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Události ve fotografii ŘÍJEN 2021Str. 2

Fotografie z 30. ročníku Přibyslavských slavností – Mlékárenského dne Foto: Michael Omes

 Odpoledne s hasiči 11. 9. 2021

 Ceny pro nejlepší mlékárenské výrobky  Mlékárenský den v Přibyslavi

 Mlékárenský den v Přibyslavi – radniční sklepení  Mlékárenský den v Přibyslavi – farní stodola

 Předávání cen za nejlépe hodnocené mléčné výrobky  Mlékárenský den v Přibyslavi – Štola pod farou

 Skokové závody Vysočiny pořádala v Přibyslavi stáj Frederika 28. 8. 2021
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V úvodu říjnového příspěvku se musím vrátit k 30. ročníku Mlékárenského dne. 
Chci tímto poděkovat všem, kteří se na  jeho pořádání podíleli, zaměstnancům 
města, účastnícím se společnostem, všem spolkům – hasičům, skautům, ČČK, SK 
Juvenis, Římskokatolické farnosti Přibyslav, CHH Přibyslav, společnosti ACO, i všem 
dalším, kteří k tvorbě i programu 30. ročníku jakkoli přispěli. Myslím, že průběh i ná-
vštěvnost byly důstojným odrazem jubilea této městské akce. Celá slavnost byla o to 
radostnější, že se konala po dlouhém období všeobjímajících zákazů a lockdownů. 
Byla radost vidět všechny spolky v plné práci na něčem pozitivním a je třeba říct, 
že právě naše spolky byly těmi, kteří nejvíc pomáhali i  v dobách nejistých – tedy 
v březnu a květnu minulého roku, kdy nikdo z nás nevěděl, co se na nás řítí. Věřím, že 
spolková činnost se co nejdříve v plném rozsahu zase obnoví a budeme se setkávat 
již jen na úspěšných městských akcích, jako byl právě 30. Mlékárenský den.

Investiční akce města letošního roku pomalu fi nišují. Tedy rozhodně pomaleji, 
než bychom chtěli. Jedinou investicí bez zásadních komplikací byla výstavba místní 
komunikace v Dobré. Na stavbě chodníku ve Dvorku jsme byli nuceni vypovědět 
smlouvu dodavateli Dopravní stavby, s.r.o., z důvodů závažných nedostatků v plnění 
harmonogramu a v kvalitě prováděných prací, a nyní stavbu realizuje společnost 
Stavokomp s.r.o. Rekonstrukce mateřské školy prošla taktéž velmi dramatickým ob-
dobím, nicméně se zdá, že posunutý termín realizace může být dodržen, stejně jako 
termín vestavby školních dílen v suterénu základní školy. Stavba cestní sítě v rámci 
pozemkových úprav ve Hřištích nyní prochází intenzivní kontrolou investora, kterým 
je Státní pozemkový úřad. Na výsledek si budeme muset počkat. Přesto, že máme 
vysoutěženu rekonstrukci pláště, vytápění a vzduchotechniky kulturního domu, stále 
čekáme na rozhodnutí poskytovatele dotace, které mělo padnout již k 31. 7. 2021. 
Toto zpoždění a  jím vyvolaná nejistota samozřejmě komplikují jednání s dodava-
telskou fi rmou. Již potřetí jsme vysoutěžili stavbu kolumbária, zatím pokaždé nám 
vítězný uchazeč nepodepsal smlouvu z důvodu růstu cen materiálů na trhu.

Ke stavebnímu povolení míří okružní křižovatka na  I/19, která má alternativně 
připojit lokalitu Pod Bramborárnou, společnost NEUFE a do budoucna i přilehlou 
průmyslovou zónu. Vzhledem k tomu, že doposud zpřístupňuje tuto lokalitu pouze 
nepřehledná křižovatka u  zámku, považuji tuto stavbu z  hlediska bezpečnostní-
ho i  dopravního za  velmi důležitou dopravní alternativu propojení jihovýchodní 

Šťastná ruka

Nová hřiště v Dobré a Dolní Jablonné
V  letošním roce byly pořízeny další herní prvky na  dětská hřiště v  Přibyslavi 

a v okolních obcích.
V Dobré a v Dolní Jablonné se podařilo založit nová prostranství podobně jako 

před dvěma roky v Ronově nad Sázavou. Snažíme se o  to, aby ve všech částech 
města, v dosažitelné blízkosti pro rodiny s dětmi byla místa s herními prvky. Z hle-
diska bezpečnosti je nutné provádění revizí, což je poměrně náročné s ohledem 
na celkové množství dětských atrakcí .

Hřiště pro všechny generace
K  nejfrekventovanějším hřištím patří dopravní hřiště v  ulici Ronovská a  hřiště 

za školní jídelnou vedle sportovní haly. Dopravní hřiště se svými „workoutovými“ 
prvky je určeno i pro dospělé. Stolní tenis ve venkovní úpravě je určen pro všechny 
generace. Přestože venkovní atrakce jsou navrženy bezpečně a pro dlouhou život-
nost, vyžadují správné zacházení tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování. 
Všem, kteří toto respektují, děkuji.

Městské slavnosti byly ukázkou dobré spolupráce
Všem subjektům a jednotlivcům, kteří se zasloužili o důstojný a pohodový průběh 

jubilejního 30. ročníku Mlékárenského dne a Přibyslavských slavností patří upřímné 
poděkování. Naše město mělo příležitost se reprezentovat akcí, která je mimořádná. 
Díky dobré spolupráci všech zúčastněných se to dozajista podařilo. Této spolupráce, 
která upevňuje dobré vztahy mezi námi, si velmi vážím.

Michael Omes, místostarosta města

Herní prvky pro volný čas

 Protierozní opatření v rámci pozemkových úprav v obci Hřiště. Foto: Michael Omes

a severovýchodní části Přibyslavi s komunikací I/19. Věřím, že vše proběhne tak, aby 
mohla být stavba zahájena na jaře příštího roku. K rekonstrukci je taktéž připravena 
ulice Hasičská, Pelikánova a část ulice Rašínova. Ve všech čekáme na součinnost se 
správci sítí, kteří zde plánují taktéž své investice. Společnost ČEZ distribuce dokon-
čuje projektovou dokumentaci na přeložku nadzemního vedení z náměstí do ulice 
Tyršova, na níž je třeba navázat opravou chodníků. Před dokončením je taktéž pro-
jektová dokumentace na stavbu bytového domu v ulici Husova.

V říjnu nás všechny čekají volby do poslanecké sněmovny a věřím, že i Podzimní 
slavnosti, jejichž pořádání v loňském roce zamezila vládní opatření a epidemiologic-
ká situace. Přeji v ám všem tedy šťastnou ruku při výběru své „ideální“ politické strany 
i při výběru nejkrásnějšího jablka. 

Martin Kamarád, starosta města

 Rekonstrukce MŠ Bezručova. Foto: Michael Omes
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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor – omezení dopravy

V sobotu 16. října 2021 se koná tradiční Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor 
Přibyslavska. Pro řádné zajištění této akce nebude možné po celé dopoledne užívat 
parkoviště pro parkování automobilů v prostoru před radnicí.

Volby do Poslanecké sněmovny 8. – 9. 10. 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek a sobotu 8. a 9. říj-

na 2021. V Přibyslavi jsou 3 volební okrsky územně vymezené dlouhodobě takto:
Volební okrsek č. 1: pro voliče s  trvalým pobytem v  Přibyslavi nad silnicí I/19 

(Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) – volební místnost je na  radnici v  přízemí 
ve velké zasedací místnosti (na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost 
číslo 101);

Volební okrsek č. 2: pro voliče s  trvalým pobytem v  Přibyslavi pod silnicí I/19 
(Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) – volební místnost je na  radnici v 1. patře 
v malé zasedací místnosti (na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost 
číslo 206);

Volební okrsek č. 3: pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi v místních částech 
a  ulicích Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dobrá, Dvorek, Hesov, Hřiště, Keřkov, 
Poříčí, Ronov nad Sázavou, Utín, Uhry – volební místnost je na radnici v suterénu 
(na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost číslo 2).

