáno 160 dávek v domě s pečovatelskou službou.

V průběhu června proběhla členská schůze Lesního družstva obcí a společnosti 
VAK, a.s. Lesní  družstvo obcí se stejně jako ostatní vlastníci lesů potýká s kůrovco-
vou kalamitou. Vzhledem k rozloze jeho lesů cca 5800 ha a k jejich poloze je tento 
majetek zasažen kalamitou zatím jen částečně. Fatálně jsou zasaženy porosty lesní 
správy Nové Veselí, která je v podobných polohách jako lesy města Přibyslav, zatím 
utěšenější stav je v Ransko – Račínském komplexu lesů. Ceny kulatiny v posledních 
měsících a týdnech razantně rostou, naopak stále špatně prodejným artiklem zůstá-
vá vláknina. Společnost VAK, a.s., kde má město Přibyslav 5,3 % akcií, hospodařila 
v loňském roce s hospodářským výsledkem 24.392.776 Kč, který je primárně tvořen 
z neregulovaných činností společnosti, např. fotovoltaiky na čističkách a podobně.

Chci v této chvíli popřát všem dětem krásné prázdniny, věřím, že se v září vrátí 
do lavic a zůstanou v nich po celý školní rok. Všem, kteří se chystají na dovolenou, 
přeji dostatek odpočinku po náročném roce. Nám všem přeji, aby se naše životy 
vrátily do obvyklých kolejí, aby se znovu obnovil spolkový a společenský život tam, 
kde utrpěl v minulých měsících. V letošním roce jsem neměl možnost navštívit vý-
roční schůze spolků, ale poslední dva roky mne přesvědčily o jejich nezastupitelné 
a nedoceňované roli pro náš život, život města i celkovou atmosféru v něm. Dovolte 
mi, abych tímto všem, kteří jsou tahouny spolkového života a společenských aktivit, 
poděkoval za jejich práci a popřál hodně sil při jejich restartu. 

Martin Kamarád, starosta města

Místní rozhlas
V červnu byla provedena revize městského rozhlasu, který je rovněž za-

řazen jako informační prostředek do integrovaného záchranného systému 
pro případ řešení krizových situací. Externí fi rma, s níž město několik let 
spolupracuje, provedla servisní práce tak, aby byl městský rozhlas  funkční.

Na celé síti je celkem šedesát bodů a v každém bodě jsou 2 až 4 rozhla-
sové reproduktory, nasměrovány podle polohy ulic a domů dané lokality. 
Rozumíme tomu, že mohou nastávat problémy s horší slyšitelností nebo 
naopak s požadavkem, aby rozhlas nerušil příliš silným zvukem. Zajiště-
ní dostatečného dosahu slyšitelnosti vyžaduje určitou úroveň zvukového 
výkonu, na který musí být prvek nastaven. Vysílání nebývá dlouhé a neza-
řazují se hudební sekvence ( jak tomu bývalo v minulosti). Město se snaží 
nezatěžovat občany „nadbytečným zvukem“. Budeme rádi, pokud budete 
včas hlásit případné poruchy rozhlasu.

Připomínky k webovým stránkám
Na jednom z minulých jednání zastupitelstva města zazněla připomínka, 

že webové stránky města jsou vizuálně a uživatelsky na horší úrovni než 
bývaly před změnou na konci roku 2019.

Webové stránky je možné obecně rozdělit na část grafi ckou a obsaho-
vou. Obě dvě části by měly být vhodně sladěny tak, aby splňovaly požadav-
ky na tzv. bezbariérovost. Bezbariérovost znamená možnost převádět ob-
sah (text) na zvuk, Braillovo písmo, případně jej překládat do jiného jazyka.

Teoreticky je možné obsahu webu „obléci“ jakýkoliv grafi cký kabát, ov-
šem ono sladění je nezbytně nutné. Náš poskytovatel webových stránek 
na dotaz ohledně možnosti dvojí grafi ky reagoval tak, že nám takovou va-
riantu nedoporučují. Některým městům tento požadavek skutečně splnili. 
Avšak zadavatelé se po krátké době vrátili k variantě jedné grafi ky, protože 
návštěvníci v rozšířených možnostech spíše tápali. Kromě prakticky každo-
denní aktualizace se stránky snažíme uživatelsky zjednodušovat a chystáme 
i určitou drobnou změnu na titulní stránce. Za vaše připomínky předem 
děkujeme.

Občanům města, čtenářům a zejména dětem přeji krásné prázdninové dny.

Michael Omes, místostarosta města

Turbulentní doba

Místní sdělovací 
prostředky V našem vlastivědném sborníku je pro 

čtenáře připravena humorně laděná po-
vídka Růženy Ročkové pod názvem Ko-
diak. Nechybí ani bajka nejenom pro děti 
od Pavla Bezděčky. Galerie pana Luboše 
Janáčka představuje zajímavé umělce. 

Pan Josef Čejka popisuje svůj klukovský 
zájem o  minerály a  jejich hledání v  okolí 
Ronova. V dalším článku popisuje cyklistic-
ký výlet do Krkonoš v poválečném obdo-
bí. Pozoruhodný článek se vzpomínkami 
na Ronov napsal Zdeněk Pátek, dobovými 
fotografi emi k němu přispěl ze svého ar-
chivu Jaromír Čermák z Ronova nad Sáza-
vou. Manželé Kameníkovi líčí další etapu 
historie bramborářství na  Přibyslavsku. 
Další pokračování seriálu o rodu Klusáčků 
připravil Jiří Klusáček z Prahy.

Manželé Bezděčkovi představují řadu zajímavostí z přírodopisné říše našeho regionu. Na-
jdete zde rovněž verše básníka Jiřího Cenka. 

Příznivce našeho vlastivědného sborníku zvu k zajímavému čtení, které může zpříjemnit 
některý váš letní den. 

Za redakci Přibyslavského čtvrtletníku Michael Omes

Vyšlo nové číslo Přibyslavského čtvrtletníku

Strategie města Přibyslav 2022–2027
Dotazníky pro podnikatelské subjekty a neziskový sektor

budou rozeslány prostřednictvím elektronické pošty.

Formuláře budou zároveň dostupné na webu města.

Pro vytvoření strategického plánu je důležité zahrnout subjekty, které působí v našem 
městě a regionu v celém spektru. 

Děkujeme předem za spolupráci Za organizační tým Michael Omes
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TV Přibyslav hledá moderátorku 
nebo moderátora  pro natáčení 

zpravodajství v době konání 
kulturních, sportovních a spole-

čenských akcí ve městě.

Zajímavá práce vhodná pro studenty 
a pro každého, kdo má blízko 

k žurnalistice.

Zájemci se mohou hlásit 
na sekretariátě MÚ Přibyslav

 

 

Město Přibyslav nabízí k prodeji byt 2+1  
s příslušenstvím v 1. NP bytového domu v ulici U Lesa 717, 

Přibyslav, obálkovou metodou 

 

 byt 2+1 č. 717/2 s podlahovou plochou 63,07 m2  
za minimální cenu 1.600.000 Kč. 

 

K 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 prohlídky bytu je ve středu 14. 7. 2021  

a termín ukončení podávání nabídek  
je v pátek dne 23. 7. 2021 do 14:00 h. 

Přibyslavská pouť se konala tradičně o posledním červnovém víkendu. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na její organizaci.

Úplná uzavírka silnice I/19 v  úseku mezi obcemi Simtany a  Stříbrné Hory se 
pomalu blíží ke svému konci. Od 7. 8. 2021 by měl být tento úsek provizorně zpro-
vozněn, do  této doby je nejvhodnější využít při jízdě z  Přibyslavi do  Havlíčkova 
Brodu silnici č. 03810 přes Hesov, Utín, Dlouhou Ves a Bartoušov.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Změny v  rozpočtu. Zastupitelstvo města na  svém mimořádném 19. veřejném 

jednání ve volebním období 2018 - 2022 dne 26. května 2021 schválilo rozpočtové 
opatření č. 3 (RO č. 3) k rozpočtu města na rok 2021. Rozpočtové příjmy města 
po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 82 627 044 Kč a výdaje 213 150 977 Kč 
(rozdíl mezi příjmy a výdaji je ošetřen tzv. fi nancováním, které má v současné době 
město rozpočtově kryto bankovními vklady na běžných a spořicích účtech). V rámci 
RO č. 3 tedy došlo ke zvýšení příjmů o 2 426 473 Kč. Příjmy tvořily převážně transfery 
a dotace. 

Na výdajové straně bylo do rozpočtu začleněno nově celkem 3 161 242 Kč. Z toho 
největší výdajovou položku tvoří investice v  celkové výši 2  312  464 Kč. Jedná se 
zejména o stavbu místní komunikace v Dobré, včetně kanalizace a osvětlení, a také 
navýšení rozpočtu na výstavbu nového kolumbária. Z rozpočtované kapitálové re-
zervy tak bude po tomto opatření nově čerpáno 734 621 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 5. 2021 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
43 043 275 Kč (52,10 % schváleného rozpočtu po RO č. 3) a celkové výdaje jsou 
ve výši 26 224 511 Kč (což je 12,3 % schválených výdajů po RO č. 3 na letošní rok). 
Nadále platí, že vysoký rozdíl mezi průběžnými příjmy a  výdaji a  nízké relativní 

čerpání rozpočtu je způsobené zejména dosud nečerpanými rozpočtovanými in-
vestičními výdaji na plánované stavební projekty, které budou průběžně čerpány 
zejména v druhé polovině roku 2021. 

Výsledek hospodářské činnosti města k 31. 5. 2021 je celkem +8 844 359 Kč. 
Na tomto průběžném výsledku se podílejí jednotlivé organizace města takto: lesy 
385  597 Kč, skládka 3  042  357 Kč, správa majetku 563  737 Kč kabelová televize 
848 122 Kč a pronájmy 4 004 546 Kč.  

Čísla bankovních účtů. Připomínáme čísla bankovních účtů města pro platební styk: 
účet hlavní činnosti 2101807160/2010 – poplatky za komunální odpad, poplatek ze 
psů, správní poplatky a platby za koupi bytů, pozemků apod. 
účet hospodářské činnosti 2301807165/2010 – kabelová televize, internet, nájemné.

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Investice

V měsíci červnu byly dokončeny stavební práce na kanalizačním řadu společností 
Stavak z  Havlíčkova Brodu v  rámci opravy místní komunikace v  Dobré. Na  této 
stavbě fi rma Swietelsky zahájila stavební práce na  opravě komunikace společně 
s realizací veřejného osvětlení od společnosti Elektroslužby z Havlíčkova Brodu. Jen 
pro zajímavost, v této lokalitě bude instalováno veřejné osvětlení zcela nového typu 
(LED osvětlení) a vzhledu. Tento vybraný typ budeme instalovat do dalších nově 
rekonstruovaných ulic ve městě i v obcích. Pokračují stavební práce na investici „Sta-
vební úpravy mateřské a základní školy v Přibyslavi, včetně vybudování a vybavení 
školních dílen ZŠ Přibyslav“. Zhotovitelem zakázky je společnost Stavrecon, s.r.o., 
z Pardubic. Zde je stanoven termín dokončení stavebních prací do 15. 10. 2021. Byla 
podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem HV stavby a práce, s.r.o., ze Svatobořic 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

Upozorňujeme, že 
do 30. 06. 2021 byl splatný 
místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 
a místní poplatek ze psů.
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– Mistřína na investici „Zateplení kulturního domu v Přibyslavi“. Jak už bylo zmiňo-
váno, realizace této investice je podmíněna obdržením dotace z Operačního pro-
gramu životního prostředí. Tento výsledek musí být znám do 31. 8. 2021. Realizace 
je popřípadě plánována od  tohoto data do  30. 6. 2022. Radou města Přibyslav 
byl schválen výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace na stavební 
úpravy bytového domu čp. 25 v Ronově nad Sázavou a zpracování projektové do-
kumentace na investici „Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště v Poříčí, Přiby-
slav“. Smlouva o dílo na obě zakázky byla uzavřena se společností život památkám, 
o.p.s., z Brtnice. Termín předání projektových dokumentací je do 02/2022. Jen pro 
informaci, nová budova v Poříčí vznikne místo stávající „mlíčnice“. Je zde plánová-
no vybudování nové, centrální budovy, která bude sloužit jako zázemí sportoviště 
a zároveň sem budou přemístěny hasičské stříkačky spolu s technikou potřebnou 
pro údržbu travnatých ploch. Součástí budovy bude nevytápěná garáž, společenská 
místnost cca pro 20 osob, místnost s  kuchyňskou linkou a  sociální zázemí. Dále 
proběhlo výběrové řízení na stavební práce pro investici kolumbária v Přibyslavi. 
Z  15 oslovených společností byla podána pouze jedna nabídka. Před podpisem 
smlouvy jsme obdrželi odstoupení z veřejné zakázky z kapacitních důvodů. V dru-
hém týdnu v měsíci proběhla schůzka přímo na místě s projektantem v rámci řešení 
projektové dokumentace pro investici „PD stavební úpravy objektu občanské vyba-
venosti čp. 239 ul. Tržiště, Přibyslav“. V realizaci je druhé kolo výběrového řízení 
s prodloužením termínu pro dokončení zakázky do roku 2022, přesný termín bude 
upřesněn. Připravují se podklady v součinnosti se společností ČEZ na rekonstrukce 
ulice Rašínova, kde společnost ČEZ bude řešit zemní vedení kabelů nn v součinnosti 
s městem Přibyslav s přípoloží sítí veřejného osvětlení, kabelové televize a místního 
rozhlasu. Akce je naplánována na rok 2022. 

Údržba
Během tohoto měsíce proběhla další seč zeleně odbornou fi rmou, pracovníky 

odboru technických služeb a panem Kasalem. Byla provedena údržba květinových 
záhonů a výsadeb odbornou fi rmou v lokalitách města, aby vše bylo pěkně upravené 
na přibyslavskou pouť. 

Proběhla oprava výtluků v místní části Uhry, dále zalití spár na místních komu-
nikacích ve  městě a  oprava části komunikace v  lokalitě na  autobusovém nádraží 
v Přibyslavi. Opravu provedla fi rma Strabag. V součinnosti s odborem technických 
služeb byla provedena výměna a doplnění košů do uličních vpustí. Odborná fi rma 
provedla opravu propadlé kanalizační vpusti v lokalitě naproti bývalým stavebninám 
u nádraží. Jako každý rok, i letos provedla odborná fi rma postřik proti plevelu jak 
ve městě, tak v obcích. 

Bytová oblast
Stále pokračují činnosti související s  prodejem bytového domu čp. 717, ulice 

U Lesa. V měsíci červenci bude zveřejněn záměr a podmínky prodeje bytové jed-
notky v bytovém domě U Lesa čp. 717, bližší informace budou na úřední desce, 
popř. u  p.  Srbové, tel. č. 569  430  827. Byly zahájeny přípravné práce souvisejí-
cí s rekonstrukcí bytu čp. 40 na Bechyňově náměstí. Odborné fi rmě byla zadána 
ke  zpracování studie pro následnou rekonstrukci. Budou probíhat kontroly spa-
linových cest a plynových zařízení v bytových domech a nebytech. Radou města 
Přibyslav bylo schváleno prodloužení nájemních smluv na dobu určitou u dvou bytů 
v Ronově nad Sázavou. Po částečné rekonstrukci byl koncem května 2021 přidělen 
byt v DPS čp. 251. 

Byla provedena deratizace v městských bytových domech a nebytech.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Sezona koupaliště 2021 začala ve čtvrtek 17. června. Příprava spuštění techno-

logie a celého areálu do provozu je vždy hodně náročná. Letos jsme museli vymě-
nit řadu komponentů, které dosloužily. Například elektrody pro měření a regulaci 
úpravy bazénové vody, sací koše, nefunkční část venkovní sprchy nebo regulátor 
výšky hladiny vody. Největší starost nám dělají již dosluhující cirkulační čerpadla 
z armaturní komory. Ta bude třeba vyměnit a rozhodně nejde o levnou záležitost. 
Nechali jsme na ně zpracovat cenovou nabídku. Na koupališti dodržujeme vládní 
opatření Ministerstva zdravotnictví. Jejich aktuální znění vždy vyvěšujeme do vývěsky 
u vchodu do areálu, a také na pokladnu. S návštěvníky si vždy popovídáme a vlast-
ně není nic nového, že na koupaliště mají vstup povolený pouze lidé, kteří netrpí 
respiračními, průjmovými a  dalšími potížemi. Nemají teplotu a  cítí se zdraví. To 
nám ukládá také provozní a návštěvní řád koupaliště. V červnu si vodního osvěžení 
užívají vždy dopoledne děti z místní školy a školky, pro veřejnost je otevřeno od 13 

do 19 hodin, v pátek vždy do 20 hodin. O letních prázdninách je otevřeno po celý 
den, pokud počasí dovolí. Letos jsme na koupališti přivítali tři nové plavčíky. Tak si 
společně užijme pěkné, pohodové koupací léto.

Na cyklostezce začínáme po půli června síct žacím ramenem. Technická četa měs-
ta ho vlastní již druhou sezonu a velmi se osvědčuje. Jsme samostatní a nemusíme 
tyto služby objednávat, čekat na ně a draze platit. Na cyklostezce jsou poničená zá-
bradlí od těžařů. Ke způsobení škody se přihlásili a zadali výrobu nových. Asfaltová 
plocha má nové vodorovné dopravní značení. Na tyto práce jsme získali krajskou 
dotaci z Fondu Vysočiny, z programu cyklodoprava a cykloturistika 2021. Hodně nás 
zaměstnávají popadané stromy, větve. Dohromady dáváme také vyvalené označní-
ky, občas povalené značky…

Ve městě jsme také obnovili místní dopravní značení, dokončili práce na studni 
v ulici Havlíčkova. Řešíme pasport veřejného osvětlení. Do Ronova nad Sázavou 
jsme na přání obyvatel přidali odpadkový koš se sáčky na psí exkrementy. Je při cestě 
na vlakovou zastávku, tak doufáme, že bude toto místo již čistší. V Dolní Jablonné 
jsme ještě travním semenem oseli dlaždice, které tvoří dopadovou plochu pro hou-
pačky a lezecký prvek nového dětského hřiště. Prorůstající tráva celou plochu zpevní 
a dopadovou plochu zakryje.

V Poříčí se chystáme zrenovovat zastávku veřejné hromadné dopravy. 
Na skládce připravujeme podklady pro podání dotace na rozšíření sběrného dvo-

ra. Tato velká investiční akce má stavební povolení, dotace budou vypsané na pod-
zim. Občané si můžou na skládku jezdit pro kompost. V současnosti je ho dostatek.

Přeji vám pohodové léto.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Základní pravidla kompostování. V uplynulých letech bylo občanům Přibysla-

vi ve  třech vlnách zdarma předáno několik stovek domácích kompostérů, aby se 
bioodpad nedostával do  směsného komunálního odpadu a  nekončil na  skládce. 
Na  každého, kdo měl zájem, se dostalo a  už tolik zbytečně neutrácíme za  svoz 
a skládkování bioodpadu. Přitom získáváme cenný produkt, tolik potřebný na naše 
zahrádky.

Připomínám, že z domácnosti jsou ke kompostování vhodné zbytky ovoce a ze-
leniny, kávové a čajové zbytky, staré pečivo, rozdrcené skořápky z vajíček a ořechů, 
natrhaná lepenka, papírové ubrousky, podestýlka a  trus domácích býložravých 
zvířat a některé zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky). Samo-
zřejmostí je posekaná tráva (musí se však prokládat ideálně zeminou, větvemi nebo 
kartónem), listí, větvičky, piliny, hobliny, popel ze dřeva a stará zemina.

Naopak nevhodné ke kompostování jsou kosti, odřezky masa a kůže, stolní oleje 
a  tuky, rostliny napadené chorobami, chemicky ošetřené materiály, exkrementy 
masožravých zvířat a časopisy.

Ořechové listí se může kompostovat za podmínky, že se rozdrtí na malé kousky 
např. pomocí sekačky na trávu a pořádně se promíchá s ostatním materiálem.

Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušně-
ní kompostu a odtok přebytečné vody. Snažíme se, aby skladba kompostovaných 
materiálů byla pestrá, a materiál vždy promícháme. K rychlejšímu nastartování tlení 
můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj. Vysoce kvalitní humus 
se vytvoří pravidelným přidáváním zeminy. Vlivem intenzívního tlení si materiál sedá 
a snižuje se i možný přísun vzduchu. I materiál v kompostéru je tedy vhodné po 1 
až 2 měsících přehodit a znovu promíchat. Pokud tato základní pravidla budeme 
dodržovat a budeme hlídat i správnou vlhkost kompostu, lze čerstvý kompost získat 
za 3 – 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 – 12 měsíců.

Pokud se o domácí kompostování zajímáte více, další informace můžete získat 
například na stránkách www.kompostuj.cz.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Provoz pečovatelské služby nebyl v měsíci červnu nijak výrazně omezen a všech-

ny činnosti pečovatelské služby probíhaly bez vážnějších komplikací. Pouze v oje-
dinělých případech byla odpolední směna nahrazena pohotovostí. Vedle běžné 
činnosti byl sestaven roční výkaz a statistika pro Ministerstvo práce a sociálních věcí 
a  materiály a  statistické výkazy o  poskytované sociální službě, které byly zaslány 
na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Tyto údaje si krajský úřad žádá v rámci sys-
tému reportu dat o poskytované sociální službě. 

(pokračování na str. 6)
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Některá covidová opatření zůstávají prozatím v platnosti i u nás ve středisku pe-
čovatelské služby, a to zejména vstup do našich prostor se zakrytými ústy a nosem, 
a to minimálně chirurgickou rouškou. Další pravidelné akce, které byly ve středisku 
pečovatelské služby z důvodu covidových opatření zrušeny, jako je např. mše svatá, 
klub seniorů či cvičení seniorů, zůstávají zrušeny prozatím i nadále. O termínu jejich 
obnovení bychom vás zavčas informovali. 

Poradna pro neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina probíhá v  Přibyslavi již 
od roku 2019 a to jednou měsíčně. Termín další poradny v červenci je v úterý 20. 7. 
2021 v čase od 9.00 – 11.00 hodin ve společenské místnosti střediska pečovatelské 
služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod). Vzhledem k  tomu, že se jed-
ná o registrovanou sociální službu, je odborné poradenství zcela zdarma a servis 
sluchadel (např. čištění či výměna komponentů sluchadel, prodej baterií apod.) 
za minimální poplatek. Poradna bude probíhat dle aktuálních hygienických opatření. 
Není nutné se objednávat! 

Půjčovna kompenzačních pomůcek, která funguje pod záštitou města Přibyslav 
již několik let, nabízí zapůjčení různých pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech či 
po operaci, pro seniory nebo zdravotně postižené občany všech věkových katego-
rií. Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné 
nemocné, tak pro osoby o  ně pečující. Úhrada za  zapůjčení těchto pomůcek je 
stanovena v  Ceníku kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčovny najdete na webových 
stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby). Informace o  zapůjčení 
a dostupnosti jednotlivých kompenzačních pomůcek poskytnou pečovatelky nebo 
vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav na tel: 569 482 128 nebo 725 102 511.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Náhradní výživné

Od 1. 7. 2021 mohou samoživitelky a  samoživitelé žádat na pobočkách Úřadu 
práce ČR o „náhradní výživné“. Jedná se o novou sociální dávku určenou dětem, vůči 
kterým povinná osoba neplní svou vyživovací povinnost. Žadatelé o dávku budou 

(pokračování ze str. 5)

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
20. 7. 2021 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   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 15 . 7. 2021 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

Registrace v Očkovacím centru Přibyslav 
byla ukončena dne 18. 6. 2021

muset prokázat, že uplatnili veškeré nároky na výživné soudní cestou (podali návrh 
na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí). Bližší informace získáte na kterémkoliv 
úřadu práce. 

Letní škola seniorů
V letech minulých do Přibyslavi zavítala „Letní škola seniorů“ organizovaná Kraj-

ským úřadem Kraje Vysočina. V letošním roce má podobu on-line přednášek, které 
probíhají od 10. 6. do 19. 8. 2021. Těšit se tak můžete na tipy na výlety po Vysočině, 
povídání o včelách a medu a další zajímavosti. Více informací včetně odkazů pro 
připojení se dozvíte na www.kr-vysocina.cz/socialniportal nebo přímo u Mgr. Táni 
Křížové, tel.: 724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz.

Očkování proti Covid-19
V polovině června jsme ukončili registrace do očkovacího centra v Přibyslavi. Nyní 

již dobíhá očkování druhých dávek vakcín. Pomoci s registracemi a rezervacemi ter-
mínů na městském úřadě využilo na 200 osob. Na požádání jsme vyhověli i s tiskem 
očkovacích certifi kátů. Prosíme však, aby se zájemci o  certifi káty obraceli na  při-
byslavskou knihovnu, která tuto službu nabízí. S sebou si vezměte občanský průkaz 
a  mobilní telefon, který jste u  očkování uváděli. Je tím myšlen faktický telefonní 
přístroj z důvodu obdržení kódu formou SMS zprávy (nestačí kartička s uvedeným 
číslem mobilu). 

Různé
Provádíme úkony v  oblasti veřejného opatrovnictví fyzických osob, přičemž se 

účastníme soudních jednání. Pomáháme se zprostředkováním sociálních služeb či 
dávek osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního stavu a stej-
ně tak jejich  blízkým. Poskytujeme sociální poradenství a spolupracujeme s řadou 
organizací. 

Přeji všem čtenářům krásné léto a dětem báječné prázdniny!

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice
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 93/2021 Rada města Přibyslav schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách III. a IV. Mateř-
ské školy Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 po dobu 
trvání rekonstrukce pavilonu A  na  kapacitu 28 dětí. Rada města Přibyslav 
souhlasí s využitím náhradního prostoru dolní třídy Mateřské školy Přibyslav, 
Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 v ul. Tyršova pro vzdělávání 
dětí po dobu trvání rekonstrukce pavilonu A v ul. Bezručova.
Termín: 28. 05. 2021
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

94/2021 Rada města Přibyslav souhlasí se zahájením výběrového řízení na dodavatele 
akce „Regenerace zeleně v parku u pomníku Jana Žižky“.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

95/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uložením směsného odpadu ze stanového tá-
bora organizace Spolek Křesťanský dorost v Horních Počernicích, o.s., Ve žlíb-
ku 168/8, 193 00 Praha 20, IČO 68379153 na skládku Ronov nad Sázavou, 
za celkovou cenu 1 Kč včetně DPH.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

96/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008159/VB/1 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. 383/1, 383/28, 1822, 401/46, 1823/1, 1823/2, 1823/3, 1679/1, 
1647/1, 1967/6, 92, 1660/17, 1660/7, 2018, 383/7 a parc. č. st. 1095, 37/2, 
476/3 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, činit 
údržbu, obnovu, výměnu a modernizaci součásti distribuční soustavy.
Termín: 30. 07. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

97/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na investici „Kolumbárium Přibyslav“ 
nabídku od společnosti PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, 
IČO 08757127. Nabídka je v částce 4.949.000 Kč bez DPH, 5.988.290 Kč včet-
ně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav a vybraným uchazečem.
Termín: 18. 06. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

98/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo na  zajištění služby 
technického dozoru stavebníka pro investici „Kolumbárium Přibyslav“ mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  společností SYSTEM68 s.r.o., Kunětická 2534/2, 120  00 Praha 2, IČO 
03835154. Celková cena 92.400 Kč včetně DPH.
Termín: 25. 06. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

99/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo na  zajištění služby 
technického dozoru stavebníka pro zakázku „Zateplení kulturního domu 
v Přibyslavi“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a Ing. Radkem Wasserbauerem, Nové Dvory 16, 592 12 Níž-
kov, IČO 62838296. Celková cena díla je 88.000 Kč, není plátce DPH.
Termín: 28. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

100/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
KRUBAU s.r.o., Růžená 61, 589 01 Růžená, IČO 05143055, DIČ CZ05143055 
na  zakázku „Rekonstrukce římsy opěrné zdi v  Havlíčkově ulici v  Přibyslavi“ 
za nabídkovou cenu 120.263,69 Kč bez DPH, 145.519,06 Kč s DPH.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

101/2021 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO  00268097 
a paní Janou Sulčanovou, Husova 304, 582 22 Přibyslav, IČO 06404383, jejímž 
předmětem je pronájem objektu občerstvení na  koupališti města Přibyslav, 
Česká 740, 582 22 Přibyslav, na pozemku parc. č. stavební 2362 v k. ú. Při-
byslav o výměře 37 m2 + prostor kolem objektu občerstvení parc. č. 53/1 v k. 
ú. Přibyslav o výměře 80 m2. Výše nájmu je 5.000 Kč/sezona 2021 + úhrada 
spotřeby elektrické energie a vody. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
- na provozní dobu koupaliště v sezoně 2021. 
Termín: 21. 06. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 26.  05. 2021

102/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s  odpuštěním dlužné částky za  vyúčtování 
služeb za rok 2020 spojených s užíváním bytu ve výši 12.350,23 Kč paní …., 
582 91 Světlá nad Sázavou.
Termín: 11. 06. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0

103/2021 Rada města Přibyslav schvaluje výpůjčku části prostor Bechyňova náměstí 
v rozsahu 9 m2 před prodejnou COOP Jednota Přibyslav dne 5. 6. 2021 od 7 
do 11 hodin organizaci JUNÁK - český skaut, středisko Goliath Přibyslav, z.s., 
Husova 210, 582  22 Přibyslav, IČO 15058450 za  účelem pořádání sbírky 
na podporu Záchranné stanice Pavlov.
Termín: 05. 06. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

104/2021 Rada města Přibyslav schvaluje výpůjčku části prostor Bechyňova náměstí 
před radnicí dne 14. 8. 2021 od 9.00 do 15.30 hodin organizaci Spolek 1000 
mil československých, z. s., Záběhlická 27/125, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 
IČO 08873798 za  účelem pořádání soutěže historických vozidel „1000 mil 
československých“.
Termín: 14. 08. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

 33/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 26. 5. 2021.
Termín: 26. 05. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

34/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav opravuje znění usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 14. 4. 2021 č. 17/2021, 18/2021 a 19/2021, a to uvedené 
číslo pozemku z parc. č. st. 2217 na správné parc. č. st. 2214, v ostatním zů-
stávají usnesení beze změny.
Termín: 02. 06. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

35/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2021.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 26.  05. 2021

 105/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 31. 7. 2020, kterou město Přibyslav uzavřelo s paní …, na byt 
č. 6 v  bytovém domě na  adrese Ronov nad Sázavou 15, 582  22 Přibyslav. 
Dodatek upravuje dobu trvání nájemní smlouvy do  31. 12. 2021 a  změnu 
adresy nájemce.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

106/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dohodu o umístění stavby č. IE-12-
2008159/DUS/8 název stavby „Přibyslav, ul. Tyršova, KNN“ mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČO 24729035 zastoupena na základě plné moci č. PM - 010/2021 vystavené 
dne 28. 1. 2021 společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta z Pardu-
bic 2082, 531 17 Pardubice, IČO 28494032.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

107/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci bytového domu Ronov nad Sázavou 25, zakázka označena 
„PD stavební úpravy bytového domu, Ronov nad Sázavou 25“ nabídku od spo-
lečnosti život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČO 02044200. 
Nabídka je v částce 195.000 Kč bez DPH, 235.950 Kč včetně DPH a schvaluje 
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 09.  06. 2021
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108/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. 12PO-000781/02-P/VB/05/2021 mezi Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390 a městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 k  tíži pozemků ve vlastnictví ŘSD 
ČR parc. č. 502/1 a  502/17 v  k. ú. Dobrá a  parc. č. 1713/1 v  k. ú. Přiby-
slav spočívající ve zřízení věcného břemene - služebnosti k umístění stavby 
Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá - Keřkov a  zahrnuje v  sobě rovněž 
právo provozovat vedení, vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním kanalizace v rozsahu dle geometrických 
plánů č. 427-63/2020 pro k. ú. Dobrá a  1742-63/2020 pro k. ú. Přibyslav. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 335.520 Kč bez 
DPH, 405.979,20 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

109/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Miroslavem Klo-
fáčem, Lípa 183, 582 57 Lípa, IČO 45902305, DIČ CZ7207022988 na opravu 
poškozených - posprejovaných fasád budov ZŠ, Česká 31, 582 22 Přibyslav 
parc. č. st. 334 a st. 37/2 v k. ú. Přibyslav a ZUŠ, Bechyňovo náměstí 35, 582 22 
Přibyslav parc. č. st. 44/1 v k. ú. Přibyslav, v MPZ Přibyslav, za nabídkovou 
cenu 98.026,41 Kč bez DPH, 118.611,96 Kč s DPH.
Termín: 21. 06. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

110/2021 Rada města Přibyslav jmenuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, paní Mgr. Annu 
Doubkovou, Na Vyhlídce 595, 582 22 Přibyslav a paní Mgr. Lucii Ležákovou, 
Prokopova 831, 582 22 Přibyslav jako zástupce zřizovatele ve Školské radě při 
Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav na funkční období 1. 7. 
2021 - 30. 6. 2024 a děkuje zástupcům města ve školské radě paní Mgr. Anně 
Doubkové a paní Mgr. Anně Šnýdlové za práci v končícím funkčním období.
Termín: 01. 07. 2021
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

111/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Příkazní smlouvu o poskytování práv-
ních služeb mezi Mgr. Janem Heldesem, advokátní kanceláří, se sídlem Var-
hánkova 1240, 588 13 Polná, IČO 06316514 a městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, v řízení vedeném u Okresního 
soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 1 T 28 / 2021 a souhlasí s udělením 
plné moci Mgr. Janu Heldesovi.
Termín: 25. 06. 2021
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

112/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy v rámci pro-
jektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze 
života pro život 2“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 mezi Základní 
školou Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 a Krajem Vyso-
čina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, jejímž předmětem je 
partnerství školy v projektu, zejména spolupráce v oblasti využití vybraných 
aktivizačních a přenosových nástrojů.
Termín: 18. 06. 2021
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

113/2021 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 23. 6. 2021.
Termín: 18. 06. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

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 Jirásko)  

• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)

• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)

• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831  (Václav Matějů)

• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad …
 569 430 824 (Martin Firla)

• poplatky za popelnice … 569 430 820 (Jana Krejčová)

• informace o programech KTV a platby … 569 430 834 (Petra Holubová)

• městské byty, poruchy … 569 430 827 (Hana Srbová),
 569 430 828 (Ludmila Benešová)

• odchyt pobíhajících psů … 604 334  747 (Radek Havlíček)

• hlášení městského rozhlasu … 569 430 811 (Edita Ouvínová)

• problémy s doručením Přibyslavského občasníku … 569 484 257 (KZMP)

• příspěvky do Přibyslavského občasníku … 569 484 361 (redakce PO)

• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)

(pokračování ze str. 7)

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

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

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. 7. – 8. 7. 16. 7. – 18. 7. 26. 7. – 29. 7. 
Keřkov 9. 7. – 11. 7. 19. 7. – 22. 7. 30. 7. – 1. 8. 
Dobrá 2. 7. – 4. 7. 12. 7. – 15. 7. 23. 7. – 25. 7. 
Česká Jablonná 7. 7. – 8. 7. 16. 7. – 18. 7. 26. 7. – 29. 7. 
Dolní Jablonná 9. 7. – 11. 7. 19. 7. – 22. 7. 30. 7. – 1. 8. 
Poříčí 2. 7. – 4. 7. 12. 7. – 15. 7. 23. 7. – 25. 7. 
Dvorek 7. 7. – 8. 7. 16. 7. – 18. 7. 26. 7. – 29. 7. 
Uhry 9. 7. – 11. 7. 19. 7. – 22. 7. 30. 7. – 1. 8. 
Utín 2. 7. – 4. 7. 12. 7. – 15. 7. 23. 7. – 25. 7. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červenci 2021
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Zprávy z MŠ

Sbohem školo! Začíná nový život!
I přes ,,covidové nepříjemnosti“ naši deváťáci složili přijímací zkoušky 

na střední školy. Základní školu opustí letos 48 žáků devátých ročníků. 
Velký zájem byl o  studium na  gymnáziu, z  9. A  tam odchází studovat 
šest našich absolventek a z 9. B dva žáci a dvě žákyně, což je úctyhod-
ných 10 nových gymnazistů. Ze srdce gratulujeme nejen jim, ale i všem 
ostatním!

Výukový program Zayferus
Zayferus je obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptá-

ků. Veškeré fi nance na svůj provoz získává svojí vlastní činností - před-
nášky na školách a gymnáziích, ukázky dravců v Lednickém parku pro 
širokou veřejnost.

A  dnešní dopolene předvedla skupina krásu letu dravých ptáků 
i naší škole. Zajímavý program proběhl na místním fotbalovém hřišti. 
Dětem tak poskytl  Zayferus - dravci skvělou podívanou a kromě toho 
se děti dozvěděly spoustu zajímavostí ze života dravců – způsoby letu, 
stavba těla, jak loví, kde žijí. Nechyběly ani pozornostní soutěže a ně-
kdo měl to štěstí, že si mohl dravce sám vypustit. 

V současné době se zoologické zahrady, zookoutky, bioparky a různé 
jiné společnosti, kde se starají o zvířata, potýkají s mnoha těžkostmi, hlav-
ně fi nančními. Je proto skvělé, že naše škola pozvala skupinu Zayferus se 
svým programem. Díky všem!

Líhnutí motýlů
Babočka kopřivová - dárek ke Dni dětí

Žáci druhého stupně měli možnost během měsíce května pozorovat 
nejprve černé chlupaté housenky živící se kopřivami a pak i 40 zlatě 
se lesknoucích kukel babočky kopřivové v teráriu učebny přírodopi-
su. Nakrmené housenky se zakuklily a odpoledne 30. května a ráno 
1. června se vylíhlo postupně 40 dospělých motýlů. Do světa je vypus-
tili žáci 6. A, 7. B a děti z přírodovědného kroužku Otakárek. Byla to 
nádherná podívaná!

Krásné rozmarné léto
Za ZŠ Přibyslav přeji všem žákům, rodičům a ostatním příjemně pro-

žité letní dny plné pohody, radosti a hlavně zdraví!
Monika Linková

Zprávy ze ZŠ

Vážení čtenáři,

poslední měsíc školního roku 2020 – 2021 jsme měli 
možnost vrátit se k téměř běžnému provozu s minimem 
omezení – bez testování dětí, paní učitelky mohly v době 
vzdělávání odložit respirátory, pořádaly se kul-
turní akce.

V úvodu měsíce června se konala akce ke Dni 
dětí - všechny děti naší školy se setkaly na ovále 
u městské haly. Děti i paní učitelky si mohly spo-
lečně zatančit, zazpívat a  vydovádět se u  hu-
debního programu. Zhlédli jsme dvě divadelní 
představení o  klasických českých pohádkách 
a zvířátkách.

Na základě uvolněných opatření mohly paní 
učitelky plánovat třídní výlety. Děti cestovaly 
autobusem, vlakem, nebo podnikaly delší 
procházky do okolí našeho města, do přírody, 
opékali jsme buřty. Některé třídy stihly navštívit 
Zoo Jihlava, Hamry, okolní mateřské školy. 

S  radostí jsme využili možnosti navštěvo-
vat v  dopoledních hodinách místní 
přibyslavské koupaliště, kde se děti 
mohly v  parných dnech osvěžit 
v brouzdališti. 

Hlavním bodem závěrečného mě-
síce bylo rozloučení s dětmi, které již 
po  letních prázdninách nebudou na-
vštěvovat MŠ. S předškoláky jsme se 
ve čtvrtek 24. 6. slavnostně rozloučili 
na  přibyslavském zámku za  přítom-
nosti jejich blízkých, pana starosty 
i  žáků devátého ročníku, kteří v  ten-
to den předali Dráčkům, Beruškám 
a Motýlkům pomyslné klíče od základ-
ní školy. Přejeme našim předškolákům 
radostný vstup na základní školu.

Z  důvodu rekonstrukce bude 
od 1. 7. do 13.  8. probíhat letní provoz 
v MŠ v Tyršově ulici. V MŠ v Bezručově 
ulici bude v  období letních prázdnin 
nadále probíhat rekonstrukce pavilo-
nu A a hospodářské části.

Tento rok nám přinesl spoustu nových zážitků i zkušeností. Děkujeme za spolupráci rodičům 
i dětem. V září se budeme těšit na všechny děti – stávající, i ty nově příchozí.

Kolektiv MŠ Přibyslav vám přeje krásné léto!

Mgr. Veronika Dobrovolná, zástupce ředitele
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Nabízíme vám přehled našich aktivit, které jsme pro vás 
připravili na období nadcházejících letních dnů.

Akce:
• 2. – 6. 7. Farní zájezd Šumava
• 11. – (16.) 17. 7. Vodácký zájezd (a pěší putování)
• 19. – 23. 7. Přífarní tábor
• 2. – 7. 8. Farní tábor Brtnice
• 25. 7. po bohoslužbách Farní pivo; 15.30 žehnání kříže
• 30. 7. 17.00 mše 
• 30. 7. 19.00  „bacha“ na Šporcla, program J. S. Bach a Niccolo Paganini, 

vstupenky v IC. 
• 15. 8. 11.00 výroční mše Nové Dvory
• 16. – 20. 8.  putování s mládeží (Bílé Karpaty, 2. výprava do nepoznaných 

lokalit)
• 4. 9. 11.00 Mše v polích Utín
• 5. 9. 11.00 Pouť Olešenka
•  28. 7. 19.00 Mše v Jablonné

25. 8. 19.00

Posvícení a žehnání kříže
Kříž uměleckého kováře Petra Štáfl a vztyčený v loňském roce mezi Uhrami a Dvor-

kem požehnáme v neděli 25. 7. v 15.30 hodin. Den po uplynutí 268. výročí posvěcení 
farního kostela v  Přibyslavi. Jste zváni. Občerstvení bude zajištěno. Pro zájemce 
uskutečníme na svátek svatého Jakuba, který na tuto neděli připadá, i poutní výstup 
po  prozatímních zastaveních křížové cesty od  hesovské Savencie. Tam začneme 
ve 14.45 hodin.

Srdečně vás zveme na plánované akce o letošních letních prázdninách. Podrob-
né informace získáte vždy u  (garanta) vedoucího. Rozpis mší svatých i  dalších 
bohoslužeb naleznete nejen v  našem  měsíčníku Římsa, na  našich stránkách 
www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechne-
te v ohláškách při nedělních bohoslužbách. Je možné, že u některých dlouhodobě 
plánovaných akcí může dojít k nepatrným změnám. Požehnané a spokojené prožití 
celých letních prázdnin i  zasloužených dovolených vám všem přeje a  na  setkání 
s vámi na některé z plánovaných  akcí se těší

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Milí čtenáři,

jsme rádi, že se letos opět podařilo a  je povoleno or-
ganizovat letní příměstský tábor MS ČČK Přibyslav. Naše 
vedoucí a instruktorky se těší na 30 dětí od 6 do 10 let, se kterými se budou setkávat 

na  skautské základně v  týdnu 
od  19. 7. a  budou „Společně 
na  jedné lodi“. Jaké to na  tá-
boře bylo, se dozvíte v  dalším 
občasníku. 

Přejeme báječné prázdniny!

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

o vás

Letní prázdniny 
v naší farnosti

Výroční schůze našeho spolku proběhla, podobně jako v loňském roce, až v červ-
nu t. r. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením vlády se nemohla konat v tra-
dičním březnovém termínu. Dne 12. 6. jsme se tedy sešli, abychom vyhodnotili naši 
činnost v minulém mysliveckém roce a naplánovali si nejbližší akce. Rovněž jsme 
popřáli našim jubilujícím řádným i čestným členům hodně zdraví, spokojenosti a lo-
veckých úspěchů v dalším životě. Krásných devadesáti let se dožívá bývalý předseda 
našeho MS Bohumil Kettner, celoživotní zapálený myslivec, který stál i u začátků 
našeho přátelství s myslivci z Mooku. Srdečně blahopřejeme!

Náplní výroční schůze MS bylo vyhodnocení plnění usnesení loňské VČS, zpráva 
o  činnosti přednesená předsedou R. Němcem, zpráva mysliveckého hospodáře 
Josefa Hamerníka st., zpráva fi nančního hospodáře B. Vokurky a zpráva kynologa 
spolku M. Novotného. Předseda i hospodář ocenili dobrovolnou práci všech členů 
spolku, obzvláště pak J. Havlíčka, Jiřího Kasala a O. Stránského, kteří odpracovali 
nejvíce brigádnických hodin; za pomoc při provádění opatření na ochranu srnčat 
při sečení pícnin poděkoval hospodář M. Musilovi i  dalším členům, kteří aktivně 
procházeli pícniny, rozhazovali chemickou ochranu a dokonce vyzkoušeli i pomoc 
dronu. Dobrovolná práce členů je v  myslivosti nenahraditelná. Předseda rovněž 
poděkoval vedení Osivy, a.s., která nám za pomoc při sběru kamení poskytuje kaž-
doročně krmení pro zvěř.

Minutou ticha jsme uctili památku členů, kteří již nejsou mezi námi.

V  letošním mysliveckém roce jsme museli vzhledem k epidemii covidu-19 opět 
oželet některé tradiční akce, především podzimní hon na drobnou zvěř a jarní „pá-
lení čarodějnic“ pro veřejnost. Tradiční norování o přibyslavské pouti by se však letos 
mělo uskutečnit. Všichni doufáme, že se vydaří!

Návštěva přátel z Mooku zatím není jistá. Loni jsme ji museli v podstatě na po-
slední chvíli zrušit a letos ještě nemáme z Mooku zprávy, zda se k nám chystají. Jejich 
spolkový život byl epidemií ochromen stejně jako náš.

V diskusi jsme kromě organizace norování probírali i drobné záležitosti spolko-
vého života. Rovněž proběhla nepříliš radostná debata o návrzích nového zákona 
o myslivosti, které podrývají české myslivecké tradice.

Naši VČS navštívil za m ěsto Přibyslav místostarosta Michael Omes, který ocenil 
význam spolkové činnosti pro život města a seznámil naše členy se stavem projektů 
a investičních akcí města, které jsou bohužel rovněž negativně poznamenány epi-
demií, ať už se jedná o zpoždění při schvalování projektů či o skokový nárůst cen 
surovin.

Na závěr výroční členské schůze bylo schváleno usnesení, které určuje směr a ná-
plň naší činnosti na další myslivecký rok. 

Děkujeme manželům Kytličkovým za  přípravu vynikajícího mysliveckého 
pohoštění.

Za výbor MS Přibyslav
A. Šnýdlová, jednatelka

Výroční schůze Myslivec-
kého spolku Přibyslav
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S nadcházejícím létem přišlo i vytoužené uvolnění všech nařízení a omezení, která 
nás stíhala od podzimu minulého roku. A my se opět s chutí pouštíme do spolkové 
činnosti. Jak jste mohli zjistit z naší vývěsky, stalo se tak již koncem měsíce června. 
Budeme doufat, že nám počasí bude přát a  my si jako každoročně po  celé dva 
měsíce budeme moci užívat pohostinnosti městského koupaliště. Díky vstřícnos-
ti zastupitelstva města a vedení i  zaměstnanců městského koupaliště se můžeme 
scházet každý čtvrtek vždy v 19.00 hodin ke kondičnímu plavání a cvičení. Protože 
jsme se skoro rok nemohli scházet, plánujeme na léto nejen koupání, ale i posezení 
s písničkou nebo podzimní setkání našich členů. Na 9. září plánujeme zájezd na hrad 
Pernštejn, prohlídku nově otevřených Vrchnostenských zahrad, návštěvu některého 
okolního města . Zájemci mají možnost se přihlásit u paní M. Holcmanové na měst-
ském úřadu. Cena je 100 Kč. Těšíme se na všechny naše členy při společných akcích. 

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

SPCCH ČR ZO a léto 2021…
(svaz invalidů informuje)

ředitel organizace

dne 8. 6. 2021 stal adoptivním rodičem

Záchranná stanice Pavlov, o. p. s., stvrzuje, že se

V sobotu 5. června jste měli možnost se setkat s vodními skauty před prodejnou 
COOP, kde se vodáci snažili získat peněžní podporu pro Záchrannou stanici Pavlov. 
Přibyslavští skauti díky štědrým příspěvkům adoptovali sovy pálené Žofku a Juliána, 
želvu Venuši a labuť černou Césara.

Doba covidová zasáhla do života všech. Bezesporu ovšem nejvíc na toto období 
doplatili ti nejzranitelnější. Zraněná a handicapovaná zvířata, která jsou odkázaná 
na pomoc člověka a fi nanční podporu druhých. „Jakmile jsme měli povoleno orga-
nizovat skautské schůzky, začali jsme přemýšlet, komu a jak pomoci. Záchranná sta-
nice se jevila jako dobrá volba,“ vysvětlila vedoucí vodních skautů Renata Tvrdíková.

Naplánovat takovou akci nebylo vůbec snadné. Nejprve skauti hledali způsob 
a formu, jak stanici pomoci. Díky moderním technologiím bylo snadné prezentovat 
všechny možnosti. Město akci podpořilo a povolilo prezentační stánek. Následně 
vyvstala otázka – jak odměnit štědré dárce, kteří se rozhodnou skautům v  jejich 
úsilí pomoci? A protože jsou skautíci dobří pekaři a pekařky, nápad se zrodil hned.

„Po dva víkendy jsme pekli a zdobili pravé skautské perníky. Mimo to jsme s dět-
mi vyráběli různé předměty dekorativního charakteru a podpořily nás také zručné 
kamarádky, které pro tuto příležitost upletly košíky nebo udělaly pár drobností 
z keramiky. Zkrátka nikdo, kdo nám přispěl fi nanční částkou na podporu zvířátek, 
neodešel s prázdnou,“ uzavřela Renata Tvrdíková.

Celkem zaslali vodní skauti na  transparentní účet záchranné stanice částku 
7100  Kč. Pak následovalo hlasování, které ze zvířat si vodní skauti adoptují. Výběr 
byl vskutku veliký. Na stránkách stanice https://stanicepavlov.cz/…ce/  se skauti do-
četli mimo jiné i o osudech zvířat. „Nakonec jsme adoptovali zvířat víc. Děti rozhodly 
adoptovat sovy pálené Žofku a Juliána, želvu Venuši a labuť černou Césara. Teď už 
jen zbývá naplánovat výlet a na naše adoptivní zvířátka se dojet do Záchytné stanice 
Pavlov podívat.“ dodala s úsměvem Renata Tvrdíková. 

Text a foto: Zuzana Špačková
www.vodniskautipribyslav.cz

Přibyslavští vodní skauti uskutečnili sbírku 
pro zvířata ze Záchranné stanice Pavlov
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V  soutěži Havlíčkobrodska v  požárních útocích, která se odehrála v  sobotu 
19. června v Habrech, obsadil cenné druhé místo Sbor dobrovolných hasičů z Dob-
ré, místní části města Přibyslav.

Tým se probojoval do  přeboru Kraje Vysočina a  uchoval si šanci na  opětovný 
start na mistrovství České republiky v požárním sportu. Připomeňme, že doberští 
muži na vrcholném klání v roce 2019 závodili poprvé a k velkému překvapení získali 
bronzové medaile; vloni se šampionát kvůli koronaviru nekonal.

Na terče se útočilo dvakrát. Napoprvé se sprintující proudaři Jakub Kasal a Mar-
tin Eis vody nedočkali. V rozdělovači totiž jako naschvál praskla pojistka a Prokop 
Kasal měl co dělat, aby se při této neobvyklé technické nehodě vyhnul bolestivému 
zranění. 

Druhý útok se již povedl, ale o  něco rychleji vodu na  cíl v  proměnlivém větru 
nastříkali sousedé - hasiči obce Žižkovo Pole. Třetí skončil městys Česká Bělá.

Soutěž si zapsala kuriozitu. Na ploše rozměrů téměř fotbalového hřiště jeden ze 
závodníků v trávě postřehl zašlápnutý snubní prsten. Zlatá obroučka měla vyryté 
iniciály manželů a  datum jejich sňatku, kdo ho znal, mohl se o  prsten přihlásit. 
Šťastného muže, na jehož prsteník se ztracená cennost vrátila, si kamarádi z družstva 
notně dobírali tvrzením, že zlatý kroužek zahodil.

Text a foto: Ivo Havlík

Hasiči z Dobré postoupili do přeboru 
Kraje Vysočina

 S proudnicemi v ruce k terčům sprintují Jakub Kasal (vlevo) a Martin Eis (uprostřed), 
jejich útok podporuje Prokop Kasal (vpravo).

OSTRÝ VÝJEZD DOBROVOLNÝCH HASIČŮ města Při-
byslav není jednoduchý. Ať jsou kdekoli, ze zbrojnice musí vyrazit do  pěti minut 
od  spuštění sirény. Pokud k  ohni nebo silniční nehodě jedou Pecháčkovou ulicí 
do  Husovy ulice, řidič-strojník cisternové automobilové stříkačky sice má právo 
přednosti v jízdě, ale na této nebezpečné křižovatce musí také on respektovat pří-
kazovou dopravní značku STOP

Text a foto: Ivo Havlík

V bibli se praví - na počátku bylo slovo atd., a mě napadlo, jak je dobře, že jsem 
na začátku roku (PO leden) napsala o novém kříži v Uhrách a LÍTOSTIVĚ o tom 
našem, keřkovském z r. 1849, téměř zarostlém.

Bylo to jen pár slov a přece způsobila něco neskutečného. Jako první se mě tehdy 
zeptal pan Přibyl, který není rodák, který kříž myslím, že by odřezal větve. Však kříž 
nebyl od silnice ani vidět. No a pak to navazovalo - Musilovi, Jeřábkovi, Petříčkovi 
atd. Po  odstranění větví byl kříž podložen (už se nakláněl), zabudovány kovové 
podstavečky na svíčky a také na květiny a kolem dokonce i zasázeny. Prostě nádhera!

Nebudu už nic rozepisovat dál. A přece - paní Marie Novotná má jistě radost. 
Však je dobré, když se může napsat něco pozitivního a když se lidé o tom dozvědí.

  M. Voralová

Do třetice o křížích

Název Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých je jistě mnohým čtenářům o b-
časníku povědomý. Jedná se o spolek, sdru-

žující osoby s různým stupněm a druhem postižení zraku, jejich rodinné příslušníky 
a příznivce z řad veřejnosti. V České republice působí více než sedmdesát oblastních 
odboček, mezi ně patří také ta naše, havlíčkobrodská. Její členové žijí v  různých 
koutech okresu, někteří také v Přibyslavi a blízkém okolí. O existenci SONS vědí 
především ti z vás, kteří znají či  přispívají na její činnost pomocí psí kasičky, umístěné 
v prodejně COOP na náměstí. Velmi dobrou spolupráci máme s místní základní ško-
lou. V předkovidové době jsme pravidelně pořádali besedy pro žáky o životě zrakově 
postižených, vedení školy nám vychází vstříc při celonárodní sbírce Bílá pastelka.

Dne 16. června 2021 oslavuje SONS již dvacáté páté narozeniny. Spolek vznikl 
sloučením tří subjektů - České unie nevidomých a  slabozrakých, Společnosti ne-
vidomých a  slabozrakých České republiky a  Společenství organizací nevidomých 
a slabozrakých. Toto Společenství obě jmenované organizace právně zastřešovalo. 
Z mnoha důvodů bylo nepraktické a nevyhovující, aby zrakově postižené sdružo-
valo a zastupovalo více organizací, proto jejich zástupci začali jednat a výsledkem 
byla dohoda o vzniku jediné - Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. 
Ta jednak sdružuje členy, poskytuje sociální služby, právní a sociální poradenství, 
bojuje za  odstraňování architektonických bariér, pomáhá s  kompenzačními po-
můckami a mnoha způsoby umožňuje osobám s postižením zraku se zkvalitněním 
života, na straně druhé je vedení SONS zástupcem při jednání s úřady, s vládou, má 
možnost vyjadřovat se k zákonům apod. Za čtvrt století své existence organizace 
poskytla tisícům lidí možnost zapojit se do  normálního života, naučit se mnoho 
potřebného, setkávat se s podobně postiženými a poskytuje i pracovní příležitosti. 
Vzájemné sdílení radostí i starostí, společné aktivity a setkávání - to všechno dělá 
z členů SONS přátele a kamarády.

O tom, co a proč tu SONS je, se snažíme informovat širokou veřejnost. Lidí s po-
stižením zraku přibývá. I sebemenší zhoršení nějakým způsobem ovlivní život. Včas 
získat informace o možnostech pomoci je důležité. 

Na níže uvedené kontakty se můžete kdykoliv nezávazně obrátit se svými dotazy, 
rádi vám podáme bližší informace. 

Za Oblastní odbočku SONS Havlíčkův Brod
předsedkyně Marie Heilandová

havlickuvbrod-odbocka@sons.cz, 778 702 411

Historie a současnost SONS
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, všem vám přejeme příjem-
ný vstup do letních prázdnin. Věříme, že proběhnou již v „epidemiologickém 
klidu“, užijeme si sluníčko, dovolené a zasloužené volno. 

Nezapomínejte ale ani na  kulturu. Kurfürstův dům je vám stále otevřený, 
v létě i o víkendech. V muzejním sklepení panuje příjemná teplota, můžete se 
u nás trochu zchladit. V patře muzea jsou stálé expozice a také jedna sezónní 
– sběratelské předměty pana M. J. Šneka. Ve  výstavní síni je k  vidění krásná 
fotografi cká výstava „Kostely a kapličky v mikroregionu Přibyslavsko“. A pokud 
se vám nechce nikam dovnitř, můžete si prohlédnout i „výstavu za oknem“. Své 
dřevěné výrobky nám zapůjčil pan Louša a my mu moc děkujeme. Opravdu 
stojí za vidění. 

Nezapomeňte, že si v informačním centru můžete vypůjčit koloběžky. Máme 
tři velké (pro dospělé) a dvě malé pro děti. Zkusit si na nich projet naši cyklos-
tezku je hezký zážitek. Vratná záloha na každou je 1000 Kč, půjčovné je poté 
50 Kč na dvě hodiny nebo 150 Kč na celý den za jednu koloběžku.

O prázdninách bude o víkendu přístupná i městská vyhlídková věž, na všech-
ny návštěvníky se těšíme. 

S naším dětským turistickým kroužkem to vypadá bledě. Moc nás to mrzí, ale 
přihlásilo se nám málo dětí. Třeba se ještě někdo odhodlá. Nejpozději kolem 
začátku července dáme přihlášeným vědět, zda se kroužek uskuteční. Pro děti 
jsme měli vymyšlené výlety do Žďáru na zámek, do Havl. Brodu do nové knihov-
ny a jiné různé pěší výlety. 

V pátek 16. července od 17 do 21 hodin si s námi užijte muzeum trochu 
jinak! V tomto netradičním čase vás čeká muzejní noc i s doprovodným pro-
gramem. Vstup do našich expozic bude zdarma, budete si moci vyplnit i různé 
kvízy, užít si hudební doprovod a loutkové divadlo!

Srdečně vás zveme na nejen hudební festival Houpačka, který je již tradiční 
přibyslavskou akcí. Konat se bude v sobotu 24. července, tentokrát na letním 
parketu v Dobré. Více informací na plakátu.

V pátek 30. července si nenechte ujít koncert vynikajícího houslisty Pavla 
Šporcla. Bude se konat od 19 hodin v kostele, vstupenky za 390 Kč jsou k dis-
pozici v infocentru.

Ve stejný den, v pátek 30. 7. večer, cca od 21 hodin, máte možnost vyslech-
nout si cestopisnou přednášku a také zhlédnout fotografi e z cesty pana sta-
rosty Martina Kamaráda. Beseda se bude konat za kulturním domem, v pro-
storách letního kina a fotografi e budou promítány na velké plátno. Minimálním 
vstupným 50 Kč bude zahájena sbírka na pořízení Betlému, který bude umístěn 
na náměstí města Přibyslav. Každou darovanou korunu  město doplní  dvěma, 
všem dárcům děkujeme!

V sobotu 31. července od 17 hodin se bude konat na tradičním místě za kul-
turním domem oblíbený „Countryšmik“ – posezení tentokrát dokonce se dvě-
ma country kapelami! Vstupné je dobrovolné. 

A už se nám blíží naše nejoblíbenější prázdninová akce – letní kino! Konat 
se bude od  2. do  7. srpna včetně, promítat začínáme tradičně po  setmění, 
cca po  21. hodině. Místo zůstává stejné – za  kulturním domem. V  případě 
nepříznivého počasí bude možné fi lm zhlédnout klasicky v sále. Vstupné bude 
60 Kč. Více informací na plakátu. 

Nenechte si ujít ani „Knihovnu na dece“. Dva červencové pondělky odpo-
ledne se sejdeme u knihovny na dece a budeme si číst, povídat, vyzkoušíme 
si nějaké hry. Více informací na plakátku v tomto čísle PO. Paní knihovnice se 
na všechny moc těší. 

Nezapomeňte si přijít do knihovny pro nějaké čtivo na dovolenou, k dispozici 
máme i audioknihy a stolní hry. O letních prázdninách jsme tu pro vás ve stejné 
otvírací době, ale pozor – o sobotách je zavřeno!

Krásné léto plné slunce vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Hudba, cestopis, filmy!

Milí malí luštitelé, neváhejte a přijďte si vyluštit šifry, které zveřejňujeme v občasní-
ku už od ledna. Protože čím víc vyluštěných tajenek, tím víc dárečků ☺ Omlouvám 

se, do červnového čísla jsem zapomněla naši šifru zařadit. Je tu pro vás tedy nyní. Abyste 
o prázdninách něco pěkného získali, je potřeba mít vyluštěné alespoň tři tajenky ze šesti. 
Poté s šifrou již skončíme a od nového školního roku si pro vás vymyslím něco jiného.  

Jdeme na to: jak už víte, pomocí nápovědy objevíte tady u nás v knihovně knihu, z které 
si opíšete třeba větu či řádek. Písmena, která budou řádek tvořit, si pěkně za sebou očís-
lujete a z těchto písmen podle čísel složíte tajenku. Zní to složitě, ale není ☺

Nápověda:
Knihu najdete v oddělení naučné literatury. Její číselné označení je 52 – je to označení 

pro knihy z oboru astronomie či geodézie. Knížka je velmi útlá, napsal ji pán, jehož jméno 
je stejné jako název jednoho ovoce. Její název je dvouslovný. Už ji máte? Nalistujte si v ní 
stranu 59 a najděte 16. řádek. Z něj si opište čtvrté a páté slovo. Dohromady mají 15 
písmen. Tajenku získáte pomocí písmen z čísel 1, 6, 13, 2, 7,8 xxx 12, 3, 1, 4, 13. A je to ☺

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

Tajenka:
1 6 13 2 7 8

12 3 1 4 13

Větu, nebo slovní spojení, které jste vyluštili, mi řekněte hned v knihovně, nebo doneste 
později na papírku do knihovny nebo jejich znění zašlete na e-mail kzmpribyslav@email.cz 
a odměna vás opět nemine.

Knižní
 šifra
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Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Prga brzy 
přišla na kloub tomu, co se stalo: Stromděd Počas, který od ne-
paměti košatěl hustým listovím, je najednou dočista holý. Přírod-
ní moudrost vepsaná do jeho listů se rozletěla do všech stran. 

Část listí to zaneslo až k nám na Zemi, a tak budou na Déčku potřebovat pomoc 
– tvoji pomoc. Pomůžeš listí posbírat a vrátit zpět na Déčko, aby příroda přestala 
bláznit a počasí se vrátilo do starých dobrých kolejí?

Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem Turistickém informačním centru.

Více informací na www.zastavnecas.cz

 Zastav nečas!

Pavel Šporcl v Přibyslavi
V pátek 30. července zavítá do našeho města houslový 

virtuóz světového renomé Pavel Šporcl. Se svým progra-
mem “Pocta Paganinimu” vystoupí od 19:00 hodin ve far-
ním kostele Narození sv. Jana Křtitele. 

Pavel Šporcl – nazývaný houslistou 21. století – v progra-
mu představuje škálu technických i  zvukových možností 
svého nástroje. Koncert provází slovem a příběhy ze života 
Niccoly Paganiniho, nejslavnějšího houslisty všech dob, 
i dalších skladatelů. Program zahrnuje skladby fenomenál-
ního italského houslisty   Niccolò Paganiniho (výběr z  24 
Capricií), houslové skladby Johanna Sebastiana Bacha (ze 
Sonát  partit pro sólové housle) a například i Eugène Ysaÿe, 
belgického virtuózního houslisty, skladatele a dirigenta pře-
lomu 19. a 20. století, který byl nazýván „Králem houslí“. 
V  programu zazní také autorské skladby Pavla Šporcla, 
mimo jiné také unikátní Variace na píseň Kde domov můj.

Pavel Šporcl zavítá do  Přibyslavi opět po  16 letech 
a můžeme tak zavzpomínat na rok 2005 a jeho vystoupení 
s mladými houslisty. Vstupenky  lze zakoupit v Informačním 
centru Přibyslav. 

Živá Přibyslav na Doberském parketu
Kulturní projekt Živá Přibyslav připravuje i další prázdninové akce. Každý jistě zná úžasnou atmosféru 

Doberského parketu, a proto tam v srpnu proběhnou hned dva koncerty. 
20. 8. na parketu vystoupí pardubická hudební skupina Vypsaná Fixa. Tuzemská stálice, která nedávno 

oslavila 25 let na scéně, nechybí v programech většiny českých festivalů. V koronavirové době kapela svým 
fanouškům pravidelně streamovala koncerty online, proto se už těší na opravdový koncert naživo. Se svými 
nezaměnitelnými texty a originálním projevem vystoupí v tento letní páteční večer od 20:00 hodin. Vstupenky 
lze nakupovat v síti ticketportal (www.ticketportal.cz).

Hned o  dva dny později 22. srpna na  tomtéž Doberském parketu vystoupí známý písničkář František 
Nedvěd. Písně, které už stačily zlidovět, jako Stánky, Tulácký ráno, Růže z papíru, nebo Nad Sázavou si se 
známým umělcem můžeme zazpívat od 18:00 hodin. Koncert bude na sezení i stání a vstupenky jsou v prodeji 
v i nformačním centru. 

Děkujeme všem návštěvníkům přednášky - workshopu kněze Zbigniewa Czendlika. Akci jsme z důvodu 
probíhajících opatření přesunuli z KD ven, do prostor letního kina. Zpříjemněním přednášky byla nabídka 
točeného piva, vína a dalších pochutin, které jen dotvořily velmi příjemnou atmosféru, kterou náš host doká-
zal vytvořit charismatem sobě vlastním. Po přednášce Zbigniew podepsal knihy frontě zájemců o autogram 
a věříme, že na tento pohodový večer v Přibyslavi jen tak nezapomene. Věnujte prosím pozornost aktuálnímu 
kulturnímu přehledu - vzhledem ke stále platným omezením pro kulturní akce může docházet ke změnám. 
Děkujeme za pochopení. 

Živá Přibyslav, Šatlava music, z. s.
Ondřej Málek

Cenu uděluje Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska. K ocenění patří 
dotace 1 mil. korun na další péči o kulturní dědictví.

“Je to zajímavá informace o úspěchu okresního města i pro naše občany. V tomto 
směru je město Přibyslav konkurentem, ale Havlíčkův Brod úspěšně vyhrál krajské 
kolo a nakonec i celostátní. Hodnoceno je mnoho kritérií, z nichž asi nejvýznam-
nějším je fi nanční podpora památek na území památkové zóny z rozpočtu města,” 
přivítal vítězství Havlíčkova Brodu místostarosta města Přibyslav Michael Omes. 

Text a foto: Ivo Havlík

Havlíčkův Brod získal titul Historické 
město roku 2020
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Je skvělé, když se věci a činy dělají s jasným 
záměrem. I  my takový měli. Bylo to spojení 
našich životů - svatba.

Úplně malá, rodinná, v  nejbližším kruhu. 
Obřad bez přehlídek a nazdobených, vystre-
sovaných lidí.

Na zahradě u babičky a s krásnou atmosfé-
rou. K té atmosféře bychom rádi napsali víc.

Během vyřizování formalit v  Přibysla-
vi na  matrice nás mile překvapilo pozvání 
do  pracovny pana starosty Kamaráda. Chtěl 
nás poznat, pobavit se o  naší představě ob-
řadu, zjišťoval jména našich dětí, aby je mohl 
pozdravit, zajímalo ho, jak jsme se sezná-
mili, co na  sobě máme rádi a  s  čím naopak 
bojujeme.

A  kdo ve  vztahu s  ničím nebojuje, ať se raději ještě nežení/nevdává, dodal pan 
starosta závěrem.

Kromě očekávaného originálního proslovu přišla neočekávaná nabídka hudebního 
doprovodu.

V momentě,  kdy se pan starosta dozvěděl, že při obřadu nebude hrát hudba, nabídl 
nám vlastní hru na kytaru a zeptal se, jaké máme rádi písničky.

V  té chvíli se jediným problémem zdála být možnost, že nás rodinný osel Jarmil 
nedoveze k obřadu včas. Nebo že tak významnou chvíli budou rušit vlaky, které teď 
Přibyslaví prý projíždějí co tři minuty.

Nastal očekávaný den, a přístup pana starosty Kamaráda z něj udělal den neobyčejný.
Obavy z pozdního příjezdu se nenaplnily, vlaky měly nejspíš chvíli odstávku, a my 

si tak mohli nerušeně poslechnout krásnou řeč o  našem seznámení za  hudebního 
doprovodu někoho, kdo zpívá a hraje srdcem.

„Velké věci se dělají řadou malých věcí, které se spojily.“ (Vincent van Gogh)
A tak to bylo i u nás. Sešli se lidé, které máme nejraději, svítilo slunce, hrála krásná 

hudba, zazněla skvělá řeč. A  nám dosud neznámý člověk, který měl úžasný záměr 
a chuť dělat zavedené věci jinak, tyhle všechny dílčí okamžiky spojil v jednu naprosto 
nezapomenutelnou chvíli.

Obrovské díky panu starostovi Kamarádovi.
Kristýna a Martin Henzlovi

Poděkování
U  starého 

železničního 
nádraží v Při-
byslavi již 
čtyři měsíce 
(od  počátku 
března) stojí 
parní válec. 
Jak se tam 
mnohatuno-
vý kolos ocitl, 
je velká záha-
da. Jisté však 

je, že do Přibyslavi byl převezen z Tlumačova v okrese Zlín, kde sloužil k nevšední 
propagaci stavební společnosti PORR.

Originální krádež (nebo šlo “jen” o hec?) zaujala téměř všechna média. Novino-
vé, rozhlasové i televizní zpravodajství zdůrazňovalo obrovskou hmotnost stroje, 
který zmizel i  s  betonovými podstavci, na  nichž jako na  piedestálu majestátně 
pózoval jako reklama na silniční práce. 

Podle znalců těžkotonážní přepravy posadit takový kolos na  valník kamionu 
mohl pouze výkonný autojeřáb a nezvládl to rychleji, než za  tři hodiny. Přesto 
zvedání a odvoz stroje nikdo neviděl a hluk s tím spojený neslyšel. 

Nakládka se navíc děla u frekventované silnice spojující Otrokovice s Tlumačo-
vem a v dohledu non-stop otevřené čerpací stanice pohonných hmot.

“Starý stavební stroj neměl motor, zprovoznit ho je takřka nemožné. Zloději 
ho nejspíš ukradli, aby ho po částech rozprodali do šrotu nebo se možná zalíbil 
nějakému sběrateli,” hlásil 28. května v Televizních novinách reportér TV Nova. 

Několik občanů Přibyslavi, včetně starosty města Martina Kamaráda, na tyto 
reportáže reagovalo a Policii ČR upozornilo, že historický parní válec “parkuje” 
v Přibyslavi.

Silniční vzdálenost mezi Tlumačovem a  Přibyslaví je přibližně 170 km, takže 
jízda trvala nejméně tři hodiny. Rovněž u  přibyslavského železničního nádraží 
kolos z valníku musel do prostoru bývalého kolejiště, který nyní patří strojírně SC 
metal, posadit silný jeřáb.

Text a foto: Ivo Havlík

V Tlumačově zcizený parní válec 
parkuje v Přibyslavi

Nevšední jubileum si 
v  tomto létě připomíná 
Miroslav Stehno. Přesně 
před čtyřiceti lety (6. čer-
vence 1981) převzal 
železářský obchod v  Be-
chyňově secesním domě 
na přibyslavském náměstí. 

Shodou okolností se tak 
stalo v den jeho 23. naro-
zenin. Přibyslavský rodák 
v  prodejně vystřídal Bohumila Kytličku, otce šéfkuchaře dnešní řecké restaurace 
Veronika.

Kvelb tehdy samozřejmě nebyl soukromý, patřil spotřebnímu družstvu Jedno-
ta. Miroslav Stehno měl k  jeho vedení předpoklady, řádně se vyučil prodavačem 
smíšeného zboží a praxi získal ve vesnických krámech v Termesivech, Utíně, České 
Jablonné a nakonec v Perknově.

Tehdy ještě byl svobodný, teprve o sedm let později si za ženu vzal Radku Šere-
dovou, dceru kominického mistra Jindřicha Šeredy. Role se obrátily, po Miroslavově 
nemoci obchodu nyní šéfuje jeho manželka.

Stehnovi se snaží, aby jejich prodejna obstála v silné konkurenci různých OBI, 
Baumaxů, Bauhausů, marketů a e-shopů. Zákazníci, kutilové i řemeslníci, u nich vět-
šinou najdou to, co pro svoji dílnu, zahradu, dvůr, chlívek, kurník nebo domácnost 

Miroslav Stehno v železářství prodává rovných čtyřicet let

potřebují. Při poslední inventuře manželé v  regálech napočítali téměř čtyři tisíce 
položek všelijakého zboží, šroubečky a vruty počínaje a - dejme tomu - krumpáči, 
vodovodními bateriemi nebo zavařovacími hrnci konče.

Třiašedesátiletý “železář” má nezaměnitelnou přezdívku, přišel k  ní v  dětství 
ve skautském oddílu. Proto v Přibyslavi není slyšet “hřebíky koupím u Stehna”, ale 
říká se “jdu pro ně k Bublovi”.

Text a foto: Ivo Havlík
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Zbigniew Czendlik, děkan 
římsko-katolické farnosti v  Lan-
škrouně v okrese Ústí nad Orlicí, 
moderátor publicistických po-
řadů České televize a  Českého 
rozhlasu, nositel literární Ceny 
Magnesia litera, hostoval s vlast-
ním talk show “Postel, hospoda, 
kostel” 17. června v Přibyslavi. 

V komorním venkovském areálu letního kina za přibyslavským kulturním domem 
řečený Zibi déle než hodinu spatra vyprávěl svůj životní příběh, s  láskou vzpomí-
nal na  své rodiče, hovořil o  své sestře, která působí jako řeholnice v  německém 
Dortmundu, tlumočil své pohledy na pozemské bytí, přiblížil roli faráře na malém 
městě, několikrát přitom oslovil přibyslavského děkana Pavla Sandtnera. Kouzelné 
vyprávění prokládal veselými historkami a vtipnými komentáři. Řekl, že nad jeho 
ložnicí visí přikázání: “Vzbudit jen při požáru a zrušení celibátu”.

Večer plný člověčiny se vryje do paměti početného publika, které často tleskalo 
na otevřené scéně a domů odcházelo povzbuzeno.

Originální vypravěč poděkoval za pozvání spolku Živá Přibyslav a Kulturnímu za-
řízení města Přibyslav a při následné autogramiádě podepisoval své knihy, na před-
sádky vpisoval osobní dedikace a  ochotně vyhověl každému, kdo se s  ním chtěl 
vyfotografovat.

Zbigniew Czendlik se narodil 6. září 1964 v obci Brenná na polské straně Těšín-
ských Beskyd, rodina žila v polském Těšíně; připomeňme, že v tomto městě 1. srpna 
1500 zemřel panovník přibyslavsko-polenského panství Viktorin, syn krále Jiřího 
z Poděbrad.

Text a foto: Ivo Havlík

Zbigniew Czendlik o životě mezi 
kostelem, hospodou a postelí

Po  roční odmlce způsobené covidem-19 se v  Přibyslavi opět “rozhoupe” jazz. 
Tentokrát nikoli, jak dosud bylo tradicí, ve farní stodole, ale na parketu sboru dobro-
volných hasičů u Doberského potoka v Dobré. “Houpat” s jazzem se bude v sobotu 
24. července. 

Na radniční tiskové besedě 2. června o tom novináře informoval jeden z organizá-
torů přibyslavského jazzového festivalu - Jakub Šnýdl (na snímku). 

“Program teprve ladíme, ale s největší pravděpodobností domů přijede přibyslav-
ský rodák Dominik Linka, pražský soubor Damúza a regionální kapela Mr. Lovo,” 
uvedl absolvent Ježkovy konzervatoře, hráč na saxofon, klarinet a příčnou fl étnu. 
Program bude upřesněn na portálu www.houpej.se.

Jakub Šnýdl pohovořil rovněž o přibyslavském Filmovém klubu, který si v lednu 
2022 připomene 20. výročí svého založení. 

Po vynucené roční přestávce pravděpodobně na podzim nebude moci zvát fi lmo-
vé diváky do kulturního domu kvůli jeho plánované rekonstrukci. 

Podle starosty města Martina Kamaráda a  místostarosty Michaela Omese re-
konstrukce proběhne, když se městu podaří získat potřebnou dotaci na  novou 
vzduchotechniku, zateplení a náhradu jednoduchých čelních skel za zdvojená skla 
v hliníkových rámech.

“Záložní prostor” se nabízí v přibyslavské základní škole, kde je reálné připravit 
potřebné podmínky pro promítání fi lmů a doprovodná hudební vystoupení. 

“Promítáme fi lmy, které většinou nejsou v běžné distribuci, jsou to díla archivní 
a klasická, ale také nová,” řekl Jakub Šnýdl a ocenil, že fi lmový klub působí v rámci 
Kulturního zařízení města Přibyslav. Promítá se sedmkrát ročně, některé fi lmy mají 
až sto diváků.

Text a foto: Ivo Havlík

Jazzová “Houpačka” bude v Dobré, 
promítat se zřejmě bude ve škole

 Na tiskové besedě na přibyslavské radnici, zleva Jakub Šnýdl a Martin Kamarád

Z DOPOLEDNÍHO VÝLETU K SÁZAVĚ
se na  oběd vracejí děti při-
byslavské mateřské školy; 
jelikož přecházely silnici, 
měly na  sobě refl exní vesty, 
snímek předškoláky zachytil 
v zámeckém parku

Text a foto: Ivo Havlík
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Závodní stravování poskytované ve vlastním zařízení lze defi novat jako stravování, 
kdy zaměstnavatel provozuje vlastní kuchyň a jídelnu sám nebo zajišťuje stravování 
zaměstnanců ve vlastním zařízení formou služby jiného subjektu.

Druhá možnost platí v přibyslavské společnosti ACO Industries, k.s., kde již pět let 
vaří fi rma VM CATERING Přibyslav.

V  poněkud sevřených prostorách moderně vybavené kuchyně kolektiv vedený 
Michalem Veselíkem vaří až 500 porcí obědů a teplých večeří. Strávníci si mohou 
vybrat ze tří poledních jídel, jedno z nich bývá dietní a vegetariánské, k večeři se 
připravuje jedno jídlo.

Jednačtyřicetiletý šéfkuchař sleduje současné trendy zdravé výživy a má zásadu, že 
shodné menu se nesmí jen tak brzy opakovat. Nezapomíná samozřejmě na českými 
chuťovými buňkami oblíbenou klasiku - svíčkovou, smažený řízek a guláš.

Personál v čase koronavirové pandemie úzkostlivě dbá na hygienu, v teplém a par-
ném prostředí je dovoleno respirátor z úst sejmout pouze na chvíli při ochutnávání 
pokrmu, kdy je nezbytné ověřit, co polévce nebo omáčce ještě chybí, zda je třeba 
přisolit nebo přidat koření.

Oběd až před dveře
Směna v kuchyni začíná hodně brzy, ještě za noční tmy, před ranním rozbřeskem. 

Jen co si čtveřice mužů a trio žen přepáše zástěry, hned každý ví, co má dělat a už 
se nezastaví. 

Již o půl deváté se jídla začínají expedovat, putují nejen na dílenská pracoviště 
ve výrobních halách, ale rovněž do jiných podniků v okolí, dokonce se dováží domů 
těm, kteří právě pracují na tzv. home offi  ce. Také řada občanů města si již oblíbila 
obědy z přibyslavské kuchyně VM CATERING, mezi desátou a jedenáctou hodinou 
je obdrží doslova až na práh dveří. 

“V rámci prozaměstnanecké péče naší společnosti ACO Industries považujeme 
za zásadní kvalitní stravování svých zaměstnanců. Myslím, že mohu mluvit za většinu 
našich zaměstnanců, když řeknu, že s prací kolektivu Michala Veselíka jsme velmi 
spokojeni,” říká Martina Filippi z oddělení marketingu společnosti ACO Industries.

Ekologické REkrabičky
Firma kvůli koronaviru pro všechny zaměstnance zakoupila REkrabičky, aby jim 

zajistila pokud možno stejnou úroveň servírování, jakou měli v jídelně, a přesto se 
chovala ekologicky.

Michal Veselík tento krok ocenil v zajímavém rozhovoru, který s ním pro květnové 
vydání ACO listů vedla Zuzana Siwková.

Na otázku, zda je vaření do krabiček jiné, dostala vše obsahující odpověď: 
“Nejdříve musím říct, že REkrabičky jsou úžasná věc, toto se fi rmě  opravdu 

povedlo! Každý viděl  ty hromady menu boxů od  jara  nejen v  našem areálu, ale 
vlastně po celém světě. Takhle se šetří životní prostředí, REkrabičky dobře vypadají 
a určitě se z nich lépe konzumuje než z menu boxů. Ano, jsou jídla, která nejsou 
do krabiček vhodná. Něco je potřeba podávat co nejrychleji po tepelné úpravě, což 
teď není možné. Ta cesta k zákazníkovi trvá od servisu do krabiček minimálně 15 mi-
nut. A také z důvodu omezeného prostoru v krabičkách jsme museli některá jídla 
přestat vařit. Je to také daleko náročnější pro personál, protože není legrace rekra-
bičky uzavřít, polepit jmenovkami a roztřídit podle středisek. A pak je ještě umýt!” 

“Sociální program přibyslavské společnosti ACO Industries, k.s. považuje za zá-
sadní kvalitní stravování svých zaměstnanců. S prací kolektivu Michala Veselíka jsme 
spokojeni,” říká Martina Filippi z oddělení marketingu společnosti ACO Industries.

Text a foto: Ivo Havlík

Kuchyně ACO vaří i pro občany města

 Uvařit až 500 obědů nelze v hrncích, na to jsou nezbytné moderní kotle  V době zákazu společného stolování se osvědčily ekologické REkrabičky

KUŘÁTKA NA CESTÁCH. Nejen na širokých autostrádách, ale také 
na úzkých “okreskách” je vidět, co vše se vozí napříč Evropou. Fotografi e zachytila 
vjezd dlouhého kamionu do zámeckého kopce od polenské silnice. Klimatizovaná 

transportní skříň byla speciálně vyrobena pro přepravu polských “pisklat”, tedy 
sotva vylíhnutých kuřátek. Domovem kamionu je město Trzebnica v Polsku, které 
leží severně nad Vratislaví (Wróclaw). Text a foto: Ivo Havlík
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KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství policie 
kraje Vysočina apelují na  všechny rodiče, aby měli vždy 

přehled o aktivitách, kterými se jejich dítě ve svém volném 
čase zabývá. S přicházejícími prázdninami se riziko zranění dětí 

zvyšuje. Děti mají velké množství volného času a zvláště ti starší budou mnohdy bez 
dohledu dospělé osoby. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou do nebezpečných 
situací, při nichž může být ohroženo jejich zdraví a někdy i život.

Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece jen zů-
stane doma samotné, je dobré zkontrolovat okna a  dveře, zda jsou dobře zavře-
né. Po setmění je vhodné zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by měla být 
připravená důležitá telefonní  čísla (rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, příbuzní). 
Zazvoní-li telefon, neměly by se děti s cizí osobou vybavovat, zejména by jí neměly 
říkat, že jsou doma samy a nesdělovat žádné informace o sobě ani o ostatních členech 
rodiny.

Zvláštní pozornost v době nepřítomnosti dospělé osoby je kladena na zabezpečení 
jakékoli nádoby naplněné vodou, do kterých by děti mohly spadnout. Jedná se ze-
jména o venkovní bazény, sudy nebo jiné sběrné nádoby na vodu k zalévání. Je nutné 
také zmínit, že nelze podceňovat ani dětské bazénky s malým množstvím vody, i ty 
představují pro děti nebezpečí.

Děti je nutné poučit o bezpečném chování při návštěvě koupališť. Obzvláště ne-
bezpečné je pro děti skákání do rybníků s neznámou hloubkou vody. Vážné zranění 
si může dítě způsobit při skoku do místa, kde je rybník mělký nebo je dno kamenité. 
Před skokem do vody je v  teplém počasí také důležité se předem zchladit. Je také 
nutné nepřeceňovat své síly. 

Pokud jsou děti doma samotné a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít dveře. Nejpr-
ve si musí ověřit, kdo stojí za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře znají. K ověření 
totožnosti osoby za dveřmi bytu je vhodné použít kukátko či bezpečnostní řetízek, 
popřípadě oslovení osoby skrz dveře. Pokud ale nejsou rodiče doma, nemělo by dítě 
nikoho pouštět dovnitř bez jejich vědomí. Dveře bytu by neměly otevírat ani v přípa-
dě, když člověk za dveřmi prosí o pomoc nebo tvrdí, že má něco pro rodiče. Je lepší 
ho poslat třeba k sousedům, pokud bude skutečně potřebovat pomoc nebo bude mít 
něco pro rodiče, zazvoní u někoho jiného. Není třeba nic vysvětlovat, takový člověk 
umí dobře přesvědčovat. Je lépe vůbec neodpovídat.

Jednou z nejnebezpečnějších situací je jízda na tzv. autostop. Děti by neměly nastu-
povat do vozidla, aniž by znaly osádku, která je chce svést. V mnoha případech napříč 
celou republikou se policisté v minulosti setkali s případy, kdy bylo dítě uneseno či 
odvezeno do neznámého místa. 

Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by 
děti neměly nikdy nosit viditelně. S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jaké-
koli pozvání, i kdyby nabízeli něco velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, 
zvířátka, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti 
vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct nebo 
volat o pomoc.

Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti samozřejmostí cyklistická přilba, při jízdě 
ve vozidle použití zádržných systémů a při sportovních aktivitách, které to vyžadují, 
používat bezpečnostní a ochranné prvky.

Alkohol
Policisté se bohužel poměrně často setkávají s požíváním alkoholu u osob mladist-

vých i nezletilých, proto bychom chtěli apelovat na rodiče, aby věnovali dětem patřič-
nou pozornost. Pokud jsou děti doma samy, měli by mít rodiče vždy připravený způ-
sob jejich kontroly nebo si nejlépe zajistit spolehlivou osobu, která na dítě dohlédne.

Děti mají velké množství volného času, zvláště ti starší jsou mnohdy bez dohledu 
dospělé osoby a se svými vrstevníky se sdružují do skupinek. To s sebou nese riziko, že 
se děti dostanou do situací, které pro ně mohou být nebezpečné nebo přímo ohrožu-
jící jejich život a zdraví. Zvláště mladiství mají tendence experimentovat s alkoholem, 
cigaretami a nezřídka také s drogami, nejčastěji s marihuanou. Toto experimentování 
je pak posíleno zvláště ve skupině vrstevníků, kde se ke zkoušení návykových látek 
mezi sebou vzájemně „hecují“. Alkohol a jiné návykové látky ale mají na organismus 
dítěte nevypočitatelné účinky. Může tak lehce dojít k intoxikaci nebo k jinému ohro-
žení zdraví i života dítěte.

O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje
Nebezpečným situacím je nutné předcházet 

Je nutné, aby rodiče i na takovou situaci zvláště mladistvé připravili a poučili je, 
jak mají postupovat a zdůraznili jim, proč je v těchto případech důležité nezříci se 
vlastní zodpovědnosti.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. Mgr. Martin Hron

vrchní inspektor
tel: 974 261 209

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

SLUNCEM ZALITÁ Žižkova ulice s čistými fasádami rodinných domů

Text a foto: Ivo Havlík 
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Nový kříž, dílo uměleckého kováře Petra Štáfl a na náhorní planině mezi osadami 
Dvorek a Uhry u lípy zasazené v roce 1919, požehná děkan přibyslavské farnosti 
P. Pavel Sandtner v neděli 25. července 2021. Stane se tak v rámci oslavy 268. výročí 
vysvěcení farního kostela v Přibyslavi (24. července 1753). 

Požehnání a svatojakubská slavnost začne v půl čtvrté odpoledne. Zájemci o pěší 
výstup ke kříži po polní křížové cestě mají sraz ve 14,45 hodin v Hesově. Občerstvení 
na místě bude zajištěno. 

U kříže, jak dokládá foto Ivo Havlíka, jedna rodina z Uher vybudovala posezení, 
z něhož je panoramatický pohled na celé město Přibyslav. 

Kříž bude požehnán k 268. výročí 
vysvěcení farního kostela

SATIVA KEŘKOV má vlastní zdroj vody, vodárna byla postavena v roce 
1969, přesto září novotou

Text a foto: Ivo Havlík

STÁLE ZELENÝ PARČÍK – to je bezprostřední okolí čerpadla 
pohonných hmot v  Přibyslavi. O  zelenou oázu se starají Jiří Hintnaus a  Jana 
Smejkalová. První seč trávy z  plochy mezi benzínkou a  rybníkem usušili a  seno 
odvezli členové mysliveckého spolku, v zimě ho budou nosit zvěři do krmelců.

Text a foto: Ivo Havlík 

Od pátku 4. června do neděle 6. června bylo nad přibyslavským nebem opět pěkně rušno. 
Málokdo si nevšiml na jasné obloze desítek parašutistů vyskakujících z legendárního dvou-
plošníku Antonov An-2 s  příznačným názvem Andula. Přibyslavský Aeroklub opět hostil 
Leteckou společnost dobrodruhů.

Paravýsadky ovšem nezastavily letecký provoz přibyslavských aeroklubáků, takže do vzdu-
chu se vydali také plachtaři i milovníci ultralehkých letadel. Zkrátka provoz nad přibyslav-
ským nebem byl první červnový víkend velice aktivní.

Letecká společnost dobrodruhů se zabývá adrenalinovými sporty a to zejména parašu-
tismem. 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.

P okud jste nadšenci do parašutismu, určitě se 
přijeďte podívat na  přibyslavské letiště a  nasát 
leteckou atmosféru. Seskok na padáku je ale po-
třeba dopředu rezervovat. Více informací najdete 
na www.lsd-trip.cz.

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

Přibyslavský Aeroklub

Text: Zuzana Špačková
Foto: archiv Letecká společnost dobrodruhů

Nebe plné parašutistů
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 Sativa Keřkov v prvním utkání po koronavirové pauze na svém hřišti porazila Věžnici

 Za “bramboráře” hrají sourozenci z asijského státu Myanmar 
(do roku 1989 Barma), kteří žijí v Přibyslavi

 Až deset hráčů se vešlo do jednoho záběru z utkání 
SK Přibyslav - Partisan Football Club Prague

 Fotbalisté SK Přibyslav hrají v nových dresech propagujích ronovský Amylon; 
Miloš Krčál je i ve dvaačtyřiceti letech platným hráčem

První fotbalový zápas v Přibyslavi se po dlouhé koronavirové přestávce odehrál 
v neděli 6. června v Keřkově. Místní Sativa tam přátelsky hostila tým SK Věžnice. 

Hřiště, jemuž příští rok bude 30 let, se dočkalo jisté renovace - byla odstraněna 
kovová bariéra, která s dělovým rámusem odrážela míče netrefené do branky. Ná-
hradou se stala ze silnějších provazů upletená síť. Nad trávníkem kroužil čáp, jakoby 
číhal, až hráči s drnem vykopnou myš. Šťastných a žíznivých diváků přišlo tolik, že 
v přilehlé hospůdce scházely pivní sklenice. 

Za “bramboráře” nastoupili i dva reprezentanti asijského státu Myanmar (do roku 
1989 Barma), kteří jako političtí imigranti žijí v Přibyslavi a pracují v hesovské sýrár-
ně. Sourozenecké duo gólem přispělo k přesvědčivému vítězství domácích 4:0 (0:0).

Soupeř si přijel zahrát pro žízeň
O víkend později se dočkali také fanoušci SK Přibyslav. V sobotu 12. června viděli 

vítězství nad mezinárodním celkem Partisan Football Club Prague. 

Domácí na dobře sestřižený trávník vyběhli v nových dresech s logem společnosti 
Amylon pod vedením nového kapitána, za něhož si zvolili Pavla Škachu. 

Soupeř přijel z Prahy vlakem, aby si po utkání se správnou žízní vychutnal havlíč-
kobrodského Rebela. V sestavě měl hráče dvanácti národností a různých barev pleti. 
Rekrutuje se totiž z mladých cizinců, kteří u nás studují nebo pracují. Branku hájil 
přibyslavský odchovanec Adam Sybera.

Přibyslav vyhrála 4:3 (2:1), dva góly dal Adam Vostál a  jeden Filip Bačkovský, 
čtvrtý gól v síti pražského celku byl tzv. vlastenec.

Text a foto: Ivo Havlík

Fotbal je konečně zpátky!

Uzávěrka příštího čísla 19. 7. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 7. 2021)

CYKLISTÉ OPĚT DO PŘIBYSLAVI
Ve čtvrtek 29. července 2021 bude v Přibyslavi opět zahájen 1. etapou 24. roč-

ník mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2021. 
Přibyslav je již posedmé etapovým městem tohoto závodu. 

Čtvrtek 29. července 2021 * Přibyslav – Bechyňovo náměstí
1. etapa – 122 km *** Start: 13:30 hodin ** Cíl: cca 16:20 hodin 
Přibyslav – Malá Losenice - Velká Losenice + 9x okruh (V. Losenice – Vepřová 
– M. Losenice – V. Losenice) – Nové Dvory – Ronov nad Sázavou – Přibyslav.

Ve stoupání do obce Vepřová bude ve 2., 4., 6., 8. okruhu vrchařská prémie.

Více o závodě na www.vysocinatour.com.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: ve čtvrtek 29. července 2021 od 7:00 do 19:00 ho-
din budou autobusové zastávky přesunuty do prostoru před bývalou restaurací 
„Na  Růžku“ (křiž. ul. Žižkova – Bechyňovo nám.).
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RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps
od 250 Kč

 
 
 
 
 
      

 

Pro rozšíření našeho týmu hledáme: 
 

obsluhu bagru 
řidič nákladního vozidla 
obsluhu stavebních strojů, montéra 
inženýrských sítí 

 
Volejte – 608 832 473 
Pište– info@bagrovat.cz 

 
B r z k o v   
588 13  Polná 

Firma se specializuje na výstavbu 
inženýrských sítí, zemní práce a hospodaření 
s dešťovou vodou. Vyřizujeme dotaci 
„Dešťovka“ 
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 Rozšiřte naši partu fachmanů a přidejte se k nám. 
Do svých řad hledáme nové kolegy na pozice: 
 

 Operátor výroby – obsluha brousícího centra  
 Operátor výroby – obsluha laserového centra  
 Operátor výroby – obsluha ohraňovacího lisu  
 Svářeč  
 Brusič  
 Řidič skupiny C  

 

Kontaktujte nás: Marcela Průchová, telefon: 702 213 418 



NOVÁ ADRESA!!!

- chovatelské potřeby pro psy, kočky a hlodavce

- velký výběr granulí pro psy, kočky

- věrnostní program

- pamlsky a hračky

- krmné směsi a šroty

- v brzké době i akvarijní rybičky, plazi, ptactvo

U nás najdete vše co Vaši mazlíčci potřebují
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CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL
  Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu? 

Stačí jen zavolat.
  Zajištění kompletních akcí, vlastní inventář a zařízení 

(grily, fritézy...)
  Oslavy, svatby, smuteční hos  ny, fi remní večírky, 

rauty, promoce atd.
  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme
  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158

CHOV DOMÁCÍ DRŮBĚŽE RONOV NAD SÁZAVOU 

NABÍZÍ V MĚSÍCI ČERVENCI 

DOMÁCÍ KUŘE CHLAZENÉ V JOT ÚPRAVĚ 

CENA 115 Kč / Kg včetně DPH 

OBJEDNÁVKY NA TELEFONNÍM ČÍSLE 

704 916 590 

Chalupaření to nás baví 
– koupíme dům/chalupu.

Nabídněte, volejte, sms
na tel. 704 923 775

Koupíme statek s pozemky 
– pro koně.

Tel. 732 344 841
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VÁS ZVE 

v červenci a srpnu 2021 
K NÁVŠTĚVĚ 

 

MĚSTSKÉ GOTICKÉ VĚŽE 
pátek - neděle 

 
 
 

 
 

9.00 – 11.00   13.00 – 16.00 
 

(poslední prohlídka vždy ½ hodiny před ukončením otvírací doby) 
 

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

 

FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

 
pouze v 11.00 hodin pátek - neděle  

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

(v době konání církevních obřadů nelze prohlídku uskutečnit) 
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Městská knihovna Přibyslav 
(o prázdninách -  od 1. 7. do 31. 8.) 

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     zavřeno 
Ne     zavřeno 

(upozornění: v době státních svátků vždy zavřeno) 

    tel. 569 484 257    e-mail: kzmpribyslav@email.cz 
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OPENING HOURS  JUNE - AUGUST 

 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC) 
TOURIST INFORMATION CENTRE 

 

TIC (TOURIST INFORMATION CENTRE): 
 Po - St (Monday - Wednesday) 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
 Čt (Thursday)     8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
 Pá (Friday)      8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
 So – Ne (Saturday – Sunday)  9.00 – 11.00 13.00 – 16.00 

 

MĚSTSKÉ MUZEUM / TOWN MUSEUM 
 

MUZEUM (MUSEUM): 
 Po - Pá (Mon - Fri)    8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
 So – Ne (Sa – Sun)    9.00 – 11.00 13.00 – 16.00 

(poslední prohlídka vždy 1 hodinu před ukončením otvírací doby/last visit 10:00, 15:00) 
 

Vstupné (entrance fee): základní (full)       30,- Kč 
    senioři, ZTP, studenti (retired, disabled, students)  15,- Kč 
    děti 6 – 15 let (children 6-15 years)    15,- Kč 
    děti do 6 let (children under 6 years)   zdarma (free) 
 

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘIBYSLAV 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav 569 484 361, ic@pribyslav.cz   www.kzmpribyslav.cz  
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4. ročník 

COUNTRYŠMIK 
přátelské posezení se skupinami Terasa a Starší časy a opékáním buřtíků 

 
 
 
 
 
 

sobota 31. 7. 2021 v 17.00 hodin 
nádvoří kulturního domu  vstupné dobrovolné    občerstvení zajištěno 

 

Kulturní zařízení města Přibyslav a město Přibyslav 
vás zvou na cestovatelskou besedu 

"Bolívií jen tak, aneb z La Pazu až do Betléma" 
Kdy: 30. července 21:00 hod 

Kde: areál letního kina za kulturním domem, v případě špatného počasí 
v Kulturním domě Přibyslav 
 

Občerstvení všeho druhu zajištěno. 

O putování Bolívií vypráví Martin Kamarád. 
 

Minimálním vstupným 50 Kč bude zahájena sbírka na pořízení Betlému, který bude umístěn 
na náměstí města Přibyslav. 

Každou darovanou korunu město doplní dvěma, všem dárcům děkujeme! 





Str. 31KZMPČERVENEC 2021



KZMP ČERVENEC 2021Str. 32

Přibyslavský občasník – periodický tisk územního samosprávného celku – 07/2021, číslo 367. Vydává město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Redakční rada PO: Michael Omes (předseda RR), Dr. Ivo Havlík, Zdeňka Valnerová, 
Emílie Veselá, Mgr. Anna Šnýdlová a Mgr. Anna Šnýdl Doubková. Evidenční číslo MK ČR E 16788. Odpovědnost za vydavatele má Rada města Přibyslav. Fotografie: z archívů přispěvatelů. Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné 
se stanoviskem vydavatele a redakční rady. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla – 19. 7. 2021 do 12.00 hodin. Adresa redakce: KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 
582 22 Přibyslav, e-mail: obcasnik@pribyslav.cz. Sazba a tisk GRAFIES a.s. Hlinsko podle grafického návrhu V. Judy, náklad 1700 výtisků

KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. července 2021 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. července 2021 Pavel Šporcl/předprodej TIC Přibyslav Kurfürstův dům Šatlava Music, KZM Přibyslav
– od 1. července 2021 František Nedvěd/předprodej TIC Přibyslav Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2021 Kostely a kapličky v mikroregionu Přibyslavsko/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2021 Ze soukromých sbírek M. J. Šneka/výstava Kurfürstův dům M. J. Šnek, KZM Přibyslav
– od 1. července 2021 Výstava výrobků ze dřeva/Petr Louša Kurfürstův dům Petr Louša, KZM Přibyslav
– od 1. července 2021 V knihovně zahájen letní provoz (v sobotu zavřeno) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2021 Celotýdenní provoz ICMM/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2021 Městská gotická věž otevřená/viz plakát Vyhlídková věž KZM Přibyslav
– od 1. července 2021 Barvy a Tvary – Pavel Bezděčka a Pavel Toman/výstava Janáček Galerie Janáček galerie
– 1. července 2021 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 8. července 2021 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 15. července 2021 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 15. července 2021 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 19. července 2021 v 14.00 h Knihovna na dece Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. července 2021 ve 12.00 h. Uzávěrka srpnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 22. července 2021 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 24. července 2021 od 16.43 h. HOUPAČKA Letní parket v Dobré FK, KZM Přibyslav
– 25. července 2021 v 15.30 h. Žehnání kříže Dvorek/Uhry ŘKF Přibyslav, Petr Štáfl 
– 26. července 2021 v 14.00 h Knihovna na dece Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 29. července 2021 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 30. července 2021 v 17.00 h. Mše svatá Farní kostel Šatlava Music, KZM Přibyslav
– 30. července 2021 v 19.00 h. Pavel Šporcl/houslový koncert Farní kostel Šatlava Music, KZM Přibyslav
– 30. července 2021 v 21.00 h. Cestopisná přednáška Martina Kamaráda Kulturní dům Martin Kamarád, KZM Přibyslav
– 31. července 2021 od 17.00 h. 4. ročník Countryšmik Kulturní dům KZM Přibyslav, skupina Terasa
– 2. srpna 2021 po 21.00 h. Štěstí je krásná věc/komedie Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. srpna 2021 po 21.00 h. Princezna zakletá v čase/pohádka Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. srpna 2021 po 21.00 h. 3Bobule/komedie Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. srpna 2021 po 21.00 h. Červený střevíček a 7 statečných/animovaný fi lm Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 6. srpna 2021 po 21.00 h. Přes prsty/komedie Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. srpna 2021 po 21.00 h. Léto s kovbojem/retro fi lm Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. srpna 2021 1000 mil československých Bechyňovo náměstí Klub Praha
– 20. srpna 2021 Vypsaná Fixa/koncert Letní parket v Dobré Šatlava Music, KZM Přibyslav
– 22. srpna 2021 František Nedvěd/koncert Letní parket v Dobré Šatlava Music, KZM Přibyslav

červenec a srpen 2021

 

 

UPOZORNĚNÍ 
Od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 

KAŽDOU SOBOTU 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA UZAVŘENA 

 


