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Na konci června zasáhlo několik obcí na  jižní Mo-
ravě a  severu Čech tornádo. Děsivé škody se týkají 
několika  obcí a v celém Česku se vzedmula obrovská 
vlna solidarity. Jelikož už první informace nám říkaly, 
že není třeba organizovat materiální sbírky, soustředi-
lo se město Přibyslav na ostatní formy pomoci. Rada 
města schválila dar dvakrát dvacet tisíc Kč na sbírky 
určené obětem tornáda, tyto peníze bylo možné rych-
le odeslat. Zároveň rozhodlo představenstvo Lesního 
družstva obcí, složené ze zástupců obcí, že poskytne 
obci Hrušky jako materiální dar stavební řezivo v hod-
notě 100.000 Kč, přičemž ho pila pana Macha poskytla 
za zvýhodněnou cenu. Zároveň připravujeme schvále-
ní rozsáhlejšího fi nančního daru, jenž je v gesci zastu-
pitelstva. Sympatickou sbírku taktéž uspořádali žáci 
a učitelé základní školy, řada občanů města přispěla 
na sbírky ze svých soukromých zdrojů.

Faktem ale zůstává, že silné větry a bouřky se nevy-
hýbají ani našemu městu. S jejich následky se v první 
linii potýkají hasiči, kteří likvidují popadané stromy 
blokující komunikace. Zároveň vyžaduje obrovské úsi-
lí udržet v chodu cyklostezku Přibyslav – Sázava, která 
trpí jak pády stromů z rozvolněných porostů po kala-
mitě, tak přívaly bahna z okolních cest a polí. Náklady 
na tuto údržbu se dnes šplhají ke statisícům ročně.

Ve městě i v obcích probíhá pravidelný monitoring 
stavu stromů. Vzhledem k jejich množství je ale důle-
žité reagovat na aktuální stav a situaci, bohužel město 
nemůže ručit za škody způsobené padajícími stromy 
při živelných katastrofách. Je třeba vždycky vnímat, 
že zeleň ve městě má kromě těchto negativních strá-
nek mnoho pozitivních vlivů, ať už je to ochlazování 

městského prostoru, zadržování vláhy, tlumení hluku, 
či jen vliv estetický.

Vítr turbulentně fouká v přeneseném slova smyslu 
i na stavebních trzích. Ceny materiálu i práce letí zá-
vratnou rychlostí vzhůru. Jejich růst je poháněn jak ne-
dostatkem na trhu, tak neuváženě utrácenými nekry-
tými penězi státního rozpočtu v rámci boje s covidem. 
Kapacity ve stavebnictví jsou zoufale téměř rozebrány 
a  vzhledem k  nedostatku pracovníků je komplikova-
né řešit v požadované kvalitě a čase veškeré aspekty 
nejen investičních akcí. Nemusí to ale dlouho trvat 
a vše může být opačně.

Vzhledem k tomu, že k 31. 7. 2021 byl ukončen pro-
voz očkovacího centra Přibyslav, dovolte mi, abych 
poděkoval všem, kteří se na jeho chodu podíleli, ať již 
to byli zaměstnanci města, KZMP, lékaři či zdravotní 
sestry. Věřte, že zřízení centra nebyla samozřejmost, 
že nebylo dlouho zřejmé, kdy a za  jakých podmínek 

bude naše centrum spuštěno, že nebylo vůbec snad-
né koordinovat jeho provoz jak s Krajem Vysočina tak 
s národními orgány. Naší snahou bylo vyjít vstříc všem, 
kteří se chtěli nechat očkovat rychle a pokud možno 
doma v  Přibyslavi. Vzhledem k  omezenému přísunu 
vakcín nebylo možné otevřít očkovací centrum dřív. 
Děkuji tedy všem, kteří měli na jeho provozu zásluhu.

Zároveň věřím, že zůstane očkování proti Covid-19 
ryze dobrovolnou záležitostí, že bude na  odpověd-
nosti a  rozumu každého z  nás, zda se pro očkování 
rozhodne, či ne. Velmi mne znepokojují hlasy, které 
směřují k  omezování a  zastrašování těch, kteří se 
rozhodli z  jakýchkoli důvodů očkování zatím nepod-
stoupit. Chraňme právo individuálně se rozhodnout, 
ať už se toto rozhodnutí týká našeho zdraví či dalších 
životních situací.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Svazek obcí Přibyslavska je sdružením, které bylo 
založeno právě před dvaceti lety z  iniciativy starostů 
obcí našeho mikroregionu a zejména bývalého staros-
ty města Přibyslav Romana Podrázského.

V době reformy veřejné správy před rokem 2002 se 
hovořilo o  tzv. malých okresech. Být okresním měs-
tem byla celkem přirozená ambice některých menších 
měst, která mají svou přirozenou spádovost. K tako-
vým městům patřily například i Polná a Přibyslav. 

Reforma nezohlednila přání malých měst. Reforma 
nakonec „ukrojila“ bývalým okresům o něco méně než 
se očekávalo. Na Havlíčkobrodsku se nově vyvolenými 
„malými okresními“ městy staly Chotěboř a Světlá nad 
Sázavou. Tato města včetně okresního města Havlíč-
kova Brodu jsou obce s  rozšířenou působností (tzv. 
ORP). Přibyslavi připadl status obce s přenesenou pů-
sobností výkonu státní správy, o jejichž kompetencích 
rozhodují přijaté zákony. 

Zákony mění kompetence. Trend poslední doby je 
na  neštěstí takový, že mnohé kompetence byly ná-
sledně státní legislativou těmto obcím zredukovány 
nebo zcela odebrány (sociální služby, živnostenský 
úřad, vyřizování občanských průkazů). Další hrozbou 
je nový stavební zákon, který bude agendu spojenou 
s vyřizováním stavebního řízení centralizovat do  jed-
notného systému. Úředníci se občanovi vzdalují a děje 
se přesný opak toho, co bylo slibováno. 

Dvacet let Svazku ob cí Přibyslavska

Když fouká vítr

Svazky obcí mohou řešit společné projekty. Zákon o obcích 
(z roku 2000) umožňuje obcím, aby zakládaly svazky a spo-
lupracovaly v různých oblastech. Je dobře, že pokračuje vůle 
většiny obcí spolupracovat a minimálně v menších projektech 
se tato spolupráce daří. Jedním ze společných témat je nepo-
chybně turisticky zajímavý prostor a oblast cestovního ruchu. 
Svazku obcí Přibyslavska se podařilo k výročí svého vzniku vy-
dat knihu o jednotlivých obcích a následně turistickou mapu, 
která obsahuje i místní vycházkové okruhy.

Budoucnost může dát celou řadu nových příležitostí ke spo-
lupráci. Zkušenost je taková, že lépe se spolupracuje obcím 
sobě rovným než menším s těmi většími. Dovolím si popřát 
občanům, aby se jim v našem regionu dobře žilo a celé Při-
byslavsko ať v budoucnu jenom vzkvétá.

Občanům města, čtenářům a  dětem přeji krásné letní srp-
nové dny.

Michael Omes
místostarosta města

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

TV Přibyslav hledá 
moderátorku nebo 

moderátora pro natáčení 
zpravodajství v době konání 

kulturních, sportovních 
a společenských akcí 

ve městě.

Zajímavá práce vhodná pro 
studenty a pro každého, kdo má 

blízko k žurnalistice.

Zájemci se mohou hlásit 
na sekretariátě MÚ Přibyslav.
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Další uzavírka silnice I/19
Od 7. 8. 2021 by dosud uzavřená silnice I/19 v úseku mezi obcemi Simtany a Stří-

brné Hory měla být provizorně zprovozněna. Rekonstrukce tohoto úseku se pomalu 
blíží ke  svému konci. Bohužel již v  tu dobu bude uzavřen pro veškerou dopravu 
další úsek silnice I/19, a  to v  obci Pohled, kde probíhá rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace. Tato dopravní uzavírka je povolena až do 30. 11. 2021. Nadále tedy 
doporučujeme využívat při jízdě z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu krajskou silnici 
č. 03810 přes Hesov, Utín, Dlouhou Ves a Bartoušov. Od 7. 8. 2021 přibude pro 
osobní automobily možnost jet do Havlíčkova Brodu po silnicích přes Stříbrné Hory 
a Krátkou Ves.

Omezení dopravy během Přibyslavských slavností
O víkendu 10. – 12. září 2021 se u nás konají Přibyslavské slavnosti, jejichž nejvý-

znamnější akcí je sobotní Mlékárenský den. Upozorňujeme s předstihem, že v sobo-
tu a neděli dopoledne bude proto pro dopravu uzavřeno Bechyňovo náměstí. Ob-
jízdné trasy budou vedeny stejným způsobem, jak tomu bylo v předchozích letech, 
tj. ulicemi Pecháčkova, Gen. Luži a Tržiště. Dopravní obsluha autobusové zastávky 
„Bechyňovo náměstí“ bude přemístěna na silnici II/350 (spodní část náměstí s na-
vazující Žižkovou ulicí). Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je zkrácena doba 
nočního klidu na dobu od 2 do 6 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR. V Přibyslavi bude možné volit ve 3 volebních okrscích, jejichž vymezení je stejné 
jako v  loňských volbách do  Zastupitelstva Kraje Vysočina. Volební okrsek č. 1 je 
pro voliče s  trvalým pobytem v Přibyslavi nad silnicí I/19 (Havlíčkův Brod - Žďár 
nad Sázavou) a volební místnost je na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, 
místnost číslo 101 (radnice - přízemí). Volební okrsek č. 2 je pro voliče s trvalým 
pobytem v Přibyslavi pod silnicí I/19 (Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) a volební 
místnost je na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost číslo 206 (radnice 
- 1. patro). Volební okrsek č. 3 je pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi v místních 
částech a  ulicích Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dobrá, Dvorek, Hesov, Hřiště, 
Keřkov, Poříčí, Ronov nad Sázavou, Utín, Uhry a volební místnost je na adrese Při-
byslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost číslo 2 (radnice - suterén). Volební strany 
mohou delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí do 8. 9. 2021.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Změny v rozpočtu. Zastupitelstvo města na svém 20. veřejném jednání v  tomto 
volebním období dne 23. června 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 4 (RO č. 
4) k rozpočtu města na rok 2021. Celoroční příjmy města po tomto rozpočtovém 
opatření dosáhly 82  658  804 Kč a  výdaje 213  182  737 Kč. V  rámci RO č. 4 tedy 
došlo ke zvýšení příjmů o 31 760 Kč a výdajů o 4 426 976 Kč. Zvýšené výdaje byly 
dorovnány z rozpočtové rezervy.

Na příjmové straně rozpočtu se jednalo o navýšení z dotace MPSV v souvislosti 
s  pandemií COVID-19. Největší výdajovou položku tvoří investice do  plánované 
regenerace zeleně v  parku u  pomníku J. Žižky v  celkové výši 4  000  000 Kč, kde 
má město přislíbenou dotaci ve  výši 40 % uznatelných nákladů. Z  rozpočtované 
kapitálové rezervy tak bude po tomto opatření nově čerpáno celkem 4 395 216 Kč. 

Plnění rozpočtu města k  30. 6. 2021 je následující: celkové příjmy jsou ve  výši 
56 346 188 Kč (68,20 % schváleného rozpočtu na rok 2021 po RO č. 4) a celkové 
výdaje jsou ve výši 30 822 965 Kč (což je 14,5 % schválených výdajů po RO č. 4 
na letošní rok). Většina plánovaných a dosud nečerpaných fi nančních prostředků 
je alokována na stavební projekty, které budou průběžně čerpány v druhé polovině 
roku 2021. 

Hospodářská činnost města. Město Přibyslav má kromě příjmů daňových a nedaňo-
vých ( jako jsou např. příjmy z poplatků, nebo různé dotace) i příjmy z vlastní hospo-
dářské činnosti. Své ekonomické aktivity provozuje město v několika samostatných 
organizacích, které hospodaří s vlastními prostředky s cílem vytvářet zisk a posílit 
tak příjmovou stránku rozpočtu města. Město provozuje pět organizací. Kromě 
pronájmů majetků (lesy, rybníky, pozemky, nemovitosti) je náplní činnosti těchto 
organizací i správa skládky odpadů v Ronově, nebo provozování kabelové televize. 
Výsledek této hospodářské činnosti města k 30. 6. 2021 je celkem + 10 010 516 Kč. 

Na  tomto průběžném výsledku se podílí jednotlivé organizace města takto: lesy 
495 134 Kč, skládka 3 993 253 Kč, správa majetku 699 485 Kč, kabelová televize 
818 103 Kč a pronájmy (rybníky a pozemky) 4 004 541 Kč.  

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Investice

Pokračují stavební práce na investicích města Přibyslav. Zhotovitelská fi rma pro 
zakázku v Dobré realizovala nový povrch komunikace – asfaltový kryt, včetně prove-
dení terénních úprav pro předání stavby. Z důvodu montáže nového typu veřejného 
osvětlení bude instalace sloupů a  světel provedena v  měsíci září, říjen z  důvodu 
kapacitně vytížené výroby a nedostatku materiálu. Pokračují stavební práce na in-
vestici „Stavební úpravy mateřské a základní školy v Přibyslavi, včetně vybudování 
a vybavení školních dílen ZŠ Přibyslav“. Na investici „Chodník podél silnice II/350 
v místní části Dvorek, Přibyslav“ proběhlo opakované výběrové řízení na zhotovitele. 
Vybraným uchazečem je společnost STAVOKOMP SERVICE, s.r.o., z Havlíčkova Bro-
du. Opakované výběrové řízení proběhlo z důvodu nedodržování harmonogramu 
díla a rozsáhlých vad na prováděném díle ze strany zhotovitelské fi rmy. Zhotovitel 
na zakázku „Kolumbárium Přibyslav“ prozatím není též znám. Proběhlo opakované 
výběrové řízení, původně vybraná společnost od veřejné zakázky z kapacitních dů-
vodů odstoupila. Město Přibyslav obdrželo dotaci z Programu rozvoje regionů 2019 
z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místní komunikace ve Hřištích a v Utíně. 
V současné době se realizuje výběrové řízení na tuto zakázku. 

Údržba
I  během tohoto měsíce proběhla údržba veřejné zeleně, kterou prováděli naši 

pracovníci, pan Kasal a odborná fi rma. Souběžně odborná fi rma provedla údržbu 
květeny a pracovnice veřejně prospěšných prací pomohly s pletím veřejných záhonů 
v ulicích města. 

Bytová oblast
Pokračují přípravy související s  prodejem všech bytů v  bytovém domě čp. 717 

v ulici U Lesa v součinnosti s odborem hospodářsko-správním. Jak jste si mohli přečíst 
v minulém čísle občasníku, v tomto měsíci byl realizován prodej bytu č. 2 v tomto 
domě obálkovou metodou. Výsledek prozatím není znám. Na žádost vlastníků bytů 
v ulici Příkopy Zastupitelstvo město Přibyslav schválilo prodej pozemku včetně stavby 
( jedná se o stávající dřevníky) těmto zájemcům, prodej bude realizován v nejbližším 
termínu. Byly provedeny kontroly plynového zařízení v bytových domech ve vlast-
nictví města Přibyslav. V součinnosti s odborem technických služeb bude po dobu 
letních měsíců probíhat údržba balkonů v domě s pečovatelskou službou čp. 251 
a dobrovolníkem byla provedena obnova nátěru všech zábradlí na  tomto domě. 
Nájemníkům děkujeme za shovívavost a vstřícnost. V souvislosti se zlepšením epi-
demické situace se využívá pronájem budovy Starého špitálu k soukromým oslavám. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Sezona koupaliště 2021 se rozběhla ve čtvrtek 17. června. Počasí je od  té doby 
do poloviny července zatím hodně proměnlivé. Vedro střídají bouřky, vichr, zatažená 
obloha a ochlazení, a za pár hodin je zase zpátky teplota jako v prádelně či sauně. 
Za část měsíce června jsme na vstupném utržili přes 72 tisíc korun, v bazénech si 
zaplavalo více než 2 500 návštěvníků. Informace o otevírací době naleznete vždy 
na titulní straně webu města Přibyslav. V rámečku na pravé straně se také zobrazuje 
aktuální teplota vody a vzduchu. Otevřeno je každý den od 9 do 19 hodin, v pá-
tek do 20 hodin. Zavřeno je pouze při nepříznivém počasí – při bouřkách, dešti, 
ochlazení doprovázeném větrem. Jsou-li teploty nijaké, je zataženo a teplota vody 
je pěkná, chodí málo lidí. Stejnou zkušenost mají také na koupališti v Lukách nad Jih-
lavou, kde vodu dohřívají. I když má třeba 27 stupňů a u nás je v ten samý den voda 
23 stupňů, o koupání stojí jen hrstka lidí. Jakmile jsou tropické teploty, tak je teprve 
koupaliště plné. Lidé se při vstupu prokazují buď potvrzením o negativním testu 
na covid-19, o očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění 
covid-19, děti nad 6 let do 18 s sebou nosí Čestné prohlášení od rodičů. Oprávnění 
kontrolovat správnost potvrzení a totožnost návštěvníka mají pověření pracovníci 
z Krajské hygienické stanice.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Cyklostezka má stále poničená zábradlí ve dvou úsecích. V jednom máme od těžařů 
přislíbenou opravu do konce července. O druhé opravě jednáme s obcí Nové Dvory, 
z jejíhož katastru nám na zábradlí spadly stromy při bouřkách. Tato oprava bude 
komplikovanější. Spolu se zábradlím se odtrhl i kus krajnice. Cyklostezka nám letos 
opět zabírá spoustu času. Technická četa města musí často přerušit důležité práce 
a vyrazit na cyklostezku k popadaným stromům, větvím, vylitému bahnu. Také sečení 
je letos náročnější. Tráva roste jako o závod a kolikrát nestačí vyschnout, seče se 
špatně. Zato ale máme hezky zalito, a to je taky fajn. 

Dětské hřiště v Dobré ještě není v půli července úplně hotové. Dodavateli herních 
prvků se opozdila dodávka dopadových dlaždic z Anglie určených pod houpačky. 
Spolu s  jejich instalací fi rma na  místo usadí objednané posezení, dalším herním 
prvkem bude venkovní pingpongový stůl.

Seniorům jsme k DPS přidali dvě nové lavičky určené pro starší spoluobčany. Jsou 
vyšší a dobře se z nich vstává. Ze stavebních akcí stojí určitě za zmínku oprava římsy 
opěrné zdi v ulici Havlíčkova, která začala v půli července. Chodci budou mít pár 
týdnů v  tomto místě zúžený průchod, prosíme o opatrnost. Na co už delší dobu 
čekáme, je oprava poničených částí fasády místní základní a základní umělecké školy. 
Odborná fi rma by měla s pracemi začít od 9. srpna. Doufáme, že do začátku nového 
školního roku bude vše v původním stavu. 

Na skládce mají pracovníci spoustu práce s účtováním skládkových slev pro obce. Je 
to velmi náročná agenda, kterou nám nastolil stát rychlým přijetím nového zákona 
o odpadech. Spoustu starostí přidělal starostům samotným a hlavně provozovate-
lům skládek. Stále platí, že si občané mohou na sběrný dvůr jezdit pro kompost. 
Z kontrol odebraných vzorků vyplývá, že je kvalitní.

Přeji vám pohodové léto.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Pečovatelská služba Přibyslav
Provoz pečovatelské služby probíhal v měsíci červenci bez větších problémů. Léto 
je v  pečovatelské službě ve  znamení výběru dovolených. Veškeré dovolené jsou 
proto plánovány tak, aby nebyl narušen plynulý chod naší služby. V  ojedinělých 
případech byla zrušena odpolední směna a nahrazena pohotovostí, a to z důvodu 
nemoci pečovatelek.

Některá covidová opatření zůstávají prozatím stále v platnosti i u nás ve středisku 
pečovatelské služby, a to zejména vstup do našich prostor se zakrytými ústy a no-
sem, a to minimálně chirurgickou rouškou. Další pravidelné akce, které byly ve stře-
disku 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 proběhla ve středisku pe-
čovatelské služby opět v úterý, a to dne 20. 7. 2021 od 9 do 11 hodin. Termín další 
poradny v srpnu je v úterý 17. 8. 2021 opět v čase od 9.00 do 11.00 hodin ve spole-
čenské místnosti střediska pečovatelské služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní 
vchod). Vzhledem k tomu, že se jedná 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! 

Náhradní stravování po  dobu, kdy nebude školní jídelna vařit, bude probíhat 
ve dnech 16. – 20. srpna. Pro naše klienty bude zajištěno stravování z Osivy, a.s. 
Dotazníky, zda budou chtít naši klienti tyto obědy odebírat, budou rozdány začát-
kem srpna a zájemcům jídelní lístek hned poté. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Bezdomovectví

Tak jednoduše může vypadat řešení bezdomovectví při využití sociálních služeb 
typu azylový dům, podání žádostí o sociální a jiné bydlení, zajištění dokladů, sociál-
ních dávek, stravy, pomoci s péčí o svou osobu, začleněním do společnosti a uplat-
něním na trhu práce atd. Jen kdyby byla vůle i na straně osob vykazujících známky 
odlišného životního stylu a podlomeného zdraví. Tak silný je odpor k dodržování 
určitého řádu, že touha po ulici a jisté „svobodě“ vítězí. Svobodě opravdu jen v uvo-
zovkách, neboť množství potíží dotyčné časem uvězní ve vlastním těle, které začne 
postupně vypovídat službu. Přichází tak na  řadu zásah do  rozhodování jedince 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
17. 8. 2021 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   s třediska 
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 19 . 8. 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

soudní cestou, která je vidinou na jeho ochranu a tím i blízkého okolí. Každá situace 
má své řešení a stejně tak může být dovedena do naprostých absurdit. Nelehká je 
práce s lidmi, ale za to je největší životní zkušeností. 

Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav
Před prázdninami po delší covidové pauze zasedala Komise sociální a zdravotní 

Rady města Přibyslav, která se podílí na rozhodování o dotacích pro osoby v sociálně 
nepříznivé situaci. Mimo jiné zhodnotila dopad proticovidových opatření na oblast 
sociální, zdravotní a školskou a nastínila oblasti podpory další. Také se vyjádřila pro 
fi nanční podporu Jižní Moravě zasažené tornádem. V rámci zmíněného dotačního 
titulu je možné požádat o  dotaci související např. s  živelnou pohromou, rehabi-
litačními pobyty souvisejícími s  nepříznivým zdravotním stavem (i  pro nezbytný 
doprovod nemocného), mimořádným očkováním ze zdravotních důvodů, školními 
akcemi při finanční tísni rodiny, která by bránila účasti dítěte na akci (výlety, lyžařský 
výcvik, tábory...), školní pomůcky, rehabilitační pomůcky a další situace, které budou 
individuálně posouzeny. Žádost o dotaci a více informací získáte v kanceláři sociální 
pracovnice v přízemí městského úřadu. 

Klub seniorů Pohoda
Po 9 měsících se sešel Klub seniorů Pohoda, který k posezení využil zázemí škol-

ní zahrady. Ani deštivé počasí neodradilo necelou dvacítku účastníků od společně 
strávené dvouhodinky plné švitoření při opékání buřtů a vzpomínky na ty, kteří se 
této chvíle nedožili. Nepropadáme ovšem pesimismu a těšíme se na další setkání, 
pokud situace dovolí. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice
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 36/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 23. 6. 2021.
Termín: 23. 06. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

37/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace organizaci TJ Sati-
va Keřkov, z. s., Keřkov 11, 582 22 Přibyslav, IČO 46485376 na pořízení košo-
vého traktoru STARJET P4 ve výši 40.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 08. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 3

38/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace organizaci SH ČMS 
- Sbor dobrovolných hasičů Hřiště, Hřiště 60, 582 22 Přibyslav, IČO 60128798 
na  pořízení košového traktoru STIGA ESTATE 3398  HW ve  výši 25.000 Kč 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 08. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

39/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace organizaci SH ČMS 
- Sbor dobrovolných hasičů Poříčí, Poříčí 22, 582 22 Přibyslav, IČO 62697005 
na pořízení košového traktoru ESTATE 6102 HW ve výši 25.000 Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 08. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

 40/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr a podmínky prodeje bytové 
jednotky č. 717/2 v 1. NP domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, o celkové vý-
měře 63,07 m2, která je součástí pozemku par. č. st. 2214 včetně spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 49/1000 ke společným částem budovy U Lesa 717, 582 22 
Přibyslav a spoluvlastnického podílu ve výši 49/1000 k pozemku parc. č. st. 
2214, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Přibyslav, obálkovou metodou. 
Minimální nabídková cena je 1.600.000 Kč a  rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 3

41/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. st. 
529/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m2 v k. ú. Přibyslav, jehož 
součástí je jiná stavba bez čísla popisného nebo evidenčního a  rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 10. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

 42/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Vyjádření k projektu stavby a stavební 
záměr výstavby projektu „Hala pro požární sport Přibyslav“, dle projektové 
dokumentace zpracované Ing. Milanem Stejskalem, Česká Bělá 131, 582 61 
Česká Bělá, Atelier 02, Smetanovo náměstí 279, 580  01 Havlíčkův Brod, 
IČO 63584719.
Termín: 15. 07. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 3

 43/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  právu provést 
stavbu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 2135/45, 
Vinohrady, 121 07 Praha, IČO 00442739 na pozemcích ve vlastnictví města 
Přibyslav parc. č. 981/12, 981/31 a 981/39 v k. ú. Přibyslav z důvodu doprav-
ního napojení stavby na  komunikaci a  napojení přepadu z  retenční nádrže 
do kanalizace.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3

44/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou 
Ing. Petr Vencovský, Panenky 352/14, Koloděje, 190 16 Praha 9 daruje městu 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 ideální jednu 
třetinu pozemku parc. č. 1670 o výměře 132 m2 v k. ú. Přibyslav. Zastupitel-
stvo města Přibyslav zároveň tímto usnesením děkuje Ing. Petru Vencovskému 
za dar městu Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

45/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
jedné třetiny pozemku parc. č. 1670 o výměře 132 m2 v k. ú. Přibyslav od Čes-
ké republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 do vlastnictví města Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

46/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemků parc. č. 180/19 o výměře 438 m2 a parc. č. 528/30 o výměře 228 m2 
v k. ú. Přibyslav do vlastnictví města Přibyslav.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

47/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav ruší usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
č. 83/2016 ze dne 14. 12. 2016 a souhlasí s fi nancováním akce „Přeložení trans-
formační stanice HB_0497“ z rozpočtu města Přibyslav a společnost NEUFE, 
spol. s r.o., Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 25996061 se 
bude fi nančně spolupodílet na akci „Přeložení transformační stanice HB_0497“ 
částkou ve výši 10 %, maximálně však 200.000 Kč, z celkových výdajů na akci.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3

48/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 1007/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Přibyslav společnosti NEUFE, spol. s r.o. 
Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 25996061 a rozhoduje 
záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 3

49/2021 Zastupitelstvo město Přibyslav schvaluje uzavřít mezi společností NEUFE, 
spol. s r.o. Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 25996061 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc. č. 999/6 o výměře 
cca 500 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví společnosti NEUFE. Kupní cena je 
ve výši 1 Kč/m2. Uzavřením této smlouvy pozbývá platnosti a účinnosti Smlou-
va o budoucí smlouvě kupní uzavřená dne 12. 7. 2017.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 3

50/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 2166 o  výměře cca 60 m2 a  části pozemku parc. č. 2280 o  výměře cca 
15 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

51/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 807 
o výměře 84 m2 v k. ú. Hřiště a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

52/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr vkladu pozemku parc. č. st. 
61 o výměře 9 m2, části pozemku parc. č. 226/2 o výměře cca 85 m2 a části 
pozemku parc. č. 143/1 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Utín do základního kapitálu 
společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 48173002 a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 4

53/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 
174/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

 54/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít v měsíci červenci 2021 Rám-
covou smlouvu pro založení Vkladového účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce se 
společností J&T BANKA, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, 
IČO 47115378. 
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 3

55/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2021.
Termín: 30. 07. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3

 114/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor ze dne 28. 5. 2005 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a paní … 582 57 Lípa, který stanoví 
výši nájmu 7.360 Kč včetně DPH/měsíc za  užívání nebytových prostor po-
zemku parc. č. st. 71/3 v k. ú. Přibyslav o celkové výměře 240 m2 k uskladnění 
techniky a materiálu města Přibyslav. Dodatek nabývá platnosti 1. 8. 2021.
Termín: 20. 07. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 30.  06. 2021

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 23.  06. 2021
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115/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Oprava hráze vodní ná-
drže na  pozemku p.  č. 41 v  k. ú. Česká Jablonná“ nabídku od  společnosti 
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 
25274368 s nabídkovou cenou ve výši 233.532 Kč bez DPH, tj. 282.573,72 Kč 
včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem. 
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

116/2021 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu na  realizaci zakázky „Regenerace 
zeleně v  parku u  pomníku Jana Žižky“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou Ing. Jan Servus, Dolnice 
12, 621 00 Brno, IČO 76354563 s nabídkovou cenou ve výši 2.416.456,90 Kč 
bez DPH, tj. 2.923.912,80 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo 
mezi městem Přibyslav a vybraným uchazečem.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

117/2021 Rada města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 521/8 
o  výměře 0,25 m2 v  k. ú. Česká Jablonná a  rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

118/2021 Rada města Přibyslav doporučuje pokračovat v  procesu prodeje pozemku 
parc. č. 521/35 o výměře 128 m2 v k. ú. Česká Jablonná.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

119/2021 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem pozemků parc. č. 391/21 o výměře 
15 m2, parc. č. 391/22 o výměře 25 m2 a parc. č. 391/25 o výměře 112 m2 
v k. ú. Dobrá panu …, 582 22 Přibyslav. Cena nájmu je 152 Kč/rok. Nájemní 
smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 8. 2021 na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou. Zároveň bude nájemci uhrazeno bezesmluvní užívání 
pozemku parc. č. 391/22 od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2021 ve výši 300 Kč.
Termín: 01. 08. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

120/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 10 k  smlouvě o  nájmu bytu ze 
dne 12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní …, 582 22 Přibyslav 
na byt č. 3 v bytovém domě na adrese …. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu 
od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.
Termín: 01. 07. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

121/2021 Rada města Přibyslav v souladu se smlouvou o sdružení fi nančních prostředků 
na výstavbu obytného domu stanovuje výši nájemného v částce 50 Kč/m2/
měsíc u bytů v domě U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, a to od 1. 8. 2021.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

122/2021 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor bu-
dovy Starého špitálu, Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav mezi městem Přibyslav 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem …, 582 22 
Přibyslav. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 20. 8. 2021 
do 22. 8. 2021.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

123/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení samostatných hmotných movitých 
věcí ke dni 30. 6. 2021. 
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Bc. Fikarová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

124/2021 Rada města Přibyslav schvaluje Oznámení o změně kontaktních údajů a opráv-
něných osob pro uzavírání jednotlivých transakcí za město Přibyslav s Českou 
spořitelnou, a. s. Za město Přibyslav jsou nově oprávněni podepisovat kon-
fi rmace a Rámcovou platební instrukci paní Hana Fikarová, Poříčí 15, 582 22 
Přibyslav a pan Milan Kachlík, Bezpalcova 743, 582 22 Přibyslav. 
Termín: 30. 07. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

125/2021 Rada města Přibyslav schvaluje konání veřejné sbírky na pořízení vánočního 
betlému pro město Přibyslav.
Termín: 30. 07. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

126/2021 Rada města Přibyslav ruší Usnesení Rady města Přibyslav číslo 109/2021 ze 
dne 9. 6. 2021 - uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Miroslavem Klofáčem, Lípa 183, 
582  57 Lípa, IČO 45902305 na  opravu poškozených posprejovaných částí 
fasád budov ZŠ a ZUŠ Přibyslav.
Termín: 15. 07. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

127/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
UMYJEM  TO s.r.o., Dobrovského 874/29, 702  00 Ostrava, IČO 29381835 
na čištění poškozených částí fasád, odstranění graffi  ti a nátěr budov ZŠ a ZUŠ 
Přibyslav za cenu 190.314 Kč bez DPH, 230.279,94 Kč včetně DPH.
Termín: 15. 07. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

128/2021 Rada města Přibyslav v  souladu s  ustanovením § 102 odst. 3 zákona číslo 
128/20000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po-
věřuje členku Zastupitelstva města Přibyslav Mgr. Annu Šnýdlovou k přijímání 
souhlasného projevu vůle (souhlasných prohlášení) o  uzavření manželství 
(k provádění sňatečných obřadů) dle ustanovení § 11a odst. 1 písmeno a) 
zákona číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve volebním období 
2018/2022 od 1. 7. 2021.
Termín: 01. 07. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

129/2021 Rada města Přibyslav stanoví dle ustanovení § 108 odst. 2 zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, právo 
užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech 
pro členku Zastupitelstva města Přibyslav Mgr. Annu Šnýdlovou ve volebním 
období 2018/2022 od 1. 7. 2021.
Termín: 01. 07. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

130/2021 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 2021 ředi-
telce Základní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů, ředitelce Mateřské školy Při-
byslav Mgr. Martině Malouškové, ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav 
paní Zdeňce Valnerové a veliteli JPO II panu Miloslavu Jonákovi. 
Termín: 05. 07. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

131/2021 Rada města Přibyslav schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo na „Chodník 
podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“ mezi společností Dopravní 
Stavby Silnic s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 07741561 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 z důvodu 
nedodržování harmonogramu díla a rozsáhlých vad na prováděném díle ze 
strany zhotovitele.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

132/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s poptávkou minimálně 3 dodavatelů na do-
končení stavby „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

133/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke  Smlouvě o  ze-
mědělském pachtu ze dne 17. 5. 2018 mezi podílnickými obcemi Lesního 
družstva obcí a  Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582  22 Přibyslav, 
IČO 64259773.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

134/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku „Oprava 
MK č. 49 a č. 517 ve Hřištích a oprava MK č. 298 v Utíně, Přibyslav“.
Termín: 12. 07. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

135/2021 Rada města Přibyslav schvaluje fi nanční dar obětem postiženým tornádem 
24. 6. 2021 ve výši 20.000 Kč. Finanční dar bude poskytnut na sbírku Českého 
červeného kříže, Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6, IČO 00426547, č. ú. 
333999/2700.
Termín: 30. 07. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

136/2021 Rada města Přibyslav schvaluje fi nanční dar obětem postiženým tornádem 
24. 6. 2021 ve  výši 20.000 Kč. Finanční dar bude poskytnut na  sbírku po-
řádanou Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601  82 Brno, 
IČO 70888337, č. ú. 123-3116420297/0100.
Termín: 30. 07. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Uzávěrka příštího čísla 20. 8. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 8. 2021)
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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 Jir ásko)

• 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)

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 2. 8. 16. 8. 30. 8. 6 Cihlářská 9. 8. 23. 8.
2 Bezručova 3. 8. 17. 8. 31. 8. 7 Jiráskova 10. 8. 24. 8.
3 Hesovská 4. 8. 18. 8. 1. 9. 8 Vyšehrad 11. 8. 25. 8.
4 Pecháčkova I 5. 8. 19. 8. 2. 9. 9 Prokopova 12. 8. 26. 8.
5 Zahrádky u ACA 6. 8. 20. 8. 3. 9. 10 Na Vyhlídce 13. 8. 27. 8.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 2. 8. 16. 8. 30. 8. 16 Seifertova 9. 8. 23. 8.
12 Pecháčkova II 3. 8. 17. 8. 31. 8. 17 Česká 10. 8. 24. 8.
13 Nezvalova 4. 8. 18. 8. 1. 9. 18 U Barevny 11. 8. 25. 8.
14 Bezpalcova 5. 8. 19. 8. 2. 9. 19 Zahradní 12. 8. 26. 8.
15 Zahrádky Amerika 6. 8. 20. 8. 3. 9. 20 Zahrádky Letiště 13. 8. 27. 8.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 6. 8. - 8. 8. 16. 8. - 19. 8. 27. 8. - 29. 8. 
Keřkov 9. 8. - 12. 8. 20. 8. - 22. 8. 30. 8. - 2. 9. 
Dobrá 2. 8. - 5. 8. 13. 8. - 15. 8. 23. 8. - 26. 8. 
Česká Jablonná 6. 8. - 8. 8. 16. 8. - 19. 8. 27. 8. - 29. 8. 
Dolní Jablonná 9. 8. - 12. 8. 20. 8. - 22. 8. 30. 8. - 2. 9. 
Poříčí 2. 8. - 5. 8. 13. 8. - 15. 8. 23. 8. - 26. 8. 
Dvorek 6. 8. - 8. 8. 16. 8. - 19. 8. 27. 8. - 29. 8. 
Uhry 9. 8. - 12. 8. 20. 8. - 22. 8. 30. 8. - 2. 9. 
Utín 2. 8. - 5. 8. 13. 8. - 15. 8. 23. 8. - 26. 8. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v srpnu 2021

 137/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat v opakovaném výběrovém řízení 2021 
na zakázku „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“ na-
bídku od společnosti STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 25274368 s nabídkovou cenou ve výši 3.765.000 Kč bez 
DPH, tj. 4.555.650 Kč včetně DPH a  schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a vybraným uchazečem.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

138/2021 Rada města Přibyslav ruší usnesení číslo 100/2021 uzavření Smlouvy o dílo 
mezi městem Přibyslav, 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 145.519,06 Kč s DPH. Společnost od-
mítla podepsat smlouvu a zakázku zrealizovat.
Termín: 15. 07. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

139/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s  uzavřením Smlouvy o  dílo mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společ-
ností PKbau s.r.o., Dolní 141, 582  91 Světlá nad Sázavou, IČO 08757127, 
DIČ CZ08757127 na zakázku „Rekonstrukce římsy opěrné zdi v Havlíčkově 
ulici v Přibyslavi“ za nabídkovou cenu 199.656 Kč bez DPH, 241.584 Kč s DPH.
Termín: 15. 07. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 14.  07. 2021
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 Na koupališti

 Na procházce městem

Léto jsme přivítali 30. června společnou vy-
cházkou po známých místech našeho města. 
Při té příležitosti jsme si zavzpomínali na naše 
dětství a mládí, které jsme zde prožili, na bý-
valé známé, kteří již dávno nejsou mezi námi.

Ještě před přibyslavskou poutí jsme zahá-
jili i naši „koupací sezónu“. Měli jsme v čer-
venci naplánováno kondiční plavání každý 
čtvrtek. V  tomto termínu se ale uskutečnilo 
poprvé až 15. 7. Ovšem o nic jsme nepřišli. 
Díky vstřícnosti vedení městského koupaliště 
a paní Haně Mikulincové jsme si mohli zapla-
vat v náhradním termínu vždy úterý od 18.30 
do 19.00 hodin. Děkujeme jí i ostatním pra-
covníkům, že nám tak ochotně vyšli vstříc.

Další naše akce proběhla díky panu Petru 
Štefáčkovi, vedoucímu KD. V úterý  13. 7. jsme 
si mohli posedět v příjemném prostředí bufetu 
místního kulturního domu a od plic si zazpívat 
lidové i retro písničky z 60. a 70. let. Touto ces-
tou bych mu ráda poděkovala jménem všech 
dvaceti dvou spokojených zpěváků.

V srpnu plánujeme opět kondiční plavání 
v  dohodnutém termínu, tj. ve  čtvrtek vždy 
od 19 hodin. Znovu chci upozornit naše čle-
ny, že v případě nepříznivého počasí můžeme 
využívat náhradní termín v  úterý od  18.30 

do 19 hodin. Budete-li si chtít přijít zaplavat, 
je nutné dodržovat tento stanovený čas. Za-
městnanci potřebují vždy před devatenáctou 
hodinou uklidit a uzamknout celý areál, aby 
mohl být bazén vyčištěn a  připraven tak 
na další den provozu.

Protože se nám první procházka vydařila, 
plánujeme ještě druhou na středu 4. 8. Sejde-
me se ve 14 hodin před přibyslavskou radnicí.

S  létem se rozloučíme písničkou v  úterý 
31. 8. ve 14. 00 h. v kulturním domě. Aby to 
loučení proběhlo zvesela, bude nám k němu 
hrát živá hudba. Srdečně všechny zveme.

Ve čtvrtek 9. září bychom rádi společně na-
vštívili hrad Pernštejn, nově otevřené Vrch-
nostenské zahrady a popřípadě i některé za-
jímavé město v jeho okolí. Zájemci mají ještě 
možnost se přihlásit u paní M. Holcmanové 
na městském úřadu. Cena je 100 Kč.

Na  konec září plánujeme posezení všech 
našich členů ve společenském sále přibyslav-
ské hasičské zbrojnice. Přejeme vám krásný 
zbytek léta, hodně zdraví, pohody a těšíme se 
na vás všechny při společných akcích. 

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Co budeme dělat letos v srpnu…
(svaz invalidů informuje)

 Za MS Přibyslav byl ředitelem zkoušek M. Novotný, pověřenou osobou za OMS 
Josef Hamerník st., normistry byli V. Vykoukal a T. Beránek.

 Zkoušek se zúčastnila různá plemena norníků, nejvíce bylo jezevčíků, 
dále border teriéři, foxteriér hladkosrstý a velšteriér.

 První tři místa obsadili jezevčíci, vítězství si odnesla Jolana od Říčky Šlapanky 
(vůdce Jaroslav Donát), před Žili Monymir (vůdce Jiří Budín) 

a Carem z Řečanských Písků (vůdce Jan Ježek).

Již od  časného rána v  sobotu 26. 6. se v  areálu kolem nory ozývalo vzrušené 
ňafání, štěkání a vrčení – to se mladí norníci hlásili o slovo. Jejich páníčci i paničky, 
často s doprovodem rodiny či přátel, zaháněli nervozitu ranní kávou a zdravili se 
s kolegy v zeleném. 

Areál nory připravovali členové našeho MS již předem – vzorně posekaná tráva, 
stoly a lavičky u občerstvení, lavice pro diváky, elektrocentrály pro zapojení nezbytné 
techniky, to všechno již od rána čekalo v plné pohotovosti.

V samotný den zkoušek se většina členů místního mysliveckého spolku vyskytovala 
hlavně v  poklusu – měli totiž na  starosti spoustu věcí. U  takzvaného „napajedla“ 
i „krmelce“ se osvědčily tradiční sehrané „týmy“ doplněné o mladší členy. Pro spo-
kojenost soutěžících i diváků je dobré občerstvení nezbytností; největší úspěch slavil 
jako vždy zvěřinový guláš!

Každý, kdo někdy takovou akci pořádal, ví, kolik zdánlivých maličkostí je třeba 
zajistit. Někdo musel vařit, někdo všechno nakoupit a k noře navozit, někdo čepoval 
pivo, někdo vařil kávu či naléval polévku, někdo myl nádobí a staral se o přísun vody 
atd. A po zkouškách, když již všichni účastníci i hosté spokojeně odcházeli a odjížděli 
domů, bylo třeba zase všechno uklidit. 

Je však třeba říci, že členové našeho MS se na  organizaci podíleli rádi – vždyť 
jde nejen o  propagaci našeho města a  našeho MS, ale také o  setkávání přátel, 

Zkoušky v norování v Hesově
spoluobčanů a kolegů, které nám po celý loňský „covidový“ rok tolik chybělo! Díky 
vám všem, kteří jste přišli!!!

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová, jednatelka

Další informace a fotografi e najdete na webu města (složka Aktuality, 28.6.).
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Základní organizace Českého svazu včelařů v Přibyslavi pořádá letos již 4. ročník 
soutěže Slza medu. Jde o  soutěž určenou včelařům z Vysočiny a hodnotí se v ní 
lahodnost medů, které byly vyprodukovány v našem regionu. Soutěž je fi nančně 
podpořena z Fondu Vysočiny a odborně zaštítěna Výzkumným ústavem včelařským 
v Dole.

Těšíme se opět na hojnou účast. Přihlášky přijímáme do 31. 8. 2021.

V  případě dotazů nás neváhejte kontaktovat (Eva Kučerová, tel. 603  916  302, 
email: smidovi.familie@centrum.cz).

Předsedkyně soutěže Slza medu,
Eva Kučerová

Soutěž Slza medu 2021 
začíná

Pravidla soutěže
1. Soutěžícím se může stát registrovaný včelař/ka včelařící na území K raje Vysočina.

2. Soutěžící se přihlašuje písemnou přihláškou, přičemž pořadí zaslaných přihlášek 
je určující pro přijetí do soutěže. Kapacita soutěžících je omezená.

3. Soutěžící vloží do soutěže 420-730ml medu z letošní (rok 2021) snůšky. Vzorky 
lze předat osobně či poslat poštou. 

4. Pořadatelé si vyhrazují možnost odmítnout soutěžícího z vážných důvodů (např. 
zjevné nekvality medu, nečisté sklenice apod.).

5. Soutěž probíhá dvoukolově. V prvním kole jsou posuzovány komisionálně všech-
ny vzorky a určeno jejich pořadí. Do druhého, fi nálového kola vstupuje 8 nejlep-
ších vzorků, z nichž je vybrán vítěz. 

6. Odborná komise pracuje s metodikou Výzkumného ústavu včelařského v Dole 
a vzorky jsou podrobeny rozboru ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole. Sou-
těžící obdrží výsledky rozboru s možností získání certifi kátu Český med.

7. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zasláním vzorku k rozboru do Výzkumného 
ústavu včelařského a zároveň poskytuje pořadateli souhlas se zveřejněním výsled-
ků a prezentace soutěže, včetně fotodokumentace.

8. Průběh soutěže:

TERMÍN
1. Přihlášení soutěžících do 31. 8. 2021

2. Sběr vzorků do 31. 8. 2021

3. 1. kolo soutěže 18. 9. 2021

4. 2. kolo soutěže (fi nálové) 2. 10. 2021

5. Rozbory medů (VÚV Dol) 1.9. – 21. 9. 2021

6. Slavnostní vyhlášení
Výstava ovoce zeleniny, medu a brambor 
16. 10. 2021

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, jsme v půlce prázdnin, utíká to 
strašně rychle. Ale i v letním období nezahálíme a věříme, že i vy jste si v červenci 
užili některou z našich akcí. 

Bylo toho požehnaně – muzejní nocí počínaje, přes letní jazzové lelkování s Hou-
pačkou, cestopisnou besedu, houslový koncert až po posezení s country muzikou. 

Když dovolíte, trochu se vrátím ke zmiňované muzejní noci. Tyto akce se konají 
napříč celou republikou a každé muzeum, kromě toho, že je otevřené v netradičním 
čase, ji většinou pojme podle svého. My jsme pro vás s Přibyslavskými pimprlaty 
připravili veselou loutkovou pohádku hned na úvod a poté jste samozřejmě mohli 
navštívit všechny naše expozice zdarma. A u toho si ještě vyplnit poučný kvíz. Kdo 
to zvládnul bez chyby, zasloužil si odměnu. Celým Kurfürstovým domem voněly 
úžasné koláčky, které byly všem návštěvníkům k dispozici (pokud tedy zodpověděli 
zapeklitou hádanku). Stejně tak jste si mohli dopřát jednoduché slané občerstvení 
a uhasit žízeň. Všem, kteří za námi v pátek 16. 7. večer přišli, moc děkujeme. Snad 
jsme se vám i líbili ve staročeských „krojích“, které se k našim expozicím skvěle hodí. 

V  srpnu zůstává naší největší a  nejočekávanější akcí letní kino. První srpnový 
týden jsme pro vás opět nachystali fi lmy, z kterých si, doufáme, vybere každý. Za-
tím počítáme s klasickým občerstvením, o limonádu ani pivo nepřijdete, pochutiny 
budeme prodávat spíše balené. Raději upozorňujeme – u vstupu do areálu kina 
budeme kontrolovat buď potvrzení o očkování, nebo o testu či prodělané nemoci 
Covid-19. Apelujeme na vaši ohleduplnost a připravenost, aby kontrola trvala co 
nejkratší dobu a vy se tak mohli co nejdříve těšit z příjemného fi lmového večera. 

V  srpnu bude probíhat další výtvarná soutěž ve  spolupráci se slečnou Hanou 
Sommerovou, více informací naleznete v  samostatném článku. Na  vaše výtvarná 
díla se těšíme v  knihovně do  čtvrtka 19. srpna – nejenže se pak mohou objevit 
na výstavě, ale samozřejmě na nejlepší opět čeká odměna. 

V  sobotu 14. srpna budou naším městem projíždět krásná stará auta v  rámci 
projektu „Tisíc mil československých“. Nenechte si to ujít. 

V pátek 20. srpna bude hrát na parketu v Dobré legendární kapela Vypsaná fi xa. 
Vstupenky se dají zakoupit přes webový portál Ticketportal. 

V neděli 22. srpna se bohužel v Dobré neuskuteční koncert Františka Nedvěda – 
dnes, v době uzávěrky, jsme se dozvěděli tu smutnou zprávu. Zakoupené vstupenky 
můžete vracet v informačním centru. 

V červenci jsme se dvakrát sešli v knihovně „na dece“. I v srpnu si můžete přijít 
společně číst, hrát, sportovat, povídat si a zalenošit si na dece – těšíme se na vás 
v pondělí 23. a 30. srpna od 14 do 15 hodin. Pokazit nám to může jedině špatné 
počasí.

Ve čtvrtek 26. srpna od 16 hodin vás srdečně zveme na vernisáž výstavy skla 
s názvem Valner Aleš & David, obrazy & sklo, kterou budete moci v naší výstavní 
síni zhlédnout minimálně do října. 

Závěrem nechci nejen děti strašit už měsícem září a novým školním rokem, pro-
to raději jen lehce připomenu Přibyslavské slavnosti a M lékárenský den. Konat se 
budou tradičně druhý zářijový víkend a v sobotu 11. září vás speciálně zveme na ná-
městí i  k našemu stánku, kde budeme mít k prodeji různé suvenýry a především 
mapy a knihy, které jsme jako Kulturní zařízení města Přibyslav připravili a vydali. 

V knihovně máme klasickou otevírací dobu, ale i v srpnu bude o sobotách zavřeno, 
nezapomeňte.

Krásný zbytek prázdnin vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Srpen 
s letním kinem
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Od 16. do 22. srpna proběhne v Přibyslavi druhý ročník Letního výtvarného ple-
néru. Do Přibyslavi přijedou pozvaní umělci, kteří budou pracovat ve městě a okolí. 
Inspirace místem povede ke vzniku rozmanitých výtvarných děl – maleb, kreseb, 
koláží i videí. Tvůrčí setkání zakončí skupinová výstava v Galerii Janáček, kde bu-
dou výsledky akce představeny veřejnosti. Vernisáž proběhne v sobotu 21. srpna 
od 18.00.

Pojem plenér vychází z francouzského slova en plein air – to znamená „na vzdu-
chu“.   Jde tedy o venkovní tvorbu, o zachycení přímého dojmu z krajiny. Pozvaní 
umělci budou pracovat v prostorách města nebo v jeho okolí. K tomuto účelu budou 
na několika místech ve městě jako zázemí pro výtvarníky postaveny stánky, kde jim 
můžete příležitostně nahlédnout přes rameno. Stánek na náměstí bude malíři využit 
17. a 18. srpna v odpoledních hodinách.

Pozváni byli absolventi nebo studenti renomovaných uměleckých škol – Akademie 
výtvarných umění v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – konkrétně: 

Jakub Falat | Jaroslav Grodl | Eliška Hanuš | Jindřiška Jonešová | Matěj Lipavský | 
Hana Sommerová | Karolína Šulcová | Lenka Štěpánková. Pokud to situace a opat-
ření dovolí, je očekáván i zahraniční host z  Izraele – malířka Natalia Zourabová, 
zakladatelka a členka umělecké skupiny New Barbizon. Základem její práce je ma-
lování v “městské džungli”.

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy, kde budou představeny výsledky plené-
ru – v sobotu 21. srpna od 18.00 hodin v Galerii Janáček, Bechyňovo náměstí 20, 
Přibyslav. Výstava potrvá asi do poloviny září. Následně bude přesunuta do Ob-
lastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava, kde bude k vidění 
do poloviny října.

Akci organizují malíři Hana Sommerová a  Jaroslav Grodl ve spolupráci s pořa-
dateli: městem Přibyslav, Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě, fi rmou Janáček – ART 
a fi rmou Trifoil, grafi cké papíry.

Hana Sommerová 

Letní výtvarný plenér v Přibyslavi

Léto láká k pobytu venku, výletům do blízkých i vzdálených míst. Od kouzla dálek 
a nových zážitků pojďme však pozornost otočit k tomu nejbližšímu, k domovu a jeho 
okolí. Vyjděte si na procházku po Přibyslavi a přibalte si s sebou výtvarné potřeby. 
Stačit bude papír, pastelky nebo vodovky a pevná podložka. Vaším úkolem bude 
cestou pozorovat okolí a vybrat si scenérii, kterou budete mít chuť namalovat. 
Pak se na daném místě zastavit, sednout si na trávu, lavičku či stoličku a začít 
kreslit nebo malovat. Při tvorbě pozorujte realitu a snažte se tvary a barvy vy-
braného záběru přenést na papír. 

Volba předlohy je na vás, může to být pohled na ruch města a lidí nebo stín a klid 
stromů, řeky a rybníků. Zpracovat se dají i nejbližší místa na dvorcích a zahradách. 
Hledejte krásu a dobrodružství, která se schovává v každém dni. Zkuste v obraze 
používat více variant od jedné barvy. Prohlédněte si různé tóny zelené v trávě, mod-
ré, šedé a fi alové  v mracích nebo několik béžových na omítkách domů. Nebojte se 
zářivých barev, které ke slunečným dnům patří.

Letní výtvarná výzva pro malé i velké tvůrce.
Staň se malířem a vyběhni do plenéru!

Tato výzva navazuje na  Letní výtvarný plenér, který proběhne v  Přibyslavi 
od 16. do 22. srpna. Do města přijedou pozvaní umělci, kteří budou tvořit ve měs-
tě a blízké krajině. Akci zakončí skupinová výstava v Galerii Janáček, kde budou 
výsledky akce představeny veřejnosti. Vernisáž proběhne v  sobotu 21. srpna 
od 18.00. 

Vybrané obrázky z výtvarné výzvy budou vystaveny na vernisáži Letního plené-
ru v Galerii Janáček. Máte jedinečnou možnost být součástí této akce a obohatit 
ji o pohledy místních. Hotová díla odevzdejte do 19. srpna v městské knihovně. 
Zapojit se mohu děti i dospělí. Moc se těšíme na vaši tvorbu! 

Výzvu organizuje malířka Hana Sommerová ve spolupráci s Kulturním zařízením 
města Přibyslav a městem Přibyslav.

Delegáti kvůli pandemii o celý rok odloženého VI. 
sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zvolili 
9. července 2021 v Brně starostkou tohoto občanské-
ho spolku Ing.  Moniku Němečkovou, členku Sboru 
dobrovolných hasičů obce Pískova Lhota v  okrese 
Nymburk. Monika Němečková byla jedinou kandidát-
kou na tuto funkci.

Přibyslav je považována za hlavní město dobrovol-
ných hasičů České republiky, protože u nás sídlí Cen-
trum hasičského hnutí (CHH). Starosta města Martin 
Kamarád Monice Němečkové 12. července 2021 zaslal 
blahopřejný dopis tohoto znění: 

Vážená paní starostko Moniko Němečková, přijmě-
te prosím moje srdečné blahopřání k Vašemu zvolení 
do čela největšího občanského spolku v České repub-
lice - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Vnímám pozitivně, že jste ženou, která jako vůbec 
první povede české dobrovolné hasičské hnutí od jeho 
historického zrodu v roce 1864.

Tato skutečnost mě těší o  to více, že v  přibyslav-
ském zámku je hojně navštěvované ústřední hasičské 
muzem a dále je zde umístěn archiv světové hasičské 
organizace CTIF. Na  přibyslavském letišti se konají 
největší přehlídky bojové hasičské techniky Pyrocar. 
V  současné době již existuje projekt na  výstavbu 
moderní tréninkové haly pro požární sport českých 

Dobrovolné hasiče poprvé vede žena

 Monika Němečková a Jan Aulický na snímcích Ivo Havlíka

i  zahraničních hasičů, který bude vystavěn v  našem 
městě, a  také je u  nás hasičský hotel s  významnou 
ubytovací kapacitou.

Město Přibyslav jmenovalo čestným občanem měs-
ta Přibyslav dnes již nežijícího legendárního předsta-
vitele hasičů JUDr. Miroslava Řepiského, díky kterému 
CHH vzniklo.

Dovoluji si Vás tímto pozvat na přibyslavskou radni-
ci, kde se s Vámi velmi rád osobně poznám. Věřím, že 
toto setkání bude počátkem naší plodné spolupráce.

Přeji Vám pevné zdraví, elán a sílu k plnění úkolů, 
které Vám 9. července 2021 v  Brně uložil VI. sjezd 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a také Vám 
v soukromém a rodinném životě přeji hodně pohody, 
zdraví a štěstí.

Se srdečným pozdravem Martin Kamarád, starosta 
města Přibyslav

Sjezd z 16 kandidátů zvolil šest náměstků starostky, 
jedním z nich se stal občan Přibyslavi Ing. Jan Aulický.
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Tento rok si obec Havlíčkova Borová připomíná 200 let od narození svého rodáka 
Karla Havlíčka Borovského (31. října 1821 Borová u Přibyslavi – 29. července 1856 
Praha). Kromě obvyklých oslav, které jsou naplánovány na podzim ( jestli situace 
dovolí), vyklíčil v hlavách osob, spojených s běžeckým závodem “Borovská desítka”, 
nápad na zdolání trasy Brixen-Borová jako štafetového běhu. Iniciátory byli: Jakub 
Janáček, Jaroslav Blažek, Zbyněk Zelený. Směr běhu symbolizoval Havlíčkův návrat 
do vlasti a samotnou osobu novináře nahradila háčkovaná fi gurka, která sloužila 
jako štafetový kolík.

Brixen je italské město v Jižním Tyrolsku, kam byl Havlíček za své protistátní po-
čínání na 4 roky deportován (tato oblast Tyrolska byla připojena k Itálii až v první 
světové válce, když se rozpadlo Rakousko-Uhersko).

Celá trasa měří 688,9 km a  je vedena po  spojnici Brixen (dům, kde Havlíček 
bydlel)-Brennerský průsmyk-Innsbruck-Salzburg-Linz-Třeboň-Jindřichův Hradec-
-Havlíčkův Brod-Havlíčkova Borová (rodný dům). Cílem bylo co možná nejvěrněji 
kopírovat původní trasu Karla Havlíčka.

Na zdolání této cesty jsme měli 6 dní, každý den jsme uběhli 100 - 120 km, které 
byly rozděleny do 10 -11 etap. Navigaci na trati zajišťovaly mobilní telefony s ulo-
ženou trasou. 

Celé akce se zúčastnilo 15 běžců a 4 neběžci. Protože mezi účastníky byly výko-
nostní rozdíly, tak jsme se rozdělili do dvou skupin - 1) běží každý den (5x), 2) běží 
každý druhý den (10x).

Neběžci zajišťovali podporu a servis pro celou skupinu, zejména plánovali pro-
gram pro ty, kteří  měli volný den. Protože se podél cesty nachází hodně kulturních 
i přírodních památek, nikdo neměl čas se nudit.

Běžci se každý den rozdělili na 2 posádky aut - dopolední a odpolední - a postup-
ně štafetovým způsobem zdolávali denní příděl kilometrů. Trasy byly naplánovány 
převážně po turistických cestách nebo cyklotrasách, ale přes města se muselo kudy 
to šlo, takže se probíhalo po chodnících mezi lidmi - naštěstí se jednalo jen o malý 
podíl úseků.

Přesun na start odstartoval v neděli 4. 7. ve 3:00 z náměstí v Havlíčkově Borové, 
kdy naše posádky vyrazily směr Brixen. Během cesty jsme si z auta prohlíželi místa, 
kudy budeme v následujícím týdnu probíhat, protože jsme z velké části kopírovali 
trasu běhu. Zejména jsme mlčky hleděli na strmé kopce Alp s vědomím, že “tam” se 
budeme drápat po svých.

Ještě téhož dne v Brixenu naši zástupci navštívili dům, kde byl KHB internován, 
a předali jeho současnému majiteli malou upomínku. 

V pondělí 5. 7. ráno jsme vykonali ofi ciální návštěvu na radnici v Brixenu, kde jsme 
místním zástupcům předali dary a pozvánku na oslavy KHB. Pak už nic nebránilo 
slavnostnímu odstartování naší štafety od domu KHB, které proběhlo přibližně v 9 
hodin.

Během přesunu měli běžci příležitost kochat se horskými výhledy při průběhu 
Alpami, zažít spalující žár letního dne a  následnou bouřku, otestovat turistické 
“ne”značení za hranicemi, zažít kvalitativní šok při porovnání rakouského a českého 
kempu, a prožít další situace, které si každý uchová jako hezkou vzpomínku.

Protože šlo vše podle plánu, tak jsme všichni společně, šestého dne v podvečer, 
donesli Karla Havlíčka zpět do  jeho rodného domu v Havlíčkově Borové. Přivítat 
nás dorazila početná skupina obyvatel obce, která nás podporovala v posledních 
metrech.

Na závěr nezbývá než poděkovat organizátorům za důkladnou přípravu celého 
podniku a popřát hodně sil při organizaci dalších podobných aktivit.

(Pozn.: po naskenování přiloženého QR kódu se vám zobrazí celá trasa běhu)

Ondřej Hrenic

Karle, pojď domů
KHB 200 – Brixen – Havlíčkova Borová

 Brixen, radnice

 Brixen, dům KHB, start

 Havlíčkova Borová, finiš, rodný dům KHB
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Lékař rakousko-uherské armády plk. MUDr. František Křesťan, 
který má od jara 1910 hrob v  levé přední části přibyslavského 
pohřebiště, zemřel v pouhých 36 letech v Innsbrucku na zánět 
ledvin.

Vyplývá to ze 111 let starých úředních dokumentů Vojenské-
ho ústředního archivu v Praze, jejichž text v rozsahu osmi stran 
psaných ručně obtížně čitelným kurentem ochotně rozluštil 
Mgr. Aleš Veselý z Galerie výtvarných umění v Havlíčkově Brodě. 

Díky němu mohu rozvést první článek, který jsem publikoval 
v květnovém vydání Přibyslavského občasníku pod titulkem Nad 
opuštěným hrobem vojenského lékaře.

František Křesťan se narodil v Přibyslavi 6. září 1873, matu-
roval na  gymnáziu v  Německém Brodě a  studoval medicínu 
na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. 

Od 1. dubna 1896 studium na půl roku přerušil kvůli povinné 
branné službě, u 16. polní roty se však armádě upsal na 10 let. 
Závazek po této době prodloužil.

Dne 1. října 1896 byl povýšen na svobodníka a převelen k 21. 
pěšímu pluku v Čáslavi. Dokumenty uvádějí, že v aktivní vojen-
ské službě dostal “dovolenou” pro dokončení studia medicíny. 
Po promoci 13. června 1899 byl s hodností poručíka povýšen na asistenčního lé-
kaře, 1. října 1899 byl povýšen na nadlékaře a umístěn do Posádkové nemocnice 
ve Vídeňském Novém Městě (okresní město v Dolním Rakousku, přibližně 50 km 
jižně od Vídně). 

Od roku 1902 byl plukovním lékařem pluku dragounů ( jezdectva) č. 5 a byl po-
výšen na plukovního lékaře II. třídy, což odpovídá dnešní hodnosti kapitána. V roce 
1907 byl povýšen na plukovního lékaře nejvyšší I. třídy a převelen do posádkové 
nemocnice č. 10 v Innsbrucku. 

Smrt v nemocnici, ve které sloužil
V hlavním městě rakouské spolkové země Tyrolsko v podhůří Alp 3. března 1910 

zemřel na zánět ledvin. Přibyslavskému kožešníkovi Adolfu Křesťanovi velení armády 
doručilo synovu nevyplacenou mzdu za první čtvrtletí roku 1910 ve výši 850 korun.

Za zaznamenání stojí, že 26. listopadu 1899 si přibyslavský rodák dal úředně změ-
nit příjmení. Zatímco v armádních dokumentech byl doposud psán jako Křestan, 
nyní již s původním akcentem Křesťan.

Proč? - “Já myslím, že mu jméno zapsali chybně a vymohl si opravu, v matrice 
je zapsán s háčkem, sčítací archy jsou také většinou s háčky, ale nějaký vojenský 
písař - Němec - jakýsi český háček nemusel brát v úvahu,” uvažuje Ing. Jiří Klusáček.

Má v Přibyslavi příbuzné?
Tento český genealog, který své rodové kořeny v Přibyslavi detektivním způsobem 

klíčuje v  seriálu v  Přibyslavském čtvrtletníku, soudí, že MUDr.  František Křesťan 
s velkou pravděpodobností má v současné Přibyslavi ještě dnes příbuzné.

Podle hřbitovní knihy vedené na přibyslavské radnici jedinou kontaktní osobou 
ve vztahu ke Křesťanovu hrobu byl František Nechvátal z Ploučnické ulice č. 8 v Dě-
číně. Žel, můj dopis Česká pošta vrátila jako již nedoručitelný.

“Myslím, že by se v Přibyslavi dali najít dnešní Křesťanové, kteří jsou příbuzní, 
i když to již neví. Použil jsem sčítání z  roku 1880, ale je jen pro předměstí, takže 
jeho otce Adolfa nemám. Ale Jindřich byl bratr Adolfa a Antonín bratranec,” říká 
Jiří Klusáček.

Pokud jsem dříve napsal, že v matriční knize katolické farnosti z roku 1873 neu-
mím přečíst jména kmotrů při křtu Františka Křesťana, Jiří Klusáček to dokázal, má 
lepší oko nebo silnější lupu: “Jsou to manželé Petr a Františka Procházkovi, v matri-
kách bývají horší oříšky k rozluštění.” Petr Procházka byl přibyslavský švec.

Na armádní lékaře jiní důstojníci hleděli skrz prsty
Dějepisci rakousko-uherského vojenství uvádějí, že hodnosti plukovníka v rakous-

ké armádě , jakou měl František Křesťan, lékaři mohli dosáhnout od  josefínských 
reforem. Od roku 1874 byl navíc zř ízen a ustálen dů stojnický sbor vojenské lékař ské 
služby. 

Př estože lékař i byli držiteli dů stojnických hodností již od padesátých let 19. století, 
nebyli jako dů stojníci př íliš respektováni. Vojenští dů stojníci-kombatanti, kterým 
se lékař i chtě li co do prestiže vyrovnat, se na ně  dívali jako na nepř irozené spojení 
dů stojníka, jehož hlavním úkolem je udržovat ve svém mužstvu poř ádek a disciplínu 

a v př ípadě  nutnosti ho vést do boje, a civilního lékař e, který ošetř uje raně né a stará 
se “pouze” o záležitosti medicínského oboru. 

Podle dostupné statistiky v celé rakousko-uherské armádě  v roce 1894 sloužilo 
1236 vojenských lékař ů .

V roce 1907 byl MUDr. František Křesťan vyznamenán bronzovou jubilejní vzpo-
mínkovou medailí (Jubiläums Errinerungs medaille) a v roce 1908 Vojenským jubilej-
ním křížem (Militär- Jubiläums kreuz). Vyplývá to z již citovaných dokumentů, které 
jsem obdržel z Ústředního vojenského archivu.

 Zemřel před výbuchem války na Balkáně
Dá se soudit, že pokud by MUDr. František Křesťan v roce 1910 nezemřel, ocitl by 

se ve dvou balkánských válkách, které propukly v letech 1912–1913. Vě tšina č eského 
obyvatelstva se v té době  př ikláně la na stranu slovanských států , jež bojovaly proti 
Turecké ř íši, zatímco ofi ciální rakousko-uherská zahranič ní politika tradič ně  Turec-
kou říši podporovala. Motivem byla obava, že slovanské státy vstoupí pod př ímý 
vliv hlavního konkurenta Rakouska-Uherska na Balkánském poloostrově  – Ruska.

V balkánských zákopech by MUDr. František Křesťan měl co ordinovat. Za jednu 
z  př íč in ústupu bulharských vojsk 5. listopadu 1912 bývá považována epidemie 
cholery, jež si mezi vojskem vyžádala až tř i tisíce obě tí. Epidemie cholery propukla 
také v srbské armádě , z jejich řad zemř elo 4300 vojáků . 

Mnohem větší nasazení by přibyslavského humanistu čekalo v 1. sv. válce. V tomto 
globálním krvavém válečném konfl iktu let 1914-1918 bylo z řad rakousko-uherské 
armády zabito 1,2 miliónu vojáků, zraněno 3,6 miliónu vojáků, nepočítaje již 2,2 mi-
lióny zajatých a ztracených vojáků.

Bolest rodičů nad ztrátou syna
Rakouský Innsbruck, kde Křesťan zemřel, dělí od  Přibyslavi, kde je pohřben, 

549 km, tak daleko byly na jaře 1910, v pionýrských dobách automobilové přepravy, 
vezeny tělesné ostatky českého důstojníka. 

Na  jeho rov pozůstalí rodiče dali vytesat bolestný epitaf: “Zde v  Pánu odpočí-
vá MUDr. František Křesťan, C. a K. pluk. lékař I. tř. Zemřel 3. břez. 1910 v stáří 
36 roků. Jest v Boží radě souzeno, že co nám nejvíce mileno, nás opouští”.

Zachráníme sochu Ježíše Krista?
Nad hrobem nepochybně jediného přibyslavského rodáka, který v  rakousko-

-uherské armádě sloužil jako lékař, se tyčí socha Ježíše Krista. Je vysoká 155 cm, 
stejně měří sokl, celý pomník je vysoký 310 cm! Cenné výtvarné dílo fi rmy M. Klose 
až z Lysé nad Labem v okrese Nymburk za 111 let zchátralo a hrob přibližně půl 
století nikdo neudržuje. 

Přibyslavský restaurátor památek Petr Máša uvádí, že socha je prorostlá mechy 
a lišejníky a varovně konstatuje: “V exponovaných místech se již pískovec odlupuje, 
tj. na plastice Krista v obličeji a v celé přední partii oděvu a podestě sochy.” 

Náklady na odborné restaurování jediného pomníku Božího syna na přibyslav-
ském pohřebišti odhaduje na 110 tisíc korun.

Text a foto: Ivo Havlík

Vojenský lékař ve válce nebyl, zemřel mlád a jeho hrob chátrá



 
 
 
 
 
 
 
 

Srdečně vás zveme  
ve dnech 10. až 12. září 2021 k návštěvě  

Přibyslavských slavností  
a 30. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi,  

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

radničních sklepů a farní stodoly, je vyhodnocení a vyhlášení 
nejlepších mléčných výrobků včetně jejich ochutnávky. Kromě 

odborné soutěže probíhá také divácká soutěž Přibyslavský krajáč 
o nejlepší expozici mléčných výrobků.  

V rámci Dne evropského dědictví bude možné navštívit památky: 
kostel Narození sv. Jana Křtitele, středověkou štolu pod farou, 

městské muzeum a gotickou věž.  
Na náměstí bude připraven doprovodný program pro děti. 

Program Mlékárenského dne bude připraven v tradičním rozsahu. 
V případě vyhlášení hygienických opatření bude výstava 

uzpůsobena dle aktuální situace. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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PROGRAM 
 
 
Středa 8. 9.  
 
* Bechyňovo náměstí, radnice 
  10:00 hod. – Tisková konference u příležitosti 30. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi  
              
 
Čtvrtek 9. 9. 
 
* Základní škola Přibyslav 
 9:30 hod. – výstava k 30. výročí Mlékárenského dne v Přibyslavi, Výstava Mléko – soutěžní práce 
              
 
Pátek 10. 9.  
 
* Městská knihovna – beseda  
                            
 
Sobota 12. 9. 
 
* Bechyňovo náměstí, radniční sklepení, farní stodola 
  8:00 – 14:00 hod. – Prodej mlékárenských výrobků na náměstí 
  8:45 hod.      – Zahájení 30. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi a vyhlášení cen pro nejlepší mlékárny 
  9:00 – 14:00 hod. – Výstava mlékárenských výrobků v radničním sklepení a farní stodole  
                                   Dopolední program moderuje Dáša Kubíková (Český rozhlas Vysočina)  
  9:00 hod. – Hudební produkce – Michal Tučný Revival Band 
10:15 hod. – ČRo Vysočina, Soutěž v pití mléka 
10:45 hod. – Hudební produkce – METEOR ”Z PRAHY” 
13:00 hod. – Hudební produkce – Terasa (přibyslavská country kapela) 
14:00 hod. – Vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a losování o mléčné ceny 
 
* ZŠ Přibyslav (Vchod z ulice Česká) 
 9:00 – 14:00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav (prohlídka školy, výukové workshopy, promítání fotografií  
                                  ze školních akcí, výstava školních kronik, výstava výtvarných prací žáků)  

                       – "Jak šel čas na školní zahradě" - výstava fotografií k 15. výročí nové školní zahrady 
10:00 – 14:00 hod. – Školní kavárna 
20:00 hod. – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH, Hudba AIRBACK 
 
* KZM Přibyslav – Kurfürstův dům 
9:00 – 14:00 Městské muzeum a turistické informační centrum – prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví 
9:00 – 14:00 Výstava – Aleš a David Valnerovi – obrazy a sklo 
 
* Štola pod farou 
9:00 – 14:00 – Prohlídky štoly 
 
* Gotická věž, Kostel Narození sv. Jana Křtitele 
9:00 – 14:00 – Prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví 
 
* Bechyňovo náměstí 
21:00 hod. – Slavnostní ohňostroj 
 
* Letiště aeroklubu 
9:00 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 
 
Neděle 13. 9. 
 
* Bechyňovo náměstí 
9:30 hod. – Bohoslužba na náměstí 
 
* ZŠ Přibyslav (Vchod z ulice Česká) 
 9:00 – 12:00 hod. – Prohlídka školy 
 
* Letiště aeroklubu 
10:30 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 
 
                                                      ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA 
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Clotilda Wilhelmina 
Marie Festetics de Tol-
na, roz. Clam-Gallas, 
která ve věku 88 let ze-
mřela 8. listopadu 1947 
ve  Vídni jako bezdětná 
a poslední ze sourozen-
ců, je pohřbena na ma-
lém hřbitově v  místní 
části hlavního města 
Rakouska Neustift am 
Walde.

Při pátrání mi pomoh-
la členka zastupitelstva 
města a  předsedkyně 
zahraniční komise při-
byslavské samosprávy 
Anna Šnýdlová.

Její první dopis, který z  mého podnětu zaslala na  farní úřad kostela v  Neustift 
am Walde, k cíli nevedl. Odpověď zněla, že farní matrika o  tomto hrobu žádnou 
informaci nemá, jelikož hřbitov pod farnost nespadá. 

Úspěšný však byl následující dopis Anny Šnýdlové adresovaný centrální hřbitovní 
správě hlavního města Vídeň. Tento úřad existenci námi hledaného hrobu v Neustift 
am Walde potvrdil a dokonce zaslal fotografi i. Ze záběru je patrné, že v hrobce, 
do níž jako první byla uložena poslední majitelka zámků, polností a lesů v Přibyslavi 
a  v  Pohledu, leží další čtyři příslušníci uhersko-rakouské dynastie jejího manžela 
Kálmána Festeticse de Tolna. 

Rodiče Clotildy Festetics de Tolna (Eduard Clam-Gallas a Clotilde Clam-Gallas, 
roz. Dietrichstein) jsou pohřbeni v bazilice Navštívení Panny Marie v městě Hejnice 
ve Frýdlantském výběžku v okrese Liberec. Tuto skutečnost potvrdilo i parte Clotil-
dy Clam-Gallas nalezené v  lednu 2019 v kovové schránce pod zlomeným křížem 
městské věže v Přibyslavi.

Clotilda Festetics de Tolna o zámek v Přibyslavi přišla dikcí Masarykem koncipo-
vané pozemkové reformy v roce 1923, zámek a další nemovitosti v Pohledu jí byly 
zkonfi skovány v roce 1945, kdy také emigrovala do Rakouska.

Místo uložení tělesných ostatků manžela, který zemřel po 48 letech manželství 
a jehož přežila o 19 let, se autorovi tohoto článku zjistit nepodařilo.

Vídeňská městská čtvrť Neustift am Walde byla do roku 1892 samostatnou obcí 
na okraji Vídně a dnes je součástí 19. vídeňského okresu Döbling.

Ivo Havlík

Našli jsme hrob poslední přibyslavské 
hraběnky

V  Hřištích probíhá od-
bahnění rybníka a  rekon-
strukce jeho hráze. Zakázku 
ve  výběrovém řízení vysou-
těžila přibyslavská rodinná 
fi rma, která se specializuje 
na  zemní práce. Otec a  syn 
shodného jména a  příjmení 
Vladimír Kalina pro vybírání 
bahna využili suché a  teplé 
počasí také v obou svátečních dnech července. Zatímco Vladimír Kalina starší usedl 
do bagru, mladší bahno nákladním autem vyvážel. 

Podle vyjádření starosty Přibyslavi Martina Kamaráda a místostarosty Michaela 
Omese na tiskové konferenci město na rekonstrukci této malé vodní nádrže vynaloží 
přibližně jeden milion korun. Obdobně byl v loňském roce odbahněn rybník v České 
Jablonné.

Text a foto: Ivo Havlík

Rybník přijde o bahno, hráz bude 
zpevněna

Přibyslavsko-pražská kapela Jelen se připravuje na velký domácí koncert, který se 
kvůli pandemii nemohl konat v loňském roce. 

Hudebníci shromáždili původní bannery a přemalovali na nich datum vystoupení, 
jehož název zůstal stejný: JELEN & přátelé. 

Pořad, který mimo jiných podpořilo také město Přibyslav a místní podniky ACO, 
Neufe, SC metal, Amylon, GlassFit, Janáček ART, se bude konat v  neděli 5. září 
na louce pod zámkem. 

Hosty dlouhého koncertu budou skupiny Mirai, Voxel a Martyho banda a sólové 
zpěvačky Kateřina Marie Tichá a Slovenka Sima Martausová.

Foto: Ivo Havlík

Jelen přepsal bannery
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O  PRÁZDNINÁCH jsou dětská hřiště v  Přibyslavi po  celý den plná 
nevázané radosti z pohybu.

Foto: Ivo Havlík

ZCELA DUTÝ se ukázal v Poříčí jinak statný javor po tom, co ho zlomil vichr. 
Strom, jak byl dlouhý, se s  rachotem položil napříč přes frekventovanou silnici 
do Polné, naštěstí žádný projíždějící automobil nezasáhl.

Foto: Ivo Havlík
Na  lov opeřenců s  ry-

bářským podběrákem se 
do chodeb přibyslavského 
zámku vydává kustod sbí-
rek ústředního hasičského 
muzea Milan Pátek. 

Holubi dovnitř vlétají 
přes druhé nádvoří. Zpát-
ky na  svobodu se jim už 
cestu najít nedaří.

“Dokud v okapu hnízdily 
poštolky, jiní ptáci se drželi 
zdaleka, hnízdo však smetl 
příval deště a dravci si ho 
vybudovali jinde,” říká 
Milan Pátek se slovy písně 
Jiřího Schelingera Holubí 
dům na rtech. 

Majitel zámku - Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska - usiluje o  za-
střešení druhého nádvoří, 
ale s  takovým projektem 
nesouhlasí památkáři.

V zámeckých chodbách se prohánějí 
holubi

Text a foto: Ivo Havlík

Foto: Ivo Havlík
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Útoky na klienty bank narůstají

Kyberkampaň startuje také 
na Vysočině – lidé musí být 
obezřetní a opatrní
KRAJ VYSOČINA – Útoky na klienty bank v poslední době narůstají a jsou velmi sofi stiko-
vané. Masivní přesun různých aktivit do online prostředí je umocněný pandemickou situací 
a vytvořil tak ideální podmínky pro nejrůznější hackery a podvodníky. Pachatelé přicházejí 
s propracovanými metodami, které není snadné prokouknout. Jejich oběti často přicháze-
jí o  nemalé fi nanční prostředky nebo zneužitelné osobní údaje. Roste zejména počet tzv. 
phishingových a vishingových útoků umocněných metodami spoofi ngu. Tyto útoky se nevy-
hýbají ani obyvatelům Kraje Vysočina.

Vishing je technika založená na  vyvolání strachu a  zpanikaření oběti. Klientovi útočník 
často volá v neobvyklý čas a vydává se za bankéře, případně za policistu. S pomocí osobních 
údajů o klientovi, které získal například v internetovém prostředí, mnohdy ze sociálních sítí, 
si získá jeho důvěru. Ten pak snadno uvěří, že jeho účet byl napaden a jediné, co jeho pro-
středky „zachrání“, je jejich odeslání na účet, který mu falešný bankéř sdělí. Útočník klienta 
následně instruuje, jak transakci autorizovat. Praktiky útočníků se ale mohou lišit. Útočníci 
někdy cílí na údaje k platební kartě, jindy na přihlašovací údaje do internetového bankovnic-
tví. Objevují se i případy, kdy útočník svou oběť přesvědčí, aby ze svého účtu vybrala hotovost 
a vložila ji vkladomatem na bitcoiny.

Jeden takový případ zadokumentovali před nedávnem kriminalisté na  Vysočině. Ženu 
kontaktoval telefonicky „údajný“ pracovník banky, který jí oznámil, že její bankovní účet byl 
napaden. V rámci hovoru ženu navedl k dalším krokům, aby své peníze ochránila. Ženu pře-
svědčil, aby peníze z účtu vybrala a poté podle jeho přesných instrukcí vložila do vkladomatu 
na bitcoiny. Žena tak přišla o částku ve výši 600 000 korun. Když následně kontaktovala ban-
ku, tak zjistila, že se stala obětí podvodníků. Útočníky je ve chvíli, kdy jsou útoky dokonány, 
velmi obtížné odhalit a sankcionovat, natož od nich získat zpět zcizené fi nanční prostředky 
jejich obětí.

Nejčastější typy útoků na klienty bank:
Telefonáty podvodných bankéřů či údajných policistů (vishing)

Útočník vás chce vystrašit a zároveň vzbudit důvěru, že je tím, kdo vám pomůže ochránit 
peníze na účtu. Pod záminkou napadení vašeho účtu či podezřelé transakce vám zavolá v ne-
zvyklý čas a představí se jako pracovník banky, či policista. Na hovor se dobře připraví – zná 
vaše jméno, adresu nebo číslo bankovního účtu. Může volat z čísla podobného či stejného, 
jako má vaše banka, dokonce vás vyzve k identifi kaci, jako to dělají banky. S vaší získanou 
důvěrou vás pak bude tlačit k okamžitému převedení zůstatku na bezpečný účet, který je 
ale ve skutečnosti jeho. Scénáře se mohou lišit – útočník po vás bude chtít vaše přihlašovací 
údaje, údaje z vaší platební karty či potvrzovacích SMS, případně umožnit vzdálený přístup 
k vašemu PC. Závěr je ale stejný – své peníze již pravděpodobně nikdy neuvidíte.

Dodržujte tyto zásady a vaše údaje i peníze budou v bezpečí:
Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do  internetového bankovnictví ani čísla 

ze své platební karty. Banky se na ně opravdu NIKDY neptají, a to ani telefonicky, ani e-mai-
lem, ani SMS či jinými zprávami. Zároveň nikdy neposílají odkazy na weby, kde jsou údaje 
vyžadovány!

Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat 
do situace, že jsou vaše fi nanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro 
jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze skutečně v ohrožení, banka by již zareagovala dávno 
a bez vaší pomoci.

Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu. 
Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.

Mějte aktualizovaný software a antivirus v PC i telefonu. Aplikace stahujte jen z ofi ciálních 
zdrojů a nedávejte jim více oprávnění, než potřebují.

Buďte vždy v pozoru, nenechte se zviklat ani nalákat. V případě pochybností vždy kontak-
tujte svou banku či volejte linku Policie ČR - 158.

(Pozn. redakčně kráceno)

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení - tisková mluvčí
tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Sportuj za vysvědčení
V den, kdy děti dostávaly vysvědčení, zorganizoval náš fl orbalový oddíl 

SK Juvenis Přibyslav sportovní odpoledne s názvem „Sportuj za vysvěd-
čení.“ Děti tak společně s rodiči mohly tento slavnostní den strávit spor-
továním a  aktivním pohybem. Pro malé i  větší soutěžící byly připraveny 
dovednostní soutěže, ve kterých si vyzkoušeli rychlost a přesnost střelby 
na branku nebo nalézání cesty ven z bludiště. Po absolvování jednotlivých 
soutěží čekala na mladé sportovce zasloužená odměna v podobě drobných 
klubových upomínkových předmětů. Svůj fl orbalový um si přišlo vyzkoušet 
přes 80 dětí společně se svými rodiči či prarodiči. Pro veliký úspěch chceme 
jako klub podobné akce opakovat. 

Open-air florbal na venkovním oválu
Na poslední týden prázdnin chystáme v areálu venkovního sportoviště 

open-air akci, kde si budou moci děti či mládež přijít zahrát fl orbal a nasát 
krásu tohoto sportu. Zveme tak malé i větší hráče / hráčky, hokejky bu-
dou k zapůjčení, možnost hrát bude vždy v odpoledních a podvečerních 
hodinách.

Příprava nové sezony 2021/2022
V  plném proudu je již příprava na  snad již plnohodnotnou sezonu 

2021/2022. Do příští sezony přihlašujeme družstva v těchto kategoriích: 
přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, junioři a muži. Z přihlášených 
mládežnických soutěží si tak držíme téměř plnou mládežnickou strukturu 
- což je na poměry menšího klubu obrovský úspěch. 

Hledáme nové členy i trenéry, pojďte hrát florbal 
s úsměvem

Jelikož do  nové sezony máme přihlášeny téměř všechny mládežnické 
kategorie, hledáme nové členy do  těchto našich týmů. Proto neváhejte 
a přijďte rozšířit naše řady, ať malí a větší sportovci či jejich rodiče, kteří 
by se chtěli jako trenéři podílet na výchově a sportovním vývoji svých dětí. 
Veškeré detaily a harmonogram tréninků uvedeme nejpozději na začátku 
září. Pro více informací navštivte naše webové stránky:  www.skjuvenis.
cz nebo se nebojte obrátit na kteréhokoli našeho  člena či trenéra. Nevá-
hejte a pojďte hrát či trénovat fl orbal s úsměvem!

Poděkování otci zakladateli Bohoušovi Loubkovi
V květnu 2021 svoji funkci předsedy klubu z pracovních důvodů složil 

p. Bohuslav Loubek. Byl zvolen nový předseda, kterým se stal Miloš Janda, 
ustanoven byl nový výkonný výbor. Za celý klub, ale i za všechny rodiče 
a hráče, kteří pod jeho trenérským vedením působili, chceme moc a moc 
poděkovat Bohoušovi Loubkovi za jeho neúnavné vedení klubu či trénin-
kového procesu. Florbal se u nás v Přibyslavi organizovaně hraje od r. 2004 
a u zrodu stál právě „otec zakladatel“ Bohouš Loubek. Přejeme v rodinném 
i pracovním životě mnoho zdaru. Děkujeme!

Martin Ležák
Člen VV klubu SK Juvenis a trenér

Novinky v klubu 
SK Juvenis Přibyslav
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Tradiční fotbalové pouťové derby Svobodní - Ženatí v pátek 25. června rovněž 
tradičně skončilo plichtou. 

Na každé straně padlo sedm kulí, jako v Sarajevu, výsledek tedy byl 7:7 (4:1).
Hrálo se bojovně, ale takřka bez faulů, i když sudí nařídil jednu penaltu. Raritou 

bylo, že hlavní arbitr Čestmír Sibera na postranních čarách tentokrát neměl asisten-
ty, kteří by mávali auty a ofsajdy. 

O přestávce si hráči dali chutnou svačinu v podobě porce masa, ukrojené ze dvou 
vepřových kýt. Pro zahnání žízně bylo v průběhu hry povoleno jedno pivo. V teplém 
počasí byla trička propocena, že se dala ždímat.

Do zápasu nastoupili současní i bývalí matadoři a také přibyslavští odchovanci, 
kteří dnes hrají za jiné kluby. 

Kronikář oddílu Petr Stehno zaznamenal, že v  modrých dresech svobodných 
nastoupili: Michal Votava, Lukáš Pazderka, Jiří Hájek, Josef Zvolánek, Martin Škorpík, 
Adam Vostál, Jan Gródl, Matěj Vopršal, Jakub a Filip Bačkovští, Daniel Tvrdík, Martin 
Ondra, Lukáš Holub, Ondřej Štědrý a Jan Prchal. 

Proti nim v bílých dresech vyrukovali ženatí v sestavě: Oldřich Uhlíř, Petr a Tomáš 
Svobodovi, Pavel Málek, Josef Imramovský, Radek Křesťaň, Pavel Škacha, Martin 
Strašil, Jiří Stejskal, Miloš Krčál, Tomáš Kalenda, Ladislav Vykoukal, Lukáš Adamec, 
Tomáš Štědrý, Tomáš a Radovan Musilovi, František Prchal, Ivo Mach, Ondřej Kár-
ník, Jaromír Vopršal a Libor Smejkal. 

Tým ženatých koučoval Bohumil Vostál, svobodným kibicem svobodných byl Petr 
Stehno.

Za mládence skórovali Matěj Vopršal (2), Lukáš Holub, Lukáš Pazderka, Jakub 
Bačkovský, Martin Ondra a Jan Prchal. O góly otců se podělili Lukáš Adamec (3), 
Libor Smejkal (2), Tomáš Musil a Tomáš Svoboda (z penalty).

Text a foto: Ivo Havlík

 Jaromír Vopršal st. vyudil dvě vepřové kýty, hráči neodolali a snědli je už o přestávce utkání.

 Zápas měl předehru v aplaudovaném poděkování bývalému hráči a dnes 
obětavému funkcionáři Zdeňku Krčálovi, který se v závěru června dožil 70 let. 

Jubilantovi blahopřáli představitelé klubu Čestmír Sibera (vlevo) a František Prchal.

O pouti se střílelo (do brankových sítí)

Kopaná v srpnu
Po  dvou kvůli pandemii nedohraných ročnících soutěží v  kopané konečně 

začínají fotbalové zápasy nové sezóny 2021/2022. 

První mužstvo SK Přibyslav v srpnu na svém hřišti v krajském přeboru hostí 
v neděli 8. srpna Třebíč a v neděli 15. srpna Žirovnici.

B tým v okresním přeboru hraje doma v neděli 15. srpna se Starým Ranskem 
a v neděli 29. srpna s Lipnicí nad Sázavou.

Sativa Keřkov v soutěži III. třídy na svém hřišti v sobotu 14. srpna uvítá Lípu 
a v sobotu 28. srpna Sobíňov.

Všechna srpnová utkání mají výkop v 16330 hodin.
Ivo Havlík

Téměř 80 dětí přijalo ve středu odpoledne pozvání fl orbalového klubu SK Juvenis Přiby-
slav na sportem prožité odpoledne posledního dne školního roku 2020/2021. 

Na tartanové ploše venkovního hřiště u sportovní haly děti soutěživou formou pronikaly 
do tajů fl orbalu. Tento moderní kolektivní sport se v Přibyslavi organizovaně hraje od roku 
2004.

Foto: Ivo Havlík

Tečku za školním rokem 
udělal SK Juvenis
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Před patnácti lety, 
dne 1. 8. 2006, nás opustil 

pan 

JJan Plesl 
z Přibyslavi. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
manželka a dcera Jana s rodinou. 

 

Ještě chtěl s námi žít, 
ale musel nás opustit. 

Kytičku ti na hrob dáme, 
se slzami stále vzpomínáme. 

 
Dne 27. srpna to bude už 12 let, 

kdy nás navždy opustil 
náš milovaný a obětavý 

 

pan 
 

VÁCLAV POLÍVKA 
 

S láskou vzpomíná 
manželka a syn. 

Dne

VÁCLA

 

Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, 
 jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte. 
 
Dne 6. srpna 2021 to bude již 8 let,  
co nás navždy opustila 
 

paní 

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

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps
od 250 Kč
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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

     Hotel Přibyslav 

přijme na HPP 

Kuchařku/kuchaře 

Servírku/číšníka 

Nástup možný ihned. 

Více informací na 

Tel.: 724 168 301 

 Oprava zdi v ulici Havlíčkova. Foto: Michael Omes  Budování dětského hřiště v Dobré. Foto: Michael Omes

Co se děje ve městě
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JEZDECKÝ  DEN V 
PŘIBYSLAVI

sobota 28.8.2021
Kolbiště pod zámkem
Začátek od 9:00 hod.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou členové 

jezdeckého oddílu
Stáj Frederika Přibyslav, z.s.

3. ročník běžeckého závodu

Přibyslavská 10 a 5
28.9.2021 Hřiště

Informace:
10 a 5 km v okolí Přibyslavi po silnicích, polních a lesních cestách

Prezentace 8:30 – 9:30

10:00 Společný start obou závodů

Online registrace do 25.9. nebo na místě v den závodu

V prostoru cíle bude pro závodníky připraveno občerstvení 

www.pribyslavska10.wz.cz

Pořadatelé: Ondřej Hrenic, Roman Dubský

Podporují nás

www

SDH Havlíčkova Borová
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 Z Městského muzea Přibyslav Foto: Marie Blažíčková
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Výstavní síň Kurfürstova domu
Bechyňovo náměstí 45, Přibyslav

www.kzmpribyslav.cz
Po - Pá: 8.00 - 12.00/13.00 - 16.00
So - Ne: 9.00 - 11.00/13.00 - 16.00

Výstava fotografií
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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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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. srpna 2021 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. srpna 2021 Kostely a kapličky v mikroregionu Přibyslavsko/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2021 Ze soukromých sbírek M. J. Šneka/výstava Kurfürstův dům M. J. Šnek, KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2021 Výstava výrobků ze dřeva/Petr Louša Kurfürstův dům Petr Louša, KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2021 V knihovně zahájen letní provoz (v sobotu zavřeno) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2021 Celotýdenní provoz ICMM/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2021 Městská gotická věž otevřená/viz plakát Vyhlídková věž KZM Přibyslav
– 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 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM 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
– 12. srpna 2021 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 14. srpna 2021 1000 mil československých Bechyňovo náměstí Klub Praha
– 18. srpna 2021 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 19. srpna 2021 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 20. srpna 2021 ve 12.00 h. Uzávěrka zářijového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. srpna 2021 Vypsaná Fixa/koncert Letní parket v Dobré Šatlava Music
– 23. srpna 2021 v 14.00 h. Knihovna na dece Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. srpna 2021 v 16.00 h. Valner Aleš & David, obrazy & sklo/vernisáž výstavy Kurfürstův dům Valner Aleš a David, KZM Přibyslav
– 26. srpna 2021 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 28. srpna 2021 od 9.00 h. Jezdecký den v Přibyslavi Kolbiště pod zámkem Stáj Frederika
– 30. srpna 2021 v 14.00 h. Knihovna na dece Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 31. srpna 2021 v 14.00 h. Archeologické léto Buchberg – Utín, přednáška Buchberg – Utín AÚ AV ČR, Praha
– 3. září 2021 v 19.30 h. 7 pádů Honzy Dědka/předprodej Ticketportal Letní kino/kulturní dům Šatlava Music 
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