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města na svém 22. jednání v tomto volebním období dne 25. srpna 
2021 schválilo rozpočtové opatření č. 6 (RO č. 6) k rozpočtu města na rok 2021. 
Celoroční rozpočtované příjmy dosáhly po  tomto rozpočtovém opatření výše 
83.863.901 Kč a výdaje 214.387.835 Kč. V rámci RO č. 6 tedy došlo k navýšení roz-
počtu o 1.205.097 Kč. Největší částku tvořilo navýšení kompenzačního bonusu spo-
jeného s pandemií COVID 19 ze státního rozpočtu. Na výdajové stránce rozpočtu 
byla navýšena nejvíce položka na opravy silnic 4.676.914 Kč (ul. Hasičská a investice 
do přeložky distribučního systému fi rmy ČEZ, a.s., u plánované kruhové křižovatky 
v blízkosti fi rmy NEUFE), dále o 992.585 Kč - výdaj na stavební opravy mateřské 
školky a přesun 112.490 Kč z roku 2020 na projektovou dokumentaci pro rozšíření 
sběrného dvora v Ronově. Zastupitelstvo města také schválilo fi nanční dar ve výši 
100.000 Kč na  pomoc obci Kryry postižené živelnou pohromou v  červnu 2021. 
Zvýšené výdaje v celkové částce 5.107.240 Kč byly dorovnány z rozpočtové rezervy.

Plnění rozpočtu města
Ke dni 31. 8. 2021 bylo plnění rozpočtu města následující: celkové příjmy jsou 

ve výši 74.799.114,41 Kč (což tvoří 88,2 % schváleného rozpočtu po rozpočtových 
opatřeních) a celkové výdaje jsou ve výši 44.031.310,95 Kč (což je 20,5 % aktuálně 
schválených výdajů po RO č. 6 na  letošní rok). Rozdíl celkových příjmů a výdajů 
je přebytek ve výši 30.767.803,46 Kč. Většina plánovaných a dosud nečerpaných 
fi nančních prostředků je alokována na  stavební projekty, které budou průběžně 
čerpány v následujících měsících. 

Hospodářská činnost města
Výsledek hospodářské činnosti města k 31. 8. 2021 je celkem + 16.288.004,68 Kč. 

Na tomto průběžném výsledku se podílejí jednotlivé organizace města takto: lesy 
1.314.804,88 Kč, skládka 7.348.789,43 Kč, správa majetku 851.356,86 Kč, kabelová 
televize 1.448.149,14 Kč a pronájmy (rybníky a pozemky) 5.324.904,37 Kč. V prů-
běžných výsledcích hospodaření města nejsou započítány odpisy a daň z příjmu. 
Tyto hodnoty budou zaúčtovány až ke konci kalendářního roku, tedy k 31. 12. 2021.

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Sportovní hala

Ve sportovní hale se od září opět rozjely tréninky. Prvními sportovci v hlavním 
sále jsou fl orbalisté a volejbalisté, zamluvené hodiny mají od zhruba poloviny října 

fotbalisté, od začátku října začnou chodit na futsal, fotbálek či fl orbal zaměstnanci 
fi rmy ACO a  při sportu se sejdou různé party amatérských sportovců. V  malém 
zrcadlovém sálku už je také živo – rozpisy cvičení najdete na stránkách Sportovního 
zařízení města Přibyslav, ve vývěsce vedle haly nebo na nástěnkách uvnitř.

Koupaliště
Areál koupaliště dostává podzimní kabát. Stříháme keře, živý plot, uklízíme, dez-

infi kujeme, zazimováváme prostory. I přes slabší sezonu se provozovatelkám bufetu 
prý bude stýskat po tom koupalištním pohodovém ruchu. I nám se už teď stýská 
a jako vždy si říkáme, jak to léto strašně rychle uteklo. Na příští rok plánujeme vý-
raznou investici do čerpadel, která už dosluhují. 

Lupení a zase lupení
Už to zase začalo – úklid spadaného listí v celém městě. Díky pracovnicím veřejně 

prospěšných prací to jde rychleji. Nepostradatelnými pomocnicemi technické četě 
jsou také v úklidu města. Odpadky, a hlavně všudypřítomné nepříjemné nedopalky 
od cigaret, jim dávají každodenně zabrat.

Mlékárenský den
Povedl se. Počasí vyšlo, nálada byla bezvadná. A to je ta největší odměna pro tech-

nickou četu, které přípravy na tuto velkou událost města Přibyslav zaberou celý tý-
den a další dny i po jeho skončení. V měsíci říjnu nás čeká další hezké setkání s míst-
ními pěstiteli, zahrádkáři, včelaři…s vámi, tentokrát na Podzimních slavnostech.

Na cyklostezce
Plánujeme revizi lávek a mostků, která proběhne v podzimních měsících. Z oblí-

bené trasy průběžně odstraňujeme popadané stromy, čistíme žlaby a každý pátek ji 
pravidelně čistíme a zametáme.

S přerostlou zelení má technická četa města hodně práce v celém městě. V po-
sledních dnech její pracovníci například odstranili houbou napadený jeřáb v ulici 
Nezvalova, proschlé borovice kleče v parku, pokáceli také proschlou lípu u Žižkovy 
mohyly nebo odvezli spadlou břízu od rybníka Asuán. Na podzim máme také v plá-
nu zbourat kůlny a vyvézt nepořádek od městské bytovky v Ronově nad Sázavou 
nebo umývat kontejnery vysokotlakým čističem.

Skládka Ronov nad Sázavou
Do Ronova si můžete stále jezdit pro kvalitní kompost. Svozy velkoobjemového 

a nebezpečného odpadu jsou naplánované na dny od 18. do 23. října 2021.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
30. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi

V letošním roce jsme 11. září za velmi příznivého počasí oslavili jubilejní 30. ročník 
Mlékárenského dne v Přibyslavi, který je v rámci České republiky ojedinělou výstavou 
svého druhu. Letošního ročníku se účastnilo rekordních 23 mlékáren.

Ve středu 8. 9. 2021 zahájil starosta města Přibyslav Martin Kamarád tiskovou 
konferenci k 30. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi, tentokrát v sále přibyslav-
ského zámku. Děkujeme Centru hasičského hnutí Přibyslav za zapůjčení krásných 
prostor. Starosta představil publikaci pod názvem Dlouholetá tradice mlékárenství 
na Vysočině pokračuje, kterou vydalo město Přibyslav s fi nanční podporou Kraje 
Vysočina a společnosti ACO Industries, k. s. Na tiskové konferenci vystoupil Ing. Jiří 
Kopáček, CSc., který sdělil, že české mlékárenství prošlo v době covidové překvapivě 
velmi pozitivním vývojem, který přinesl zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků 
na historicky rekordní úroveň 262,5 kg na osobu a rok 2020. A to i přes skutečnost, 
že tržby v gastronomii propadly až o 80 %; spotřebitelé však zvýšili domácí spotřebu 
a podpořili maloobchodní prodej. V letošním roce je pod významným tlakem růst 
nákladů – prvovýrobci volají po  zvýšení nákupní ceny mléka, enormně narostly 
ceny obalů a rostou ceny energií a pohonných hmot. Nicméně sektor je konsoli-
dovaný, významně inovuje, a  to zejména ve  prospěch zdravého životního stylu. 
Roste zejména obsah bílkovin, snižuje se tučnost, slanost a obsah přidaného cukru, 
výrobky se fortifi kují vitamíny, vlákninou a  minerálními látkami, jsou obohaceny 
probiotickou složkou a řadí se často mezi funkční potraviny. Nákupní cena mléka 
je nyní na 8,85 Kč/litr.

Za Kraj Vysočina na tiskové konferenci vystoupil náměstek hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí 

(pokračování na str. 6)

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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(pokračování ze str. 5)

Ing. Lukáš Vlček. Sdělil, že cílem je přesvědčovat spotřebitele o kvalitě a zdravém vý-
znamu mléčných výrobků a zároveň podporovat krátké dodavatelské řetězce (místní 
farmáře a zemědělce) tak, jak se to daří našim sousedům v Německu a Rakousku. 
Náměstek Ing. Vlček se před zahájením tiskové konference účastnil v Základní škole 
Přibyslav vyhlášení Výtvarné a  literární soutěže, kterou vyhlásilo město Přibyslav 
ve spolupráci s Krajem Vysočina na témata spojená s mlékem, mléčnými výrobky 
a  Mlékárenským dnem. Rovněž Kraj Vysočina poskytl výstavu s  názvem Co víte 
o mléce?, která byla instalována v divadelním sále Základní školy Přibyslav. Všechny 
výtvarné práce a  slogany si měli možnost návštěvníci prohlédnout v  rámci Dne 
otevřených dveří Základní školy Přibyslav. Touto cestou děkujeme Základní škole 
Přibyslav a Mateřské škole Přibyslav za spolupráci, hodnotitelům za nelehkou práci 
a paní Mgr. Petře Bártové za organizaci soutěže. Vítězný slogan zní: „Vanilkový Pri-
bináček nemá ani jeden háček“ (autoři Šárka Šubrtová, Marie Pojmanová, Anežka 
Niemmertondlová).

Na tiskové konferenci dále hovořili za Ministerstvo zemědělství Ing. Martin Ště-
pánek a Ing. František Sládek z Potravinářské komory ČR. Informovali o dotačních 
titulech, normách a  o  problémech s  obaly. Nechybělo ani vystoupení známého 
agrárního analytika Petra Havla, který zdůraznil, že marketing a osvěta v oblasti mlé-
kárenství je velice důležitá, zvláště na sociálních sítích, aby si spotřebitelé uvědomili 
nejen uhlíkovou stopu, ale i zdravotní pozitivní mléčnou stopu. Zástupci mlékáren 
představili své novinky, případně pohovořili o problémech fi rmy v covidové době. 
Mezi účastníky panovala velmi milá a přátelská atmosféra.

Ve středu 8. 9. 2021 se sešla také odborná komise, která je složena ze špičkových 
odborníků, převážně z docentů z VŠCHT Praha a nechybí ani zástupce Vyšší odbor-
né školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské z Kroměříže. Komise 
hodnotila rekordních 68 vzorků mléčných výrobků přihlášených do soutěže. Z to-
hoto důvodu se musela rozdělit na dvě skupiny, aby stihla všechny vzorky kvalitně 
ohodnotit. Z každé kategorie uvádíme nejlepší tři výrobky. Je zřejmé, že spolu mo-
hou soupeřit jak velké mlékárny, tak drobné rodinné farmy. Ceny, které byly předány 
mlékárnám na pódiu v sobotu dopoledne a které opět vyrobila sklárna Valner Glass, 
byly netradiční, pod skleněným poklopem se ukrývaly skleněné tvarůžky. Předávání 
diplomů oceněným se také účastnili Ing. Jiří Kopáček, CSc. a hejtman Kraje Vyso-
čina Mgr. Vítězslav Schrek. Předtím ovšem již tradičně pod vedením paní učitelky 
Michaely Štefáčkové děti zazpívaly písničku Pramen zdraví z  Posázaví. U  příleži-
tosti 30. výročí Mlékárenského dne v Přibyslavi byla udělena zvláštní cena Václavu 
Dejmalovi, který byl v přípravném výboru při přípravě 1. ročníku Mlékárenského dne 
v Přibyslavi a návštěvníkům radničního sklepení po dlouhá léta prezentoval výrobky, 
zejména nejdříve Pribiny a poté Mlékárny Polná.

V letošním roce proběhly i ochutnávky a prezentace mléčných výrobků v radnič-
ním sklepení a ve farní stodole. Nově se nám představily tři mlékárny, a to MADETA, 
z toho máme velkou radost, protože jsme ji na Mlékárenský den lákali již několik let. 
Dále Sýrárna bratří Brunnerů a Sýrárna Danka Ing. Dagmar Řezníkové, která vyrábí 
produkty pouze sama. U farní stodoly se opět stloukalo máslo ze smetany, kterou 
darovala Mlékárna Polná. 

Návštěvníkům, kteří čile nakupovali na náměstí mléčné výrobky, zahrála hudební 
skupiny Michal Tučný Revival Band, Meteor „Z Prahy“ a přibyslavská country kapela 
Terasa. Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program. Hasiči již po  druhé 
úspěšně uspořádali Odpoledne s hasiči.

Překvapení přinesla divácká soutěž o Přibyslavský krajáč. Vzhledem k tomu, že 
společnost Savencia neměla na prezentačním stánku otevřené produkty, nezískala 
po třiadvacáté za sebou Přibyslavský krajáč. První místo obsadila společnost A.W. 
z Loštic, na druhém místě se umístil Dvorský statek z Olešenky a třetí příčku obsadil 
STATEK HORNÍ DVORCE.

Děkujeme všem spolupořadatelům Přibyslavských slavností a  vystavovatelům 
za účast na  jubilejním 30. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi. Příspěvek za-
končím sloganem, který se umístil na druhém místě: „Lepší máslo na chlebě, nežli 
máslo na hlavě“ (autoři Bohumír Janáček, Daniel Skokan, Karolína Jarošová).

Mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky 
1. DIP 140 g paprika s jalapeňos; 

česnek s bylinkami 
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., 
Poděbrady

2. BIO Smetanový jogurt 10 %, 150 g POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., 
Poděbrady

3. Opočenský prémiový jogurt 150 g 
(malina, černý rybíz, hruška s karamelem) BOHEMILK, a. s., Opočno

Čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky včetně tavených 
sýrů (slané) 
1. Čerstvý kozí sýr s provensálským kořením BIO Dvorský statek s.r.o., Olešenka
2. Čerