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Letošní měsíc září je pro Přibyslav významný konáním výročního 30. Mlékárenské-
ho dne. Význam naší přehlídky mlékárenských výrobků již dávno překročil hranice 
Kraje Vysočina a výstavy se účastní producenti z nejrůznějších částí naší země.

V roce 1924 vzniklo v Přibyslavi Mlékárenské a pastevecké družstvo, které založilo 
tradici průmyslového zpracování mléka na Přibyslavsku. O jeho rychle rostoucím 
významu pro region svědčí i to, že 3. 3. 1927 odsouhlasilo městské zastupitelstvo 
používání městského znaku na čestném místě ochranné známky jeho výrobků.

Zpracování mléka na Vysočině však sahá mnohem dále do historie, dosahuje až 
k jednoduchým výrobám dlouhá staletí provozovaným na jednotlivých statcích, sta-
veních a hospodářských dvorech. Co tedy stálo za tak mocným rozvojem konce 19. 
a začátku 20. století? Byla to síla lidského ducha, odvaha zavádět nové technologie, 
síla obchodu, pracovitost i výrazné zjednodušení pohybu lidí i výrobků, a především 
nápady a myšlenky tisíců lidí napříč obory a odvětvími lidské činnosti, které bylo 
najednou velmi jednoduché předávat od člověka k člověku. Nejnovější objevy té 
doby, masivní využití fosilních paliv a elektrické  energie vedly k obrovskému rozvoji 
ve všech odvětvích lidského činění. A kupodivu, díváme-li se do historie, nebyli to 
vladaři a státy, kteří tento pokrok podporovali, ale byla to síla tisíců a milionů lidí, 
kteří nové objevy v nejrůznějších oborech zaváděli do praxe. 

Stalo se podivným zvykem dnešní doby, že chtějí budoucnost pokroku určovat 
státy, politici, ba nejrůznější orgány státní správy, kteří si usurpují právo vybírat ty 
správné technologie, správné cesty rozvoje, správné cesty pokroku a podporovat je 
nejrůznějšími umělými prostředky a dotacemi. Tím ale brání přirozené konkuren-
ci, přirozenému oddělení zrna od plev, účinného od neúčinného, ekonomického 

od  neekonomického, ba i  ekologického od  neekologického. Takové rozhodování 
na této úrovni je jen podhoubím korupce a základem pro budoucí úpadek.

Mlékárenský den je tu od prvopočátku pro zákazníky a spotřebitele, kteří mají 
možnost na jednom místě seznámit se, porovnat a nakoupit mlékárenské výrobky 
mnoha společností. Je tu ale také již třicet let pro výrobce. Je příležitostí potkat se 
v jeden čas na jednom místě, vzájemně se obohatit, inspirovat a třeba tak posunout 
prostřednictvím špičkových odborníků různých výrobců i institucí celý obor o krůček 
vpřed. Jsme si vědomi, že to není naše radnice, která posune tento obor dál. Vždy 
to budou stovky a  tisíce lidí pracujících v  tomto oboru. Mlékárenský den má být 
ale příležitostí a prostorem pro setkání těchto lidí, příležitostí pro setkání s  jejich 
zákazníky. A jsem rád, že tomu tak už po třicet let je!

Poděkování na závěr mého článku tedy patří všem, kteří naše každodenní usilová-
ní posouvají vpřed, všem, kteří pracují na rozvoji a inovacích napříč mlékárenským 
odvětvím a všem, kteří pochopili důležitost občasného setkání zákazníků, mlékařů 
a fanoušků mlékárenského odvětví. Za všechny pořadatele i vystavující bych chtěl 
u této slavnostní příležitosti poděkovat paní Janě Krejčové, která se po smrti Ing. Ji-
řího Musila stala hybnou silou příprav Mlékárenského dne a která má společně se 
všemi zaměstnanci lví podíl na  jeho uspořádání. Třicet let Mlékárenského dne je 
třicet let poctivé práce lidí v oboru, který je důležitým kamenem našeho potravinář-
ství, který je každodenní součástí života prakticky každého z nás. Navíc je to třicet 
let práce, která je dělána s láskou. A za to vám všem, kteří se na pořádání Mlékáren-
ského dne jakkoliv podílíte, děkuji. 

Martin Kamarád, starosta města

Pokrok

Pravidla pro vydávání Přibyslavského občasníku
V poslední době redakční rada rozhodovala o nezveřejnění některých příspěvků, 

které byly zaslány do redakce. Jednalo se o příspěvky kritické, které reagovaly na re-
akce (odpovědi) již publikovaného článku. Podle Pravidel pro vydávání Přibyslav-
ského občasníku zveřejnění reakce na reakci již není možné, kromě opodstatněných 
případů, kdy jsou představeny zcela nové skutečnosti. O zařazení nebo nezařazení 
rozhoduje celá redakční rada na svém jednání. 

Prostor pro názory občanů
V  určitých situacích je to obtížné, zejména proto, že panuje shoda na  tom, že 

městské noviny vytvářejí prostor pro názory občanů včetně těch kritických. Po zku-
šenost z minulosti s nekonečnými „slovními boji“ bylo toto opatření nutné. Pravidla 
pro vydávání Přibyslavského občasníku jsou dostupná na webu Přibyslavi (Město 
a úřad, Městská legislativa, Pravidla a zásady). 

Odpovědnost za obsah má vydavatel 
Rád bych zmínil, že hlavním posláním Přibyslavského občasníku je především 

informovat občany o dění ve městě. Vyplývá to ze zákonné povinnosti obce  infor-
movat občany o činnosti orgánů obce: na zasedání zastupitelstva obce, a dále jiným 
způsobem v místě obvyklým. Vydávání našich městských novin se zároveň musí řídit 
tiskovým zákonem (č. 46/2000 Sb., Zákon o právech a povinnostech při vydávání 
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů). Z uvedeného zákona vy-
plývá, že odpovědnost za zveřejněný obsah nese vydavatel.

Radniční tisk
Zákonem č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a po-

vinnostech při vydávání periodického tisku a  o  změně některých dalších zákonů 
(tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů byl tiskový zákon novelizován (od 1. 
11. 2013). Cílem novely je zavedení opatření proti zneužívání periodického tisku, 
který je vydáván z veřejných prostředků, nebo je jeho vydávání podmíněno určitým 
úkonem územně samosprávného celku. Obsah periodika, do  něhož spadá i  Při-
byslavský občasník, má být dle této novely politicky vyvážený.

Zpětná vazba
Sdělení názorů občanů v městském zpravodaji je důležité a může dobře posloužit 

jako určitá zpětná vazba. Všem přispěvatelům děkuji. Pokud řešíte nějaký problém 

Příspěvky do městského periodika
nebo chcete sdělit svůj názor představitelům města, využijte také možnost osobního 
sdělení. Schůzka otevírá daleko více prostoru k vzájemné diskusi a  lépe se hledá 
a nachází řešení.

Do nového školního roku přeji dětem, učitelům a rodičům dobrý start a mnoho 
úspěchů. Určitě si všichni přejeme, aby výuka probíhala tváří v tvář ve škole a nikoliv 
před monitory počítačů…

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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ODBOR SEKRETARIÁT
Uzavírka silnice I/19 v obci Pohled

V současné době je uzavřena pro veškerou dopravu silnice I/19 v obci Pohled. Tato 
dopravní uzavírka je povolena až do 30. 11. 2021. Při jízdě z Přibyslavi do Havlíčkova 
Brodu je možné jet přes Hesov, Utín, Dlouhou Ves a Bartoušov nebo zvolit jízdu přes 
Stříbrné Hory a Krátkou Ves.

Přibyslavské slavnosti a Mlékárenský den – omezení dopravy
O víkendu 10. – 12. září 2021 se u nás konají Přibyslavské slavnosti, jejichž nej-

významnější akcí je sobotní Mlékárenský den. V sobotu a neděli dopoledne bude 
proto pro dopravu uzavřeno Bechyňovo náměstí. Objízdné trasy budou vedeny 
stejným způsobem, jak tomu bylo v  předchozích letech, tj. ulicemi Pecháčkova, 
Gen. Luži a Tržiště. Dopravní obsluha autobusové zastávky „Bechyňovo náměstí“ 
bude přemístěna na silnici II/350 (spodní část náměstí s navazující 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 8. – 9. 10. 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek a sobotu 8. a 9. 

října 2021. V Přibyslavi jsou 3 volební okrsky, jejichž vymezení je stejné jako v loň-
ských 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, Ro-
nov nad Sázavou, Utín, Uhry a volební místnost je na adrese Přibyslav, 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
Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města na svém 21. mimořádném jednání v tomto volebním období 
dne 28. července 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 5 (RO č. 5) k  rozpočtu 
města na rok 2021. Celoroční rozpočtované příjmy a výdaje města po tomto roz-
počtovém opatření zůstávají nezměněné. Příjmy dosáhly 82 658 804 Kč a výdaje 
213 182 737 Kč. V rámci RO č. 5 tedy nedošlo k žádnému navýšení příjmů rozpočtu. 
Na výdajové stránce rozpočtu přibyl výdaj 112 000 Kč na rekonstrukci římsy opěrné 
zdi v Havlíčkově ulici a výdaj 1 025 000 Kč na chodník v obci Dvorek. Zvýšené výdaje 
v celkové částce 1 137 000 Kč byly dorovnány z rozpočtové rezervy.

Hospodářská činnost města
Výsledek hospodářské činnosti města k 31. 7. 2021 je celkem + 11 600 180 Kč. 

Na  tomto průběžném výsledku se podílí jednotlivé organizace města takto: lesy 
1 107 210 Kč, skládka 4 900 698 Kč, správa majetku 670 457 Kč, kabelová televize 
917 274 Kč a pronájmy (rybníky a pozemky) 4 004 541 Kč.  

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Pokračují stavební práce na investici „Stavební úpravy mateřské a základní školy 
v Přibyslavi, včetně vybudování a vybavení školních dílen ZŠ Přibyslav“ a na zakázce 
„Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“. Tato investice byla 
pozastavena z důvodu realizace opakovaného výběrového řízení. Investice stavby 
„Kolumbárium Přibyslav“ byla též pozastavena ze stejného důvodu, v  současné 
době probíhá opakovaná výzva na výběr zhotovitele, výsledek není prozatím znám. 
Bylo ukončeno výběrové řízení na zakázku „Oprava MK č. 49, č. 517 ve Hřištích a MK 
č. 298 v Utíně, Přibyslav“. Úspěšná byla nabídka od společnosti STRABAG, termín 
realizace zakázky je do 31. 10. 2021. Tato společnost nám na základě objednávky 

provedla opravu výtluků na místní komunikaci na autobusovém nádraží, zalití spár 
na místních komunikacích v Přibyslavi a opravu výtluků na místní komunikaci směr 
Uhry – Utín. Byla ukončena stavba zakázky „Oprava místní komunikace v Dobré, 
Přibyslav“, kterou realizovala společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o., probíhá pří-
prava podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Vydání kolau-
dačního souhlasu je řešeno i pro stavbu“ Rekonstrukce vodních nádrží v místní části 
Česká Jablonná, Přibyslav“. Dokončují se práce na  projektových dokumentacích 
pro rekonstrukci ulice Rašínova a ulice Pelikánova v Přibyslavi, na které se chystají 
podklady pro zahájení stavebního řízení. 

Údržba
I během tohoto měsíce proběhla našimi pracovníky, panem Kasalem a odbornou 

fi rmou údržba veřejné zeleně i údržba květeny. Odborná fi rma provedla zároveň 
i postřik proti plevelu. 

Bytová oblast
Probíhají přípravy související s prodejem dřevníků v ulici Příkopy na žádost obyva-

tel bytového domu čp. 485 a 486 z téže ulice. Tento záměr byl zmiňován v minulém 
čísle občasníku. Byl přidělen byt v domě s pečovatelskou službou čp. 251 s uzavře-
ním nájemní smlouvy od 1. 9. 2021. Na  tomto domě pokračují natěračské práce 
venkovních balkónů, zároveň odborem technických služeb byla provedena obměna 
vyžilého materiálu na konstrukci balkónu. Proběhla kontrola, čištění a revize spali-
nových cest, revize plynových zařízení v městských bytech a nebytech. V řešení jsou 
výstupy z těchto jmenovaných kontrol.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Koupaliště

V červenci bylo otevřeno 27 dní, zavřeno bylo pouze ve čtyřech nejchladnějších 
dnech. Kvůli proměnlivému počasí a vládním nařízením, která spousty lidí od ná-
vštěvy bazénů odrazuje, je letošní návštěvnost obecně nižší. V měsíci červenci se 
přišlo vykoupat 2300 lidí, tržba byla necelých 77 tisíc korun. Stejné zprávy o menším 
zájmu návštěvníků venkovních koupališť máme od kolegů například z Luk nad Jihla-
vou, z Havlíčkova Brodu. Když ale bylo to pravé letní počasí s vedry – o víkendu 14. 
a 15. srpna – tak stála do areálu přibyslavského koupaliště pořádná fronta. Jenom 
během této soboty a neděle si osvěžující vodu v bazénech užilo sedm stovek lidí. 
Vysoká návštěvnost pokračovala také v pondělí. Ale úderem 16. hodiny se zatáhlo, 
začalo pršet, foukat studený vítr a  přišlo citelné ochlazení. V  měsíci srpnu chodí 
na koupaliště také sportovní oddíly, které využívají naši sportovní halu a venkovní 
hřiště ke sportovním soustředěním. Opět se k nám vrátili fotbalisté z FC Vysočina 
Jihlava, již dlouhodobě k nám jezdí basketbalisté, a také volejbalisté z havlíčkobrod-
ské tělovýchovné jednoty Jiskra, naše zázemí si oblíbili i basketbalisté ze Slaného. 
Od  září začnou sportovní halu opět využívat děti z  místní školy a  sportovní od-
díly. V zrcadlovém sálku začne pravidelné cvičení. Aktuální rozpis lekcí naleznete 
na stránkách sportovního zařízení a také ve vývěsce u sportovní haly nebo uvnitř 
na nástěnce.

Herní prvky
Na dětských hřištích v Přibyslavi a také v Poříčí herní prvky projdou v srpnu pra-

videlnou revizí. Z  kontroly technika vyplynou potřebné opravy či výměny doslu-
hujících atrakcí, které již nesplňují normy. A ty jsou čím dál přísnější. Na příští rok 
se chystáme pořídit něco nového do  Poříčí, zastaralá je již sestava s  klouzačkou 
u sportovní haly. 

Zeď
Firma dokončila opravu římsy opěrné zdi v ulici Havlíčkova. Koncem srpna také 

fi nišují práce na poničených fasádách základní a základní umělecké školy. Přesný 
odstín a druh barev určili odborníci z havlíčkobrodského městského úřadu a z ná-
rodního památkového ústavu v Telči.

Pumpa
Technická četa města opravila pumpu v Havlíčkově ulici, radost máme z úpravy 

povrchu hřiště pod skautskou klubovnou. Pracovníci technické čety vyčistili škarpu 
vedle hlavní silnice do Dobré, uklidili odpadky kolem Žižkovy mohyly a pravidelně 
od  této památky vyvážejí koše. Také jsme vyměnili vystouplý trámek na  jednom 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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z přejezdů cyklostezky, odstranili jsme závady u několika herních prvků, spoustu 
práce si vyžaduje údržba a opravy techniky a úklid města. S ním nám vydatně po-
máhají tři pracovnice veřejně prospěšných prací. Hodně času zabere sečení žacím 
ramenem. Jeden okruh, který zahrnuje cyklostezku a několik úseků z Dolní a České 
Jablonné nebo kolem hřbitova, zabere jednomu pracovníkovi zhruba 17 dní, tedy 
přes 110 hodin práce.

Kompost pro zahrádky
Na  skládce je pro občany stále k  dispozici dostatečné množství kvalitního 

kompostu. 

Přeji Vám pohodové dny.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu

Po konečném schválení Změny č. 3 územního plánu Přibyslav bude ještě v tomto 
roce zahájeno projednávání Změny č. 4 územního plánu. Dle pravidel postupu 
při pořizování změn územního plánu se návrhy na změnu ÚP přijímají do 30. září 
příslušného kalendářního roku. Formulář k podání návrhu si můžete vyžádat na od-
boru OVŽP MÚ Přibyslav.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Realizace Plánu společných zařízení v k. ú. Hřiště
V místní části Hřiště probíhá realizace Plánu společných zařízení v k. ú. Hřiště, 

konkrétně Polní cesty C1 (vč. IP2), C3, C7 a C21 (vč. IP6), která bude realizována 
ještě společně s průlehy PR1 a PR2, vč. ochranného zatravnění a IP3 v k. ú. Hřiště 
(IP – interakční prvek). Investorem stavby je Státní pozemkový úřad. Na základě 
výběrového řízení byl vybrán zhotovitel, kterým je společnost EUROVIA CS, a. s. 
Cena za provedení díla je 17 167 093,59 včetně DPH. Práce započaly v měsíci červnu 
a měly by být dokončeny do konce října. V dotčeném území bude vysázeno přes 200 
stromů ( jeřáb, švestka, jabloň) a přes 800 keřů (trnka, hloh, líska, růže šípková). 
Bohužel musíme konstatovat, že se po staveništi pohybují osoby na čtyřkolkách, 
které si pletou staveniště se závodní dráhou a ničí nedokončené okraje komunikace 
a průlehy a do budoucna mohou zničit i výsadbu. Žádáme občany, aby nám pohyb 
těchto osob po staveništi ohlásili.

Mlékárenský den v Přibyslavi
Rádi bychom vás pozvali na jubilejní 30. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi, 

který se koná dne 11. září 2021. Poprvé v historii se zúčastní Mlékárenského dne 
v  Přibyslavi akciová společnost MADETA. Nově se také představí Sýrárna Bratří 
Brunnerů. Na náměstí bude probíhat ochutnávka výrobků oceněných značkou Re-
gionální potravina Kraje Vysočina. Mlékárenský den v  Přibyslavi provází bohatý 
doprovodný program. Plánujeme prezentaci výrobků v radničním sklepení i ve farní 
stodole.

Zde pro připomenutí uvádíme loňské vítězné výrobky ze čtyř soutěžních kategorií.
 – BIO řecký jogurt 5 %, 130 g – Polabské mlékárny, Poděbrady
 – Panýr 200 g – Moravia Lacto, Jihlava
 – Kefírový dezert mango 150 g – Bohemilk
 – Václav – Mlékárna Olešnice

Dopoledne bude na náměstí hrát Michal Tučný Revival Band a před jedenáctou 
hodinou nám zahraje a  možná nás i  roztančí kapela Meteor „z  Prahy“. Jedná se 
ovšem o brněnskou kapelu, která hraje převážně hity 60. a 70. let a při  loňském 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
21. 9. 2021 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   střediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).
Není třeba se objednávat!

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

Bezplatná Alzheimer poradna 
proběhne v přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 16. 9 . 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

ročníku získala oblibu u diváků. Od jedné hodiny odpolední vystoupí přibyslavská 
country kapela Terasa.

V  loňském roce se velmi osvědčilo zábavné odpoledne pro děti na  hasičském 
cvičišti, které letos hasiči opětovně uspořádají. Večer se přijďte podívat na náměstí 
na slavnostní ohňostroj. Žádáme návštěvníky, aby sledovali aktuální epidemiologic-
ká opatření týkající se akcí.

Jana Krejčová
referentka OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz

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

Personální změny
S příchodem podzimu u nás v pečovatelské službě proběhnou personální změny. 

Od 1. září k nám nastoupí na základě výběrového řízení Michaela Průžová a k 5. 
9. 2021 odchází do důchodu Anna Henzlová, která u nás působila na pozici pe-
čovatelky „neuvěřitelných“ 20 let. Ráda bych za sebe i za celý kolektiv pečovatelek 
poděkovala paní Henzlové za její odvedenou práci a popřála jí vše dobré do další 
etapy jejího života a paní Průžové bych chtěla popřát, aby se jí u nás líbilo.

Covidová opatření
Některá covidová opatření zůstávají ve středisku pečovatelské služby prozatím 

stále v platnosti, a to hlavně vstup do našich prostor se zakrytými ústy a nosem, a to 
minimálně chirurgickou rouškou. Prosíme tedy všechny, kdo k nám zavítají, o do-
držování tohoto opatření. Pravidelné akce, jako jsou např. mše svaté, klub seniorů 
apod. se začnou postupně od  září obnovovat. Termíny jednotlivých akcí budou 
zveřejňovány na nástěnkách v DPS a na webových stránkách města Přibyslav. Všech-
ny akce budou probíhat za dodržení aktuálních vládních mimořádných opatření.

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé Kraje Vysočina
Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina proběhla ve středisku pe-

čovatelské služby opět v úterý, a to dne 17. 8. 2021 od 9 do 11 hodin. Termín další 
poradny v září je v úterý 21. 9. 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
Náhradní stravování, které jsme zajišťovali pro naše klienty z Osivy, a.s., využilo 

zhruba 43 klientů. Obědy všem velice chutnaly, a tak bych ráda celému kolektivu 
z kuchyně poděkovala jak za velmi dobré obědy, tak i za ochotu pro nás tento týden 
vařit.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

(pokračování na str. 6)
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SOCIÁLNÍ PRÁCE
Azylové bydlení 

Nepříznivá bytová situace je jedním z důvodů pro vyhledání sociální pomoci. Ne 
každá rodina je schopná řešit bytovou otázku svými silami, ať už se jedná o přístup 
k informacím, fi nančním možnostem či potřebným dovednostem. Léto již tradičně 
bývá spojováno s migrací klientů a řešením problémů z toho plynoucích. Pro soci-
álně slabší vícečetné rodiny bývá nelehké sehnat odpovídající bydlení, a  to nejen 
z ekonomických důvodů, prostorových, ale i dalších, které stigmatizují, že nájem-
ce nedostojí smluvním ujednáním. Samotná adaptace rodiny na nové prostředí je 
vždy nepředvídatelná, stejně jako tolerance okolí. V případech ukončení nájemního 
vztahu a nemožnosti nalezení adekvátní náhrady je pro rodiny řešením přechodné 
azylové bydlení. Před samotným nástupem do azylového domu je nutné vyřídit vše 
potřebné od lékařských potvrzení, včetně covidových testů, přestupu žáků do škol, 
změn lékařů, dohlížejících institucí apod. Azylový dům jako registrovaná sociální 
služba poskytne do začátku to nejnutnější, co rodina bez střechy nad hlavou potře-
buje. Ubytovací prostor má často podobu plně vybavené garsonky, v lepším případě 
s vlastní kuchyňkou. Hygienické zázemí pak může být společné pro více bytů nebo 
naopak je společná kuchyň. Přidanou hodnotou pro osoby v  tísni je pak sociální 
pracovník, který na místě působí a podporuje rodiny k aktivizaci, sociálnímu začle-
ňování, pomáhá řešit problémové situace a v rámci fakultativních činností zajišťuje 
přednášky, kurzy a zapojuje rodiny do společných aktivit, které potěší hlavně děti. 
Jedná se o službu hrazenou, kterou osobám s nedostačeným příjmem a zároveň 
splňujícím podmínky pokryjí sociální dávky. V azylu rodiny pobývají až 1 rok a za tuto 

dobu by se měly v životě posunout dále. Nejlépe pracovat, uzavřít nájemní smlouvu 
na sociální či jiný obecní byt, dosáhnout na komerční bydlení apod. V horším pří-
padě rodiny putují do jiného azylového domu nebo ubytoven. Může se tak stát, že 
klienti se po nějaké době za sociálním pracovníkem obce vrací z úplně jiného kouta 
země, než kam se před časem stěhovali. Můžeme je tak nazvat věčnými klienty. 

Věční klienti
Právě o těchto klientech v průběhu prázdnin sbíral poznatky výzkumný tým kated-

ry sociální práce z VŠ polytechnické Jihlava. Jedna z vyučujících katedry tak zavítala 
i do Přibyslavi. V  rámci výzkumu hovořila se sociální pracovnicí o charakteristice 
opakujících se klientů, sociálních problémech a možnostech jejich řešení. Materiál 
byl sbírán v  rámci projektu „Analýza klientely sociálních pracovníků obcí  v  Kraji 
Vysočina s akcentem na dlouhodobé klienty“ a poslouží i jako podklad k výuce stu-
dentů sociální práce. 

Klub seniorů Pohoda
Od 7. září budou opět probíhat pravidelná klubová setkání seniorů v prostorách 

střediska pečovatelské služby, a  to za  dodržení vládních mimořádných opatření. 
Nově se bude na činnosti klubu podílet i Mgr. Eva Vostálová, která se mj. zabývá 
trénováním paměti. 

 Přeji všem rodinám s dětmi úspěšný start do nového školního roku a všem čte-
nářům příjemné babí léto.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Jasné zadání má na  stole realizační tým projektu s  názvem Zkvalitnění péče 
o osoby s poruchami autistického spektra (PAS) v Kraji Vysočina. Aby dostál svému 
cíli, proběhly pod jeho hlavičkou více než čtyři desítky rozhovorů s neformálními 
pečujícími.

Rozhovory byly vedeny tak, aby se podařilo získat odpovědi na otázky, co je tře-
ba v případě péče o osoby s PAS zlepšit nebo nově zavést a tím pádem usnadniz 
každodenní péči. 

Vše by se mělo stihnout do června 2022, kdy bude projekt hrazený z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu ukončen. Uvedené výstupy jsou cenným podkla-
dem k  plánování aktivit v  jednotlivých obcích, místních spolcích i  dalších skupi-
nách zainteresovaných osob. Dobrým pomocníkem se stanou i  webové stránky 
www.vysocinapecuje.cz, které v   těchto dnech vznikají a rozšiřují se pro potřeby 
všech osob, které o někoho pečují nebo sami pomoc vyhledávají.

Jak dál v péči o lidi s autismem

(pokračování ze str. 5)

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum

1 Ronovská 30. 8. 13. 9. 27. 9. 6 Cihlářská 6. 9. 20. 9.

2 Bezručova 31. 8. 14. 9. 28. 9. 7 Jiráskova 7. 9. 21. 9.

3 Hesovská 1. 9. 15. 9. 29. 9. 8 Vyšehrad 8. 9. 22. 9.

4 Pecháčkova I 2. 9. 16. 9. 30. 9. 9 Prokopova 9. 9. 23. 9.

5 Zahrádky u ACA 3. 9. 17. 9. 1. 10. 10 Na Vyhlídce 10. 9. 24. 9.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum

11 Tržiště 30. 8. 13. 9. 27. 9. 16 Seifertova 6. 9. 20. 9.

12 Pecháčkova II 31. 8. 14. 9. 28. 9. 17 Česká 7. 9. 21. 9.

13 Nezvalova 1. 9. 15. 9. 29. 9. 18 U Barevny 8. 9. 22. 9.

14 Bezpalcova 2. 9. 16. 9. 30. 9. 19 Zahradní 9. 9. 23. 9.

15 Zahrádky Amerika 3. 9. 17. 9. 1. 10. 20 Zahrádky Letiště 10. 9. 24. 9.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 6. 9. - 9. 9. 17. 9. - 19. 9. 27. 9. - 30. 9. 

Keřkov 30. 8. - 2. 9. 10. 9. - 12. 9. 20. 9. - 23. 9. 

Dobrá 3. 9. - 5. 9. 13. 9. - 16. 9. 24. 9. - 26. 9. 

Česká Jablonná 6. 9. - 9. 9. 17. 9. - 19. 9. 27. 9. - 30. 9. 

Dolní Jablonná 30. 8. - 2. 9. 10. 9. - 12. 9. 20. 9. - 23. 9. 

Poříčí 3. 9. - 5. 9. 13. 9. - 16. 9. 24. 9. - 26. 9. 

Dvorek 6. 9. - 9. 9. 17. 9. - 19. 9. 27. 9. - 30. 9. 

Uhry 30. 8. - 2. 9. 10. 9. - 12. 9. 20. 9. - 23. 9. 

Utín 3. 9. - 5. 9. 13. 9. - 16. 9. 24. 9. - 26. 9. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v září 2021

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)
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(pokračování na str. 8)

 140/2021 Rada města Přibyslav v  souladu s  ustanovením § 102 odst. 3 zákona číslo 
128/20000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů od 1. 
8. 2021 pověřuje člena Zastupitelstva města Přibyslav pana Libora Jaroše 
k  přijímání souhlasného projevu vůle (souhlasných prohlášení) o  uzavření 
manželství (k provádění sňatečných obřadů) dle ustanovení § 11a odst. 1 pís-
meno a) zákona číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů, ve  volebním 
období 2018/2022.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

141/2021 Rada města Přibyslav stanoví od  1. 8. 2021 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 občan-
ských obřadech pro člena Zastupitelstva města Přibyslav pana Libora Jaroše 
ve volebním období 2018/2022.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

142/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a manželi … 582 22 Přibyslav k tíži pozemku 
ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 972/1 v k. ú. Přibyslav a k tíži pozemku 
ve vlastnictví manželů … parc. č. 23/12 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu 
zřídit služebnost stezky a cesty.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

143/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynáren-
ského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, číslo smlouvy 4000238621 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO 27295567.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

144/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu číslo Z_S24_12_8120075758 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické ener-
gie mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Pomokly, Teplic-
ká 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 a mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

145/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Oprava MK č. 49 a č. 517 
ve  Hřištích a  oprava MK č. 298 v  Utíně, Přibyslav“ nabídku od  společnosti 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158  00 Praha 5, IČO 60838744 
s nabídkovou cenou 946.703,06 Kč bez DPH, tj. 1.145.510,70 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. 08. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

146/2021 Rada města Přibyslav ruší usnesení Rady města Přibyslav č. 97/2021 ze dne 
26. 5. 2021.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

147/2021 Rada města Přibyslav ruší opakované výběrové řízení na zakázku „Kolumbári-
um Přibyslav“ z důvodu odstoupení z výběrového řízení vítěznou společností 
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO 08757127 a z důvo-
du výrazného překročení limitní ceny pro zakázky malého rozsahu druhým 
uchazečem.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

148/2021 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem stavby krytého gará-
žového stání u rodinného domu pana …, 582 22 Přibyslav na pozemku parc. 
č. 981/69.
Termín: 30. 07. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

149/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění služby 
technického dozoru stavebníka pro zakázku „Chodník podél silnice II/350 
v místní části Dvorek, Přibyslav“ Opakované 2021 mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Ing. Martinem 
Liškou, Nad Žlábkem 3757, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72801654, zakázka 
je ve výši 81.000 Kč bez DPH, tj. 98.010 Kč včetně DPH.
Termín: 27. 08. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 56/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 28. 7. 2021.
Termín: 29. 07. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

57/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2021.
Termín: 18. 08. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 28.  07. 2021

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 28.  07. 2021

 150/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21. 
8. 2019 uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČO 00268097 a … na byt č. 6 v domě na adrese …, 582 22 Přibyslav, 
kterým se upravuje výše měsíčního nájemného a doba trvání nájemní smlouvy 
od  1. 9. 2021 do  31. 8. 2023. Výše měsíčního nájemného bude stanovena 
na 45 Kč za 1 m2. 
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

151/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením smlouvy o  nájmu bytu č. 206, 
Tržiště 251, 582  22 Přibyslav uzavřené dne 22. 11. 2019 s  paní …, 582  22 
Přibyslav, dohodou ke dni 31. 8. 2021.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

152/2021 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 206 v Domě s pečovatelskou 
službou, Tržiště 251 582 22 Přibyslav paní …, 582 22 Přibyslav. Výše nájem-
ného je stanovena na  32,63 Kč za  1 m2 měsíčně, s  možností navýšení ceny 
nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 
9. 2021 na dobu neurčitou.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

153/2021 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 Kulturně vzděláva-
cím centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlou-
va o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 27. 9. 2021 do 8. 10. 2021.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

154/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s konáním hudebního festivalu Jelen a přátelé 
a schvaluje pronájem částí městských pozemků asfaltové plochy v areálu pod 
zámkem parc. č. 9/2, 1666/2, 1775/4, 1666/3, parc. č. st. 270 v k. ú. Přibyslav 
o  velikosti 1  075 m2 a  částí městských pozemků louky parc. č. 1078, 1723, 
1075/2 v k. ú. Přibyslav o velikosti 9 621 m2 spolku Šatlava music, z.s., Raší-
nova 525, 582 22 Přibyslav, IČO 22886877 k uspořádání hudebního festivalu 
Jelen a  přátelé ve  dnech 4. - 6. 9. 2021 za  cenu ve  výši 5.000 Kč + úhrada 
za spotřebovanou elektřinu a vodu.
Termín: 06. 09. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

155/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu č. NM-001040017558/004-
-ELPR/25 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a EG.D, a.s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602  00 Brno, IČO 28085400 k  tíži pozemků 
ve  spoluvlastnictví města Přibyslav parc. č. 1193, 1354/3 a  1422/4 v  k. ú. 
Obyčtov spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distri-
buční soustavu, provádět její úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace 
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Věcné břemeno bude 
zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 4.400 Kč + DPH.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

156/2021 Rada města Přibyslav souhlasí se změnou výše jednorázové náhrady ve Smlou-
vě o  uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti 
a smlouvě o právu provést stavbu č. IZ-12-2001653/VB/2 mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 
24729035 z 3.000 Kč + DPH na 1.200 Kč + DPH.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

   Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 11.  08. 2021
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157/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
10. 5. 2021 na zakázku „Stavební úpravy mateřské a základní školy v Přibyslavi 
včetně vybudování a vybavení školních dílen ZŠ Přibyslav“ mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností Sta-
vrecon Pardubice s.r.o., Milheimova 2689, 530 02 Pardubice, IČO 05925801.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

158/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit podlimitní výběrové řízení na stavbu 
„Kolumbárium Přibyslav“.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

159/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o využití obecného sys-
tému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a společností 
ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO 27257843. Jde 
o aktualizaci původní smlouvy, která vyplývá ze zákona č. 542/2020 Sb., o vý-
robcích s ukončenou životností.
Termín: 20. 08. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

160/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s využitím cyklostezky Přibyslav - Sázava k uspo-
řádání závodu Roller Vysočina Tour 2021, který se uskuteční 14. 8. 2021 od 21 
do 23 hodin na odpovědnost pořadatelů závodu SKI Team VYSOČINA, z.s., 
Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 08802785.
Termín: 14. 08. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

161/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování burzov-
ních komoditních obchodů mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  fi rmou FIN-servis, a.s., Dr.  Vrbenského 
2040, 272 01 Kladno, IČO 26439573.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

162/2021 Rada města Přibyslav schvaluje nákup elektřiny pro město Přibyslav a s ním 
zúčastněné zadavatele na rok 2022 na Českomoravské komoditní burze Klad-
no prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., Dr.  Vrbenského 2040, 272  01 
Kladno, IČO 26439573.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

163/2021 Rada města Přibyslav schvaluje nákup zemního plynu pro město Přibyslav 
a  s  ním zúčastněné zadavatele na  rok 2022 na  Českomoravské komoditní 
burze Kladno prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, 
272 01 Kladno, IČO 26439573.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

164/2021 Rada města Přibyslav bere na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové or-
ganizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 
za 1. pololetí 2021.
Termín: 13. 08. 2021
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

165/2021 Rada města Přibyslav bere na  vědomí Zprávu o  hospodaření příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 
75011930 za 1. pololetí 2021.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

166/2021 Rada města Přibyslav bere na  vědomí Zprávu o  hospodaření příspěvkové 
organizace Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 
Přibyslav, IČO 71169113 za 1. pololetí 2021.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

167/2021 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 25. 8. 2021.
Termín: 18. 08. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

(pokračování ze str. 7)

Uzávěrka příštího čísla 20. 9. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 9. 2021)
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Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dětského žvatlání, dovádě-
ní, pocitu sounáležitosti, přátelství... Je to místo pro setkávání rodičů a dětí. 
Děti se zde seznamují s  kolektivem, poznávají nové kamarády a  mohou 
se zapojit do různých aktivit. Maminkám přináší možnost společenského 
kontaktu, navázání nových přátelství, seberealizace i čerpání inspirace pro 
výchovu dětí a rozšíření herního repertoáru. Mateřské centrum je otevře-
né pro každého – děti, rodiče, prarodiče, přátele… Především je určeno 
maminkám (i těm nastávajícím) s malými dětmi.  Neseďte osaměle doma! 
Přijďte si pohrát! 

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

Co nás v září čeká?
13. 9. 2021 – V knihovně si můžeme i hrát
29. 9. – 6. 10. 2021 –  Burza podzimního, zimního oblečení 

a potřeb pro děti 
Setkání – Výrobky s podzimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
 Lucie Pátková

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Léto pomalu končí a my doufáme, že se po dlouhé době 
vrátí vše do starých kolejí, a budeme se zase moci pravidelně 
scházet v domečku. Rády mezi sebou přivítáme nové mamin-
ky, tatínky, babičky, ale i dědečky, a to každé pondělí a středu 
od 9:00 do 11:00 hod.

Na  přelomu září a  října nás kromě běžných setkání čeká 
i Burza podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti. Po-
kud nenastanou restriktivní opatření, uskuteční se příjem věcí 
na prodej ve středu 29. září, prodej bude pouze v sobotu 2. 
října a výdej neprodaného zboží a peněz ve středu 6. října. Po-
kud by nastala jakákoli změna, budeme Vás informovat na fa-
cebookovém profi lu KVC Harmonie Přibyslav a  na  našich 
internetových stránkách https://kvcharmonie.estranky.cz.

Máte-li zájem o  prodej dětského zboží na  bur-
ze, pak nás můžete od  20. září kontaktovat na  e-mail 
kvc.harmonie@seznam.cz, nebo na  telefonním čísle 
723 958 729. Prosíme o dodržení tohoto termínu.

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

Za KVC Harmonie Přibyslav
Bohumila Bártová

Zprávičky z Harmonie

KVC Harmonie pořádá 
BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 
KDE: Starý špitál v Přibyslavi 
PRODEJ: SOBOTA 2. 10. 2021 9:00 - 14:00 hod 
 
PŘÍJEM VĚCÍ: Středa 29. 9. 2021 9:00 – 11:00 hod 12:00 – 17:00 hod 
VÝDEJ TRŽEB A VĚCÍ: Středa 6. 10. 2021 9.00 – 11.00 hod 15.00 – 17.00 hod 
 
Přijímáme: 

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

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

nálepkami a izolepou 

 

Chcete prodat dětské zboží? 
– od 20. 9. volejte na tel. číslo 723 958 729 nebo pište na e-mail kvc.harmonie@seznam.cz 

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

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

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

 

Správné označení může omezit ztrátu nebo krádež prodané věci 
 

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

– max. počet oblečení je 65 ks – z toho pouze 7 párů bot 
– vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné 
– za organizaci prodeje Vás požádáme o 15% z ceny prodaného zboží 

 

BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI

Z kapacitních a provozních
důvodů omezujeme počet
prodávajících zákaznic. 

Přichází „babí léto“…
(svaz invalidů informuje)

Tak jsme se těšili na teplé letní dny a už nám opět na dveře klepe podzim a svatováclavské 
časy. Nezbývá nám než touto cestou poděkovat, jako každoročně, všem zaměstnancům 
a brigádníkům městského koupaliště i zastupitelům města, že nám zase umožnili návštěvu 
bazénu mimo běžný provoz.  A  protože už se asi do  konce měsíce srpna nevykoupeme, 
plánujeme, co budeme dělat v září. Ve čtvrtek 9. září pojedeme společně na výlet. Původně 
jsme plánovali, že navštívíme hrad Pernštejn a obnovenou vrchnostenskou zahradu. Pak 
jsme ale celou situaci museli přehodnotit. Pro naše členy je cesta z parkoviště do hradu dosti 
náročná. I vstup do zahrady není ideální pro hůře chodící. Proto jsme zvolili náhradní trasu. 
Podíváme se do zámku Žleby a následně navštívíme město Čáslav. 

Koncem září, tj. 23. 9. 2021 od 14.00 hodin, plánujeme setkání všech našich členů, tzv. 
„Odpolední dýchánek“ se uskuteční  ve společenském sále místní hasičské zbrojnice. Těšíme 
se, že se v hojném počtu sejdeme a popovídáme si, protože jsme se s mnohými z vás neviděli 
víc než rok.  A protože je potřeba se dohodnout, jak budou jednotlivé akce probíhat, svolávám 
schůzi našeho výboru na čtvrtek 26. 8. a 16. 9. ve stejný čas jako obvykle. A co plánujeme 
na další měsíce do konce tohoto roku? Upřímně řečeno, zatím nic. Nevíme totiž, jaká bude 
ve společnosti situace a jestli se budeme moci vůbec scházet. Zkrátka počkáme a včas vás 
budeme informovat, a to prostřednictvím Přibyslavského občasníku nebo naší vývěsky, kterou 
najdete na plakátovací ploše pod restaurací „U Kubínů“.

Krásné prosluněné dny vám přeje a na setkání s vámi se jménem celého výboru těší

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav
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Pírka bojovala o poklad Boyardu
Na konci června dostaly děti z 3. oddílu Pírek do schránek pozvánku na účast 

v soutěži pevnost Boyard, která se koná v červenci na tábořišti v Železných Horkách.

Při příjezdu se rozdělily do družin dle věku, dostaly trika v barvě týmu a z dáli 
pozorovaly zamknutou pokladnici, kterou hlídali divocí tygři. 

Tři dny táborníci sbírali ve výzvách klíče, kterých bylo k otevření pokladnice po-
třeba deset, další dva dny se snažili nasbírat co nejvíc indicií k uhodnutí hesla, aby 
se mohl sypat poklad. Nebylo to jednoduché, silové výzvy se střídaly s logickými, 
mnohdy museli účastníci překonat sami sebe, např. při konzumaci červů nebo lovení 
indície z kýble plného smíchaných zbytků od obědů. Nechyběl otec Fura s těžkými 
hádankami, ani Paklíč, který týmy provázel. Felindra držela tygry v bezpečné vzdá-
lenosti a předváděla každý den, jak je dokázala vycvičit.

A pak přišel čtvrtek večer a pokladnice naditá penězi byla připravená k otevření, 
deset minut na otevření zámků a uhádnutí hesla nebylo moc. Děti stály na desce 
s písmeny a se zatajeným dechem čekaly, zda se 
s  heslem nemýlí. A  pak se u  všech družin začal 
sypat poklad, to bylo radosti, ale honem nosit 
na váhu, máme na to jen dvě minuty, křičeli skau-
tíci. Všichni byli značně zadýchaní, unavení, ale 
dokázali to.

Kromě Boyardu, který si perfektně připravili ro-
veři společně s vedoucími, pokračoval na táboře 
i  život v družinách. Bylo potřeba prověřit skaut-
ské dovednosti, postarat se o chod tábora, zajistit 
služby v kuchyni, noční hlídky i dostatek dřeva.

Jako překvapení jeden den dojelo pět těžkoo-
děnců z vězeňské zásahové služby, kromě jiných 
ukázek nám předvedli, jak se převáží vězni ve spe-
ciálním autě, či  jak dokáží bojovat proti vzpourám 
ve vězení, což jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, 
nikdo z nás neprošel.

Čas utíkal a začal se chystat slavnostní táborový oheň, pagoda vzplála a my jsme 
měli tu čest přivítat v našich řadách další vlčata a světlušky. Kromě nich byla nomi-
nována ke  slibu i  starší vlčata, která splnila test skautských dovedností, a  stali se 
z nich skauti. Táborák hořel rychle, scénky a zpěv zněly táborem, a pak přišlo tiché 
rozloučení v kruhu přátelství.

Děkuji všem vedoucím, roverům i roverkám za bezproblémový průběh tábora, 
sestrám kuchařkám za skvělou kuchyni a panu Petru Léblovi z Chotěboře za fi nanční 
dar, který byl použit na zakoupení triček. 

Náš oddíl má nyní kolem 60 členů rozdělených do družin dle věku. Doufejme, že 
se letos vrátí celoroční skautský program do normálu, začnou schůzky, se kterými 
slíbili vypomoci roveři a roverky. Starší děti se přesouvají dle věku do družin a noví 
zájemci se hlásí. Znamená to, že se všem v oddíle líbí a z toho mám velkou radost.

Peggy/Markéta Kvardová
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Milí čtenáři,
reportáž o našem táboře s názvem Společně na jedné lodi si přečtete až v příštím 

čísle občasníku. Ale už teď vám můžeme říct, že si to užili jak děti, tak i vedoucí. (:

A co nás čeká v září?
V sobotu 11. září 2021 se těšíme na setkání s vámi během Mlékárenského dne 

v našem červeném zdravotním stánku. Potom náš stánek přesuneme na hasičské 
cvičiště na Odpoledne s hasiči.

V  pondělí 28. září 2021 máme zdravotní dozor na  běžeckých závodech Při-
byslavská 10 a 5 v obci Hřiště.

Co se týká divadelního představení pro dobrovolné dárce krve, to se bude od-
víjet podle možné rekonstrukce Kulturního domu Přibyslav. Je možné, že letos se 
(opět) konat nebude.

Kroužek Červenokřižáčků budeme plánovat až podle opatření v říjnu. Snad nám 
to vyjde a budeme se letos zase setkávat. (:

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

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, těší mě, že si čtete zářijový 
občasník a my vás tak můžeme seznámit se všemi akcemi, které na vás čekají. Prázd-
niny utíkají rok od roku rychleji, vítám tedy i děti v novém školním roce a těším se 
na ně v knihovně.

První srpnový týden se konalo v areálu za kulturním domem letní kino. Bohužel, 
počasí nám letos příliš nepřálo, i přesto si mnozí z vás našli cestu a my děkujeme. 
Užili jsme si to.

Stejně jako v červenci, i v srpnu jsme se v knihovně sešli dva pondělky „na dece“. 
Děkuji všem přítomným, bylo to moc prima. 

V srpnu jste si mohli užít koncerty v rámci „Živé Přibyslavi“ – velkým tahákem byla 
legendární kapela „Vypsaná fi xa“ a v neděli 22. 8. na doberském parketě koncertoval 
s kapelou Vlasta Redl.

Věřím také, že jste navštívili vernisáž výstavy prací z plenéru v Galerii Janáček. Po-
kud jste ji nestihli, zajděte alespoň na samotnou výstavu, k vidění bude do 15. září.

Koncem srpna se konala i vernisáž výstavy skla u nás v Kurfürstově domě, přístup-
ná bude i po celé září, srdečně vás zveme. 

Pomalu se dostávám k akcím, kterých se můžete zúčastnit v současnosti, v měsíci 
září.

První zářijový pátek se koná populární talk show „7 pádů Honzy Dědka“. Zhléd-
nout ji můžete v areálu letního kina od 19:30 hodin, vstupenky byly k dispozici v síti 
Ticketportal za 390 Kč.

V neděli 5. září si nenechte ujít festival „Jelen a přátelé“. Koncert několika zná-
mých autorů se bude konat v areálu pod zámkem od 11 do 19 hodin, děti do 10 let 
mají vstup zdarma. I na tuto akci jsou vstupenky k prodeji v síti Ticketportal.

Druhý zářijový týden je tradičně věnovaný Přibyslavským slavnostem a  Mléká-
renskému dni, letos tomu nebude jinak. A to již po třicáté! Se slavnostmi je spojeno 
mnoho akcí, program naleznete v  tomto čísle PO. Mlékárenský den s  tradičním 
stánkovým prodejem na náměstí bude v sobotu 11. září. V tento den můžete navští-
vit některé přibyslavské památky zdarma – např. gotickou věž či městské muzeum. 
Přístupná bude také štola pod farou. 

V pátek 10. září budeme v našem kině promítat od 19:30 hodin skvělý český fi lm 
„Šarlatán“ s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Nenechte si ho ujít.

O týden později, v pátek 17. 9., se bude od 19:30 hodin konat v Plzeňské pivnici 
veřejná debata s Bobem Kartousem na téma dezinformace a vzdělávání.

V sobotu 18. září odpoledne vás srdečně zveme do kulturního domu na vystou-
pení Přibyslavských pimprlat. Loutková pohádka tu konečně zase bude po dlouhé 
době, na všechny se moc těšíme. 

V pondělí 20. září v 19 hodin přijďte do farní stodoly na přednášku známého 
horolezce Radka Jaroše. Vstupné je 250 Kč, vstupenky máme i u nás v informačním 
centru, jinak také v prodejní síti Ticketportal. 

V sobotu 25. září vás opět zveme do kina – od 17 hodin budeme promítat ani-
movanou pohádku „Pat a  Mat: kutilské dobrodružství“ a  poté od  19:30 hodin 
český fi lm „Bábovky“ natočený na motivy stejnojmenné knihy od Radky Třeštíkové.

A  co nás čeká v  knihovně? V  pondělí 13 . září dopoledne zvu po  nekonečně 
dlouhé době do  dětského oddělení knihovny maminky a  jejich ratolesti z  KVC 
Harmonie a zváni jsou samozřejmě i všichni ostatní rodiče s malými dětmi. Můžete 
si u nás číst, hrát, popovídat si, posedět u kávy či čaje, něco vyrobit, nakreslit – jsme 
tu pro vás a moc se těšíme.

V pátek 17. září od 14:30 do 16:30 hodin si v dětském oddělení knihovny něco 
vyrobíme! Zvu vás na  naši tvořivou dílnu. Pomůcky pro vás budou nachystány, 
vstupné se neplatí.

Chtěla bych také poděkovat Míše Grófové za její luštitelské nadání – odevzdala 
téměř všechny vyluštěné šifry z  občasníku a  získala tak pěkné ceny. Moc si také 
vážíme účastníků výtvarné soutěže v rámci přibyslavského plenéru – jejich obrázky 
jsou nádherné! A k vidění v Galerii Janáček.

Do knihovny jsme objednali mnoho nových knih, v září už pro vás budou obaleny 
a připraveny v regálech, stavte se pro ně. 

Když dovolíte, nalákám vás už trochu i na měsíc říjen. Jak víte, v  říjnu probíhá 
celostátní akce „Týden knihoven“ a my se samozřejmě připojujeme. Čekají vás regis-
trace zdarma, amnestie na upomínky, pro děti v ZŠ je nachystáno setkání se známým 
autorem, ani dospělé publikum nebude ochuzeno. Od října do března bude pro děti 
připravena také nová (nejen) čtenářská soutěž. Už se nemůžeme dočkat. 

Příjemné babí léto a dětem dobrý vstup do nového školního roku vám přejí všichni 
zaměstnanci KZMP. 

Markéta Gögeová, knihovnice

Záříme i v září
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Vážení spoluobčané města Přibyslav a přidružených obcí,

Rada města Přibyslav na svém jednání dne 30. 6. 2021 
usnesením č. 125/2021 schválila veřejnou sbírku na poří-
zení vánočního betléma pro město Přibyslav. Na tomto 
projektu se budou podílet přibyslavští řemeslníci a řemesl-
níci okolních obcí. Realizaci celého projektu si vzal pod svá 
křídla umělecký kovář Petr Štáfl  z Uher, který je současně 
i  autorem čtyřmetrového kovaného kříže mezi obcemi 
Uhry a Dvorek umístěným na nejvyšším bodě v okolí. 

Veřejná sbírka na výše uvedený kovový betlém pro město 
Přibyslav, který by měl být umístěn na našem náměstí v Při-
byslavi, byla již zahájena dne 30. 7. 2021 velice zajímavou 
cestovatelskou besedou o putování starosty Martina Kama-
ráda „Bolívií jen tak, aneb z La Pazu až do Betléma“.

Vážení, rádi bychom Vás touto cestou chtěli oslovit 
a současně i požádat o jakýkoli fi nanční příspěvek na tento 
unikátní projekt, který by byl nadčasovým uměleckým dí-
lem a současně i další dominantou pro naše krásné město 
Přibyslav a jeho okolí. 

Za realizační tým „Živého Betléma“
 Irena Rezničenková

„Kovový Betlém pro město 
Přibyslav“

Číslo sbírkového účtu na betlém města Přibyslav: 2802003982/2010
Za fi nanční příspěvek děkujeme.

Tímto článkem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a pomocníkům za je-
jich ochotu a čas podílet se na uskutečnění festivalu Houpačka. Letos bylo vše jinak 
a vše dost narychlo, o to více jsme vděčni za veškerou pomoc!

Velmi si vážíme podpory těchto sponzorů a partnerů: město Přibyslav, Kulturní 
zařízení města Přibyslav, ACO, Luxline, Metropolitní, Sláma Nápoje a další sponzo-
ři. Děkujeme také SDH Dobrá za možnost využít jejich Areál Dobré pohody! A moc 
děkujeme našim rodinám, přátelům a všem návštěvníkům festivalu za podporu!

Těšíme se na vás na příští Houpačce, která se bude konat v sobotu 16. července 
2022 a která bude zároveň desátým jubilejním ročníkem!

Jakub Šnýdl a Slávek Tecl

Houpačka 2021

 

 

PŘEDSTAVENÍ PŘEDS AVEN
NÁVRHU  NÁVRHHU
BETLÉMU BE LÉMM
PRO  PRO
MĚSTO MĚSTOO
PŘIBYSLAV 

KULTURNÍ URNÍU
DŮM DŮMD

PŘIBYSLAV SLAVPŘIBYS
10.9.2021 00.9.

v 18:30 8 308
hodin 

 

MĚSTO PŘIBYSLAV A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘIBYSLAV VÁS ZVOU NA PROGRAM 
 V RÁMCI PŘIBYSLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ PRO PODPORU VEŘEJNÉ SBÍRKY 

 NA POŘÍZENÍ VÁNOČNÍHO BETLÉMA PRO MĚSTO PŘIBYSLAV. 
NÁVRH PŘEDSTAVÍ AUTOR UMĚLECKÝ KOVÁŘ PETR ŠTÁFL A MÍSTNÍ UMĚLCI A ŘEMESLNÍCI, 

KTEŘÍ SE NA TOMTO PROJEKTU PODÍLEJÍ. 
DO VEŘEJNÉ SBÍRKY BUDE MOŽNÉ PŘISPĚT NA TÉTO AKCI 
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Přibyslav, 13. srpna 2021 – Nákladní příjezd 
do provozu ACO Industries v Přibyslavi u Havlíčko-
va Brodu získal novou podobu. Společnost na vlastní 
náklady vybudovala odbočovací a připojovací pruhy 
z komunikace směrem na Modlíkov a v budoucnosti 
přibyde nová moderní budova vrátnice.

Díky projektu byla rozšířena vozovka a vznikly dva 
odbočovací a jeden připojovací pruh. „Až do této chvíle 
odbočovaly nákladní automobily do areálu ACO z běž-
né komunikace. Při zastavení u vrátnice tedy docházelo 
k zablokování vozovky a zpomalení dopravy. Věříme, 
že díky novému opatření dojde k výraznému zlepšení,“ 
potvrzuje situaci starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Provoz slavnostně zahájili přímo na místě zástupci 
místní přibyslavské správy a samosprávy. Přítomni byli 

také členové vedení společnosti ACO Industries.

ACO Industries patří mezi největší zaměstnavatele 
na Vysočině - denně jeho bránou projde více než 700 
zaměstnanců. Právě jejich bezpečnost byla hlavním 
důvodem pro realizaci projektu. Doposud totiž mu-
seli vstupovat do  areálu v  místě příjezdu nákladních 
automobilů. 

Celková investice, kterou plně hradila společnost 
ACO Industries, dosáhla částky 13 milionů korun. Re-
alizovaný projekt navazuje na  stavbu logistické haly, 
která byla dokončena v roce 2019. 

Nákladní provoz bude díky propojení vjezdu a haly 
zcela odkloněn od pěších komunikací pro zaměstnan-
ce. Kromě toho společnost zajistila výsadbu nových 
stromů uvnitř areálu a během letošního roku plánuje 

nad rámec povinností vysázet další nové stromy podél 
silnice v jeho okolí. 

„Bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás dlou-
hodobě nejdůležitější priorita. Jsme rádi, že jsme tímto 
projektem mohli právě k této prioritě přispět,“ říká Pa-
vel Čížek, člen vedení ACO. 

ACO v Přibyslavi je součástí nadnárodní společnosti 
ACO Group, která je již od roku 1946 rodinnou fi rmou. 
Od roku 1993 patří ACO Industries k.s. mezi největší 
výrobní závody na Vysočině. ACO vyvíjí hlavně kvalitní 
nerezové odvodňovací systémy pro odvodnění prů-
myslových budov a pro odvodnění venkovních zpevně-
ných ploch. Skupina zaměstnává na celém světě 4800 
lidí a v roce 2020 dosáhla obratu 900 milionů EUR.

Filip Moravec

Společnost ACO v Přibyslavi otevřela nový vjezd. Uleví dopravě a zlepší bezpečnost

Josef Forman našel dvaadvacet černobílých fotogra-
fí, které obrazově dokumentují výstavbu silnice č. 19 
v Keřkově v roce 1957. 

Cenné, pětašedesát let staré záběry pořídil jeho otec 
shodného jména a  příjmení. “Táta na  stavbu chodil 
z obdivu k  tehdejší těžké technice, měl k  tomu mož-
nost, když jeho tchán František Kunst byl přibyslav-
ským cestmistrem a stavbu řídil,” říká Josef Forman.

Ze záběrů je zřejmé, že silnici budovali šlachovití 
dělníci, kteří se i pod lžícemi nakladačů hlíny a kamení 
pohybovali bez základního zabezpečení, na  hlavách 
neměli ani čepice, natož přilby.

Těžkou techniku tvořily bezkabinové nákladní au-
tomobily, na  fotografi ích není vidět stroj ovládaný 
čistě hydraulikou. Jsou na nich lanová rýpadla, bagry, 

Silnici v Keřkově stavěla slovenská technika DETVA
nakladače a  sklápěče značky DETVA. Jejich vý-
robcem byly Podpolianske strojárne (PPS) sídlící 
ve slovenské obci Detva. 

Podle serveru auto.cz se historie této slovenské 
strojírny, která působí dodnes pod upravenou 
značkou DETVAN, začala psát v roce 1950, tedy 
krátce před stavbou keřkovské silnice. Nová fi rma 
tehdy byla součástí Tatry Kopřivnice. 

Nosným produktem, který pracoval také v Keř-
kově, byl jednostranný sklápěč na  podvozku 
Tatra 147, vycházel z  legendární modelové řady 
Tatra 111.

Ivo Havlík
Digitální reprodukce: Marie Blažíčková
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Minulé vydání Přibyslavského občasníku poprvé zveřejnilo fotografi i hrobu Klo-
tyldy Festetics de Tolna, roz. Clam-Gallasové, poslední šlechtické majitelky zámků 
v Přibyslavi a v Pohledu a do roku 1923 většiny zdejších polností a lesů. 

S pomocí korespondence Anny Šnýdlové s ústřední hřbitovní správou hlavního 
města Rakouska jsme vypátrali, že poslední přibyslavská hraběnka je od roku 1947 
pohřbena na malém hřbitově v okrajové části Vídně Neustift am Walde. 

Zásluhou Ireny Klimaszewské, vedoucí vědecké knihovny Muzea Kladské země, 
Přibyslavský občasník tentokrát poprvé publikuje fotografi i vstupu do  podzemní 
krypty, v  níž je pochován středověký panovník polensko-přibyslavského panství 
Viktorin, který zemřel 30. srpna 1500 ve věku 57 let v Těšíně na tamějším zámku 
svého zetě Kazimíra II. Těšínského. 

Podle polského zdroje Principatus Teschinensis byl  Viktorin otráven. Jed mu prý 
podali Jagellonci, kteří se báli jeho návratu na českou politickou scénu.

Poblíž prvního pražského biskupa
Z fotografi e pořízené v interiéru farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klad-

sku (městě, které bylo do  roku 1742 součástí České koruny, nyní region jižního 
Polska) je zřejmé, že tato krypta, zvaná honosně knížecí, se nachází v severní chrá-
mové lodi v úrovni prvního sloupu, počítaje od presbyteria. Vyhloubena a vyzděna 
byla v roce 1558, nyní je veřejnosti nepřístupná a nebyla již řadu století otevřena. 

Viktorin, druhý syn krále Jiřího z Poděbrad a vnuk Viktorina z Kunštátu, význam-
nou část svého života spojil s východními Čechami, kde jeho rod, i on sám, vlastnil 
(mimo jiné) Polnou, Přibyslav, hrady Ronov nad Sázavou a Litice nad Orlicí a hrad 
v  Náchodě, který pro Poděbrady představoval strategicky důležité spojení právě 
s Kladskem. 

Pokud jde o Přibyslav, je třeba zdůraznit, že Viktorin 6. prosince 1465 potvrdil 
stará práva a výsady občanů města.  

Viktorin, který má v sousední Polné vlastní ulici (vychází z Husova náměstí a vede 
k obnovenému pivovaru), je v Kladsku pochován vedle svého mladšího bratra Jin-
dřicha staršího a své třetí manželky Markéty Paleiologovny z Montferratu (severo-
západní území Itálie). 

Není bez zajímavosti, že v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladsku nedaleko 
knížecí krypty rodových příslušníků “husitského” krále Jiřího z Poděbrad stojí ná-
hrobní tumba prvního pražského biskupa a metropolity českého Arnošta z Pardubic, 
který zemřel v roce 1364 v Roudnici nad Labem a na své přání byl pohřben ve svém 
rodném městě.

Jak jsem již dříve uvedl, Viktorinovy tělesné ostatky byly po  jeho smrti uloženy 
v kostele sv. Ducha v Opavě. Teprve o 58 let později (1558) byly přemístěny do kní-
žecí hrobky ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladsku. 

Ivo Havlík

 Český lev na farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v polském Kladsku. Foto: Ivo Havlík
 Zazděný vstup do podzemní krypty, v níž je od roku 1558 pohřben 

přibyslavský panovník Viktorin. Foto: Irena Klimaszewská

Viktorin je pohřben v Kladsku, máme fotografii jeho krypty

Bouřka nad Přibyslavskem v noci z neděle na pondělí 16. srpna se vyřádila v parku 
u Žižkovy mohyly v obci Žižkovo Pole. 

Blesk tam rozštípl přibližně 100 let starou lípu a  odlomenou část kmene svalil 
do pole osetého mákem.

Vlastníkem mohyly je město Přibyslav. V místě, kde podle legendy 11. října 1424 
skonal husitský vojevůdce Jan Žižka, právě probíhá revitalizace zeleně, takže v jejím 
rámci bude vzrostlý strom nahrazen. 

Text a foto: Ivo Havlík

Blesk u Žižkovy mohyly rozštípl lípu

ČÁPI NA NÁVŠTĚVĚ 
U HASIČŮ

Na “hříbek” požární sirény, 
nejvyšší bod zbrojnice sboru 
dobrovolných hasičů města 
Přibyslav, přistála v pozdním 
večeru 19. srpna dvojice 
čápů. Ptáci jako zkamenělí vy-
drželi bez hnutí stát na jedné 
noze až do úplného setmění, 
možná celou noc. Snímek byl 
pořízen teleobjektivem za již 
horších světelných podmínek 
kolem půl deváté večer. 

Foto: Ivo Havlík
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NA  NÁMĚSTÍ PARKUJE vcelku zachovalá Škoda SuperB bez 
registrační značky. Vůz zřejmě pochází ze Slovenska, jelikož na jeho předním skle je 
nalepena známka - doklad slovenské technické prohlídky. Její platnost však skončila 
v září 2020, takže vůz na silnici a veřejném parkovišti nemá co dělat. 

Starosta města Martin Kamarád 15. července 2021 na úřední desku Městského 
úřadu Přibyslav vyvěsil  výzvu k odstranění tohoto automobilu. 

“Upozorňujeme majitele vozidla, že na místní komunikaci je zakázáno odstavovat 
silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být provozováno na pozem-
ních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení technické prohlíd-
ky,” praví úřední výzva a dodává, že po marném uplynutí dvou měsíců od dne zveřej-
nění výzvy bude vozidlo v souladu se zákonem odstraněno na náklady jeho majitele. 

V Přibyslavi přibývá aut a ubývá možnost parkování, radnice se oprávněně snaží 
zabránit tomu, aby se zejména centrum města stalo vrakovištěm. V krátké době je 
to již druhý případ, kdy na stejném místě byl svému osudu ponechám nepojízdný 
automobil. Po uplynutí zákonné lhůty jej na požádání starosty města odstranili při-
byslavští hasiči.

Text a foto: Ivo Havlík

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TJ Jóga Přibyslav 
oznamuje zahájení 

 

CVIČENÍ JÓGY a TAIČI 
od 4. října 2021 

 

Pondělí JÓGA 18.00 – 20.00 h.  
Hudebna ZŠ Přibyslav 

 
Úterý JÓGA 18.00 – 20.00 h.  

Hudebna ZŠ Přibyslav 

 
Středa TAIČI 18.00 – 19.30 h.  

Hudebna ZŠ Přibyslav 

CV

h.hhhhhhh

h.

h.

Ve čtvrtek 29. července byla Přibyslav již posedmé etapovým městem. Na Bechy-
ňově náměstí byla odstartována 1. etapa 24. ročníku mezinárodního cyklistického 
etapového závodu mužů VYSOČINA 2021.

Na cyklisty čekala trať do Malé Losenice, Velké Losenice, kde absolvovali 9 okruhů 
(Velká Losenice – Vepřová - Malá Losenice - V. Losenice). Po absolvování těchto 
náročných okruhů se peloton vrátil zpět přes Nové Dvory a Ronov nad Sázavou 
do Přibyslavi, kde po 122 km zvítězil Mathias Den Larsen z dánského týmu Give 
Elemente v čase 2:57 hod.. 2. místo obsadil Tomáš Bárta, 3. Petr Fiala (oba Topforex 
ATT) 4. Stefan Verhoeff  (Rabobank) a 5. Luke Verburg (Westland) – oba Holand-
sko,  všichni v čase vítěze. Vítěz trať absolvoval průměrnou rychlostí 41,3 km/hod. 
a cyklisté za etapu nastoupali 1 501 výškových metrů.

Milan Plocek

V Přibyslavi zvítězil 
dánský cyklista Larsen

Foto: Ivo Havlík



 

  
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 

prezentace. Kromě odborné soutěže probíhá také divácká soutěž Přibyslavský krajáč o nejlepší 
expozici mléčných výrobků. V rámci Dnů 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 a proběhne ochutnávka oceněných 

výrobků značkou Regionální potravina Kraje Vysočina.  
Program Mlékárenského dne se připravuje v tradičním rozsahu. V případě vyhlášení 

hygienických opatření bude výstava uzpůsobena dle aktuální situace.  
 

PROGRAM 
 
Středa 8. 9.  
 
* Přibyslavský zámek 
10:00 hod. – Tisková konference u příležitosti 30. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi  
                   – Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší sýrové etikety Klubem sběratelů kuriozit 
 
* Základní škola Přibyslav 
  9:30 hod. – Výstava k 30. výročí Mlékárenského dne v Přibyslavi 
                   – Vyhlášení výtvarné a literární soutěže k 30. výročí Mlékárenského dne v Přibyslavi 
                   – Výstava Mléko – soutěžní práce 
              
Pátek 10. 9.  
 
* Kulturní dům 
18:30 hod. – Představení návrhu betlému pro město Přibyslav a veřejná sbírka 
19:30 hod. – Film Šarlatán 
 
Sobota 11. 9. 
  
* Bechyňovo náměstí, radniční sklepení, farní stodola 
  8:00 hod. – Zahájení prodeje mlékárenských výrobků na náměstí, ochutnávka výrobků oceněných   
                      značkou Regionální potravina Kraje Vysočina 
  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 
 
* Základní škola 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 

 
 

 
 



 
* Kulturní zařízení města Přibyslav (Kurfürstův dům) 
  9:00 – 14:00 hod. – Městské muzeum a turistické informační centrum – prohlídky v rámci Dnů   

                              evropského dědictví (EHD) 
  9:00 – 14:00 hod. – Výstava obrazů a skla – Aleš a David Valnerovi 

 
* ACO Industries k.s. (Havlíčkova ulice) 
  9:00 – 14:00 hod. – Otevření výroby pro veřejnost (Nerez a Servis). Laserové řezání materiálu,    
                                   ohýbání, robotické svařování, stáčení trubek. U vstupu do haly budete poučeni  
                                   o použití respirátorů ve vnitřních prostorách a bezpečnosti pohybu ve výrobě 
* Bechyňovo náměstí  
    9:00 – 12:00 hod. – ACO stánek na náměstí, cesta vody – naučná interaktivní stezka pro děti 
* Janáček galerie  
  9:00 – 15:00 hod. – Výstava účastníků Malířského plenéru Přibyslav 2021 
 
* Hasičské cvičiště SDH 
14:00 hod. – Odpoledne s hasiči – ukázky techniky, zábavné hry pro děti 
20:00 hod. – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH, hudba AIRBACK 
 
* Letiště aeroklubu 
  9:00 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 
* Bechyňovo náměstí 
21:00 hod. – Slavnostní ohňostroj 
 
Neděle 12. 9. 
 
* Bechyňovo náměstí 
  9:30 hod. – Bohoslužba na náměstí 
 
* Základní škola Přibyslav (vchod z ulice Česká) 
  9:00 – 12:00 hod. – Prohlídka školy 
 
* Letiště aeroklubu  
10:30 – 18:00 hod. – Rekreační lety 

 
 
 

    VYSTAVOVATELÉ:  
 

 •  A.W. spol. s r.o., Loštice 
 •  “AGRO-LA“, spol. s r.o., Jindřichův Hradec 
 •  BEL Sýry Česko a.s., Želetava   
 •  BIOFARMA DoRa s.r.o., Ratibořice 
 •  BOHEMILK, a.s., Opočno 
 •  Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory  
 •  Dvorský statek s.r.o., Olešenka 
 •  Farma Bezděkov 
 •  FARMA RODINY NĚMCOVY s.r.o., Netín 
 •  Choceňská mlékárna s.r.o.  
 •  MADETA a. s., České Budějovice 
 •  Mlékárna Hlinsko, a.s.  
 •  Mlékárna Olešnice a.s. 
 •  Mlékárna Polná spol. s r.o.  
 •  Mlékárna Žirovnice spol. s r.o. 
 •  Moravia Lacto a.s., Jihlava  
 •  POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady  
 •  Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. 
 •  STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o. 
 •  Sýrárna Bratří Brunnerů s.r.o., Jarošov nad Nežárkou 
 •  Sýrárna Danka, Červená Lhota 
•  Tavírna sýrů Salix s.r.o., Bečváry 

 
     MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:  
 

• Český rozhlas Vysočina 
• Potravinářská revue  
•   TV Přibyslav 
 

     PARTNEŘI VÝSTAVY: 
 

• ACO Industries k.s. 
• Amylon, a.s. 
• Kraj Vysočina 
• Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. 
• VŠCHT Praha 
 
     SPOLUPOŘADATELÉ: 
  
• Aeroklub Přibyslav 
• Agrární komora České republiky 
• AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
• Českomoravský svaz mlékárenský 
• Český červený kříž, místní skupina Přibyslav  
• Janáček galerie 
• Junák – český skaut, středisko Goliath, z. s. 

Přibyslav  
• Klub sběratelů kuriozit 
• Kulturní zařízení města Přibyslav 
• Římskokatolická farnost Přibyslav  
• Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav  
•    SK JUVENIS PŘIBYSLAV, z.s. 
•    Základní škola Přibyslav 

 
HLAVNÍ POŘADATEL: 
  

• Město Přibyslav              
 

 

* Štola pod farou 
  9:00 – 14:00 hod. – Prohlídky v rámci EHD 
 
* Gotická věž a Kostel Narození sv. Jana Křtitele 
  9:00 – 14:00 hod. – Prohlídky v rámci EHD 
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Fanoušci přibyslavské a  keřkovské kopané se dočkali otevření fotbalových soutěží, které dvě 
předchozí sezóny nebyly dohrány kvůli koronaviru.

V zahajovacím utkání SK Přibyslav na svém hřišti porazila silný Horácký fotbalový klub Třebíč 4:3 
(2:2), branky dali Jakub Sibera, Jaromír Vopršal (z penalty), Adam Vostál a vítězný gól v poslední 
minutě utkání vsítil Filip Bačkovský. Domů odcházelo 200 spokojených platících diváků.

Další zápas první mužstvo hrálo ve Velkém Meziříčí, kde podlehlo 4:1 (3:0), jedinou branku našich 
vsítil Adam Vostál.

Rezerva do uzávěrky zářijového vydání občasníku sehrála pouze jedno střetnutí, na vlastním hřišti 
podlehla Spartaku Staré Ransko 1:3 (0:1), jediný gól domácích vstřelil Pavel Málek.

Kuriózní bylo, že přibyslavský brankář Josef Zvolánek v neděli 15. srpna svatyni našeho města 
střežil plné tři hodiny. Dopoledne v dresu A týmu ve Velkém Meziříčí narychlo zaskočil za Lukáše 
Pazderku, který se nestihl vrátit z dovolené, odpoledne se mezi dvě tyče a břevno postavil na do-
mácím hřišti za B tým. 

Především vinou děravých obran míč ze sítě lovil celkem sedmkrát, ve Velkém Meziříčí čtyřikrát, 
a doma, kde mu všehny góly vsítil jeho jmenovec Zdeněk Zvolánek, ještě třikrát.

Sativa Keřkov do  soutěže III. třídy vstoupila vítězstvím nad Věžnicí 0:2 (0:1), utkání se hrálo 
v Brzkově, góly dali Jakub Kunstar a Milan Zvolánek (z penalty). 

O týden později “bramboráři” sehráli smolné utkání na své půdě proti Lípě, po bezbrankové první 
půli přesvědčivě vedli 2:0, avšak šest minut před koncem si Milan Zvolánek srazil míč do vlastní bran-
ky a po nešťastném “vlastenci” se za další dvě minuty trefi li také hosté a vyrovnali na konečných 2:2.

Utkání a soupeři v Přibyslavi v září:
A mužstvo –  neděle 5. září v 16 hod. Okříšky, 

neděle 26. září v 15,30 hod. Sapeli Polná.

B mužstvo –  neděle 12. září v 16 hod. Dlouhá Ves,
neděle 19. září v 15,30 hod. Habry. 

Sativa Keřkov –  sobota 11. září v 16 hod. Víska, 
sobota 18. září v 15,30 hod. Veselý Žďár.

Text a foto: Ivo Havlík

 Hráči SK Přibyslav poplácávají po ramenou Filipa Bačkovského (druhý 
zprava), který v poslední minutě zahajovacího utkání krajského přeboru 
kopané vstřelil gól do sítě HFK Třebíč a rozhodl o vítězství domácích 4:3. 

Mužstvo poprvé k mistrovskému zápasu nastoupilo v nových dresech, které 
propagují ronovskou společnost Amylon.

 První soutěžní utkání po dlouhém koronavirovém půstu se hrálo také 
v Keřkově. Domácí Sativa v něm remizovala s Lípou 2:2.

Neděle gólmana Josefa Zvolánka: 
Tři hodiny v brance Přibyslavi

Přibyslavské fotbalové bojiště je ve  výborném stavu. Kvalitu hrací plochy nyní, 
po zahájení krajského a okresního přeboru kopané, oceňují i hostující soupeři. 

Pažitu pomohlo jarní rozmetání několika tun písku, který zlehčil půdu. Samozřej-
má je teď každodenní údržba, hnojení, provzdušňování a sestřih, stébla nemají být 
vyšší než 30 mm, jinak by kopnutý míč brzdila.

Že travní porost, tvořený převážně jílkem vytrvalým a lipnicí luční, za letních ve-
der netrpěl suchem, k tomu přispělo pořízení automatického zavlažovacího vozíku 
Perrot Rollcart. 

Stříkačka je samohybná, kupředu ji s pomocí předem nataženého lana posouvá 
samotný tlak vody. Za čtyři hodiny se stroj přesune od jedné brankové čáry k opač-
né, přitom zavlaží pruh široký 28 až 36 m a “v cíli” u protější branky se sám vypne. 

O každodenní postřik travičky se s moderní technikou střídavě starají Zdeněk Kr-
čál (na snímku) a Čestmír Sibera. Na hřiště nemusí, jen když zaprší. Zelený koberec 
je třeba také pravidelně válet, to se svým traktorem dělá Josef Pelikán.

Text a foto: Ivo Havlík

Hřiště zavlažuje samohybná stříkačka
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Rozhovor s novým předsedou
V  květnu letošního roku byl do  čela klubu zvolen nový předseda Miloš Janda. 

Nového předsedy jsme se zeptali na tři otázky:

Ahoj Miloši, 
od  května ses stal novým předsedou našeho fl orbalového klubu SK JUVE-

NIS. Ve fl orbale jsi známou tváří, nicméně pro občany města už méně. Zkus se 
ve stručnosti představit.

Ahoj všem, 
v prvé řadě bych chtěl vyjádřit své poděkování končícímu předsedovi Bobovi Loub-

kovi, který byl předsedou neskutečných 16 let. Patří mu veliké díky za jeho píli a snahu 
v malém městečku, jako je Přibyslav, založit fl orbalový klub a držet ho tolik let.  

Sám jsem zde před 12 lety začínal v kategorii mladších žáků až do mužů. V mém 
prvním roce v  mužích (2011) jsem se též stal rozhodčím českého fl orbalu. Dále 
jsem ve fl orbale působil i jako delegát. Na klubové úrovni jsem se před pěti lety stal 
sekretářem oddílu a členem výkonného výboru klubu. Poslední čtyři roky jsem byl 
také členem regionálního výkonného výboru Kraje Vysočina a Jihočeského kraje.

Od nadcházející sezony přechází klub SK JUVENIS na elektronický systém EOS. 
V čem vidíš jeho největší přínos pro hráče klubu a jejich rodiče?

Nový elektronický systém má za úkol nahradit naši vlastní klubovou aplikaci. Ta 
bohužel už nestačí našim požadavkům a nesplňuje všechna naše očekávání. 

EOS je výborný program, který využívají přední české kluby. Tenhle program nás 
posune zase o kus dál.

V EOSu bude probíhat veškerá komunikace, a to včetně nominací na zápasy. Pro-
gram také eviduje zdravotní prohlídky, GDPR či kontakty. Nechybí ani platby příspěv-
ků. Automatické generování plateb či možnost okamžitého tisku potvrzení o úhradě 
zrychluje celý administrativní proces. Ten lze nyní dělat i  dálkově. Je tak vlastně 
jedno, odkud daný člen pochází. Takto má možnost vše vyřešit z pohodlí domova.

Každý člen se přes odkaz zaregistruje do členské sekce, v ní je následně nutné 
vyplnit požadované údaje. 

Díky zaregistrování má každý člen také možnost využívat mobilní aplikaci, díky níž 
bude dostávat veškerá oznámení. 

V návaznosti na nový systém EOS, proběhne vytvoření nové podoby webových 
stránek. Jejich spuštění je naplánováno na přelom září/října. Webové stránky budou 
napřímo propojeny s členskou sekcí. 

Klub SK JUVENIS se zaměřuje na výchovu mladých sportovců, a to nejen čistě 
po  fl orb alové stránce. Proč by děti či mládež měly začít navštěvovat a  hrát 

Novinky v klubu SK JUVENIS Přibyslav

Mimořádný úspěch v Austrálii mají české dvoumístné letouny s pevným tříkolo-
vým podvozkem Bristell, které v Kunovicích vyrábí společnost BRM AERO Uherské 
Hradiště a na pátý kontinent dodává v řádech desítek kusů ročně. 

Letoun je výsledkem konstruktérského umu Milana Bříštěla a jeho syna Martina, 
kteří si stanovili cíl vyvíjet a vyrábět nejlepší letadla své kategorie na světě.

Server Aeroweb uvedl, že “velký a velmi pohodlný kokpit je největší devíza na aus-
tralském trhu, protože zdejší zákazníci s našimi letadly cestují na velké vzdálenosti. 
Není výjimkou, že v něm tráví čtyři i pět hodin v průběhu jednoho letu.“ 

Stejný, 6,45 m dlouhý, dvoumístný dolnoplošník startuje a přistává na letišti v Při-
byslavi. Jeho rychlost letu je 214 km/hod., maximální až 270 km/hod. Fotografi e 
zachytila vzlet krásného stroje v působivém ranním protisvětle.

Velké využití pro výcvik nových pilotů v Přibyslavi má klubový ultralehký letoun 
Kondor. Dvoumístný jednomotorový hornoplošník o  délce 6 m a  rozpětí křídel 
10,6 m vyrábí česká společnost TL Ultralight. Cestovní rychlost je 70 uzlů (130 km/
hod.)

Na přibyslavském letišti se zlepšily i sociální podmínky pro činnost zdejšího Ae-
roklubu. V hangáru byly rekonstruovány sprchy a toalety. Pomohla k tomu dotace 
Kraje Vysočina ve výši 97 tisíc Kč.

Text a foto: Ivo Havlík

 DOLNOPLOŠNÍK Bristell, stejný létá v Austrálii

 HORNOPLOŠNÍK Kondor je připraven k výcviku nových pilotů

Co létá u protinožců, 
létá i v Přibyslavi

fl orbal právě v Přibyslavi?
Florbal je kolektivní sport, kde hrají jak ženy/dívky tak muži/chlapci. U nás v klubu 

se snažíme členy vychovávat tak, aby se ve „velkém“ fl orbalovém světě neztratili. Ale 
co je hlavní a na co si potrpíme, je hrát fair-play, a to nejen při fl orbalu, ale i mimo 
mantinely. Na malé město jako je Přibyslav, máme klub s téměř plnou strukturou, 
čehož si plně vážíme. Malé děti se nemusejí bát, že by třeba nezvládaly trénink, ať už 
fyzicky nebo z jiného důvodu. Tréninky jsou přizpůsobeny tak, aby je každý zvládal. 
A hlavní je „HRÁT FLORBAL S ÚSMĚVEM“, což je i motto našeho klubu. 

Takže neváhej a pojď hrát fl orbal s námi – pojď hrát fl orbal s úsměvem! 

Startuje sezona 2021/2022
Do  nadcházející sezony přihlašujeme družstva v  těchto kategoriích: přípravka, 

elévové, mladší žáci, starší žáci, junioři a muži. Z přihlášených kategorií si tak držíme 
téměř plnou mládežnickou strukturu, což je pro náš menší klub velkým příslibem 
a zároveň závazkem. Rozpis a start tréninků bude defi nitivně upřesněn na začátku 
září, oproti minulým sezonám se budeme snažit o dodržení stejného tréninkového 
dne i času v daných kategoriích. 

Jak informuje nový předseda v rozhovoru, přecházíme 
na klubový systém EOS

Tímto prosíme rodiče všech našich členů, aby svoje děti registrovali v klubové 
sekci EOS. Do klubové sekce portálu EOS se registrujte a přihlašujte co nejdříve 
(z následujícího odkazu: https://clen.skjuvenis.cz/registration. Také doporučujeme 
zdarma stáhnutí aplikace s  názvem „eos club zone“ na  Google Play (Android) / 
Apple store (iOS).

Mlékárenské dny 2021
V sobotu 11. září o Mlékárenském dnu se náš klub bude prezentovat na horní 

straně náměstí. Pro příchozí budou připraveny sportovní soutěže (nejen fl orbalové) 
a drobné upomínkové předměty. 

Pojď hrát nebo trénovat florbal s úsměvem
Přestože do nové sezony máme přihlášeny skoro všechny mládežnické kategorie, 

i nadále hledáme nové členy do našich týmů. Proto neváhejte a přijďte rozšířit naše 
řady, začněte sportovat a hrát fl orbal s úsměvem.

Martin Ležák
Člen VV klubu SK JUVENIS Přibyslav

(pozn.: redakčně upraveno) 



Sport / Inzerce ZÁŘÍ 2021Str. 20

Nejstarší zmínku o  přibyslavském hokeji jsem objevil na  webových stránkách 
SKLH Žďár nad Sázavou. Je stará 85 let a uvádí, že první utkání v  ledním hokeji 
sehráli žďárští fotbaloví dorostenci v únoru 1936 proti svým vrstevníkům -rovněž 
fotbalistům SK Přibyslav. 

Také jsem se doslechl, že hokejisté v 80. letech hráli pod hlavičkou Lesního závodu 
Přibyslav odborářskou soutěž ve Žďáře nad Sázavou. 

Další kapitolu psali fotbalisté Sokola Přibyslav, kteří se na  konci osmdesátých 
a začátkem devadesátých let v rámci zimní přípravy zúčastnili odborářské soutěže 
na tehdy nezastřešeném zimním stadionu v Chotěboři. 

Mezitím se v polovině devadesátých let odborářská soutěž ve Žďáře nad Sázavou 
rozpadla, a proto si v zimě 1995-1996 zaměstnanci Lesního družstva Přibyslav Ra-
dim Havlíček, Jiří Veit, Martin Rutsch a další objednali pronájem umělé ledové plochy 
v Havlíčkově Brodě. Prý to bylo mimo jiné i tím, že panovaly tuhé zimy a z rybníků se 
musely pracně odhrnovat haldy sněhu.  

Parta přibyslavských nadšenců přicházela na  chuť hře mezi mantinely. Zápal 
do hry byl tak velký, že je neodradila ani chybějící výstroj. 

V další sezoně se pod vedením přibyslavského rodáka Karla Svobody vytvořilo 
mužstvo Bartoušova a okolí. Oba týmy proti sobě sehrály několik přátelských utkání. 
Když je hra proti stále stejnému soupeři omrzela, obě družstva se přihlásila do sou-
těže O pohár Vysočiny v Havlíčkově Brodě.    

Celek Bartoušova se však již po první sezoně rozpadl. Naopak HC Přibyslav hraje 
tuto soutěž, nyní pojmenovanou HB CORA Cup, nepřetržitě dosud. 

Z  počátku jsme víc prohrávali, než vyhrávali. Ale postupem času se nám tuto 
soutěž podařilo až  čtyřikrát ovládnout a vyhrát (2013, 2014, 2016 a 2017).

V roce 2004 jsme se navíc přihlásili do Vesnické ligy ve Žďáře nad Sázavou, v ní 
startuje až 20 mužstev a herní dovednosti hokejistů jsou na vyšší úrovni. Dvakrát 
jsme se probojovali až do fi nále. V roce 2008 jsme o celkové vítězství přišli až v sa-
mostatných nájezdech, ale o rok později jsme Vesnickou ligu slavně vyhráli. 

V zatím poslední sezoně roku 2019 jsme brali bronz. 

Další ročníky zhatil covid-19. V průběhu všech pětadvaceti sezón se v týmu HC Při-
byslav vystřídalo přibližně 70 hráčů.

U příležitosti čtvrtstoletí založení spolku HC Přibyslav jsme si nechali vyrobit no-
vou sadu dresů. Vracíme se k původní světle modré barvě, odstínu našich prvních 
bavlněných dresů. 

Ve městě bez zimního stadionu se lední hokej 
soutěžně hraje 25 let

DOVĚTEK FOTOREPORTÉRA. V sobotu 14. srpna si přibyslavští 
hokejisté 25. výročí založení svého klubu připomenuli na  zimním stadionu 
v Havlíčkově Brodě. Proti sobě hráli tátové a synové, kluci mladší deseti let a muži 
starší příslovečného Abraháma.

Střet venkovního třicetistupňového žáru a studeného ledu plodil inverzní mlhu, 
která znemožnila fotografovat dramatické momentky ze hry. Teprve po vyvětrání 
kluziště bylo možné pro kroniku města pořídit alespoň statické snímky. 

Publikovat společnou fotografi i všech brání rozměr šíře stránky občasníku, je 
vystavena v přibyslavských obrazových novinách na zdi obchodu s telefony na Be-
chyňově náměstí. 

Článek Rostislava Temla proto ilustruji záběrem mladých a starších hokejistů dvou 
rodin - Temlů a Svobodů, kteří nastoupili proti početnému “zbytku” HC Přibyslav.

Ivo Havlík

Na novou reprezentační sadu nám přispěly fi rmy: NEUFE, ACO Industries, SC Me-
tal, HolcStav, KOVOMOD, E-KOLA Vysočina, GlassFit, Sinka reklama, Autodoprava 
Zábrana, KB Technology a Město Přibyslav. Všem sponzorům mnohokrát děkujeme.

Rostislav Teml,
vedoucí mužstva HC Přibyslav

HLEDÁM
traktor/vyvážečku/těžaře

na výpomoc v lese 
v U  ně (Přibyslav).

Tel. 773 255 435,
p. Vašek
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VZPOMÍNKA 

 
 
I po roce stále vzpomínáme na  

 
Jaroslava Stejskala 
 
 
 
 
Manželka Marcela s rodinou 

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
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Péče o ně je proto naší prioritou.

Rosteme díky našim zaměstnancům. 

Přidej se k nám!

ACO Industries k.s.
Havlíčkova 260, Přibyslav 
prace@aco.cz

www.aco-industries.cz/kariera

 

 

 Rozšiřte naši partu fachmanů a přidejte se k nám. 
Do svých řad hledáme nové kolegy na pozice: 
 

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

 

Kontaktujte nás: Marcela Průchová, telefon: 702 213 418 
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VĚDOMÝ KRUH POZNÁNÍ

4 setkání v těle a jemnosti 
8 bytostí v důvěře a respektu 
16 hodin somatického rozvoje 

Termíny: 2.10, 6.11., 4.12.2021 a 
8.1.2022 

Příspěvek 1000,- Kč 

Přihlášky, informace, a dotazy: 
www.esencezivota.cz 
alenaajsaj@gmail.com

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps
od 250 Kč
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Okolí Přibyslavi
Foto: Michael Omes

 Rybník Olšovec v pozadí firma ACO

 Rybníček na kaskádě nedaleko obce Hřiště







ACO Industries k.s.

Mlékárenské dny 

ACO stan  
Cesta vody  
Kde:  
Kdy: 9:00 – 15:00

Kde:  
Kdy:  
V kolik:  
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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 

wwww.pribyslavska10.wz.cz

Pořadatelé: Ondřej Hrenic, Roman Dubský

Podporují nás

www

SDH Havlíčkova Borová

   Divácká 

AUTO RACEK

TRAKTORIÁDA
MODLÍKOV

www.facebook.com/traktoriada.modlikovv

Me

Nocturno bude! 
 
21. ročník festivalu Přibyslavské Nocturno se 

uskuteční ve dnech 24. - 26. 9. 2021 
  

Monika Načeva a Michal Pavlíček, Zvíře jménem 
Podzim, Petr Voldán, Gulag.cz - upoutávka na 
letošní program, další vystupující, časový 
harmonogram a ostatní informace najdete 

na stránkách: 
farnostpribyslav.cz  

 
facebook.com/nocturnopribyslav 

 
Tým pořadatelů 
Za pořadatele Petr Málek 

 
Mše svatá  

v DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PŘIBYSLAV 
 

sobota  

25. září 2021 v 9.00 hodin 
                            společenská místnost pečovatelské služby 

    
 

Výstava prací z letního výtvarného 
plenéru Přibyslav 2021 
Bechyňovo náměs   20, 
Přibyslav
otevřeno:  po – pá 8 – 14:20, 

so 9 – 12
nebo po domluvě 
na tel. č. 776 186 530
www.janacekart.cz
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VÁS ZVE 
 

o PŘIBYSLAVSKÝCH SLAVNOSTECH 
 

K NÁVŠTĚVĚ 
 

MĚSTSKÉ GOTICKÉ VĚŽE 
a 

FARNÍHO KOSTELA NAROZENÍ 
SV. JANA KŘTITELE 

 
 

 
 

 

sobota 9.00 – 14.00 hodin 
 
 
 

 Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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20 

www.loutkypribyslav.webnode.cz www.kzmpribyslav.cz 

PŘIBYSLAVSKÁ PIMPRLATA 

Loutkářský soubor při KZM Přibyslav 

uvádí pohádku  

Dne ........................ Začátek ve ................ hodin 

V Kulturním domě v Přibyslavi Vstupné ....... Kč 

14.00; 15.30 
- sobota - 

18. září 2021 

OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

Výstavní  s íň Kurfürstova domu

PO – PÁ 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
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Městská knihovna Přibyslav 
(každoročně od 1. 9. do 30. 6.) 

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

 
(upozornění: v době státních svátků vždy zavřeno) 

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

 
 

 

Informační centrum 
Městské muzeum Přibyslav 

(každoročně od 1. 9. do 31. 5.) 
 

 
Po  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
Út  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
St  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
Čt  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00 
Pá  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
So  9.00 – 11.00    zavřeno      

 Ne     zavřeno 
 

     (upozornění: v době státních svátků vždy zavřeno) 
 

tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz 
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. září 2021 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. září 2021 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. září 2021 Valner Aleš & David, obrazy & sklo Kurfürstův dům Valner Aleš a David, KZM Přibyslav
– od 1. září 2021 Významná výročí v Přibyslavi Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. září 2021 v 8.00 h. Zahájení školního roku 2021/2022 Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 3. září 2021 v 19.30 h. 7 pádů Honzy Dědka/předprodej Ticketportal Letní kino/kulturní dům Šatlava Music
– 4. září 2021 od 11.00 h. Traktoriáda Modlíkov Modlíkov Traktor tým Modlíkov z.s.
– 5. září 2021 od 11.00 h. Jelen a přátelé/festival/předprodej Ticketportal Areál pod zámkem Šatlava Music
– 8. září 2021 v 10.00 h. Přibyslavské slavnosti – tisková konference Radnice města Město Přibyslav
– 9. září 2021 v 8.00 h. Zájezd – zámek Žleby a město Čáslav Žleby/Čáslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 10. září 2021 v 18.30 h. Představení návrhu betlému pro město Přibyslav Kulturní dům Petr Štáfl , Město Přibyslav
– 10. září 2021 v 19.30 h. Šarlatán/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. září 2021 od 8.00 h. Přibyslavské slavnosti-Mlékárenský den/viz plakát Město Přibyslav Město Přibyslav
– 11. září 2021 od 9.00 h. Den otevřených dveří ZŠ Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 11. září 2021 od 9.00 h. Gotická věž/prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví Gotická věž, kostel KZM Přibyslav
– 11. září 2021 od 9.00 h. Kostel Narození sv. Jana Křtitele/prohlídky v rámci EHD Gotická věž, kostel KZM Přibyslav
– 11. září 2021 od 9.00 h. Městské muzeum/prohlídky v rámci EHD Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 11. září 2021 od 9.00 h. Štola pod farou/prohlídky Štola pod farou Aldebaran, stř. Goliath Přibyslav
– 11. září 2021 od 9.00 h. Rekreační lety Letiště Přibyslav Aeroklub Přibyslav
– 11. září 2021 od 14.00 Odpoledne s hasiči/viz plakát Hasičské cvičiště SDH SDH Přibyslav
– 11. září 2021 ve 21.00 h. Slavnostní ohňostroj Bechyňovo náměstí Město Přibyslav
– 12. září 2021 od 9.30 h. Přibyslavské slavnosti – mše svatá na náměstí Město Přibyslav Město Přibyslav
– 13. září 2021 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav 
– 16. září 2021 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 17. září 2021 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 17. září 2021 v 19.30 h. Bob Kartous/veřejná debata Plzeňská pivnice Šatlava Music
– 18. září 2021 v14.00, 15.30 h. Ostrov splněných přání/Přibyslavská pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 20. září 2020 ve 12.00 h. Uzávěrka říjnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. září 2021 v 19.00 h. Radek Jaroš/přednáška/předprodej IC a Ticketportal Farní stodola Šatlava Music
– 21. září 2021 od 9.00 h. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé - poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 23. září 2021 od 14.00 h. Přátelské posezení pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Hasičská zbrojnice/spol. sál SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 24. - 26. září 2021 Přibyslavské Nocturno 2021 Areál ŘK fary ŘKF Přibyslav
– 25. září 2021 v 17.00 h. Pat a Mat: Kutilské trampoty/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 25. září 2021 v 19.30 h. Bábovky/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 28. září 2021 Městská knihovna – UZAVŘENA Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 28. září 2021 v 8.30 h. Přibyslavská 10 a 5. – běžecké závody Obec Hřiště soukromé osoby
– 29. září 2021 od 9.00 h. Podzimní burza/ výběr zboží k prodeji Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 2. října 2021 od 9.00 h. Podzimní burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 6. října 2021 od 9.00 h. Podzimní burza – výdej věcí a peněz Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav

září 2021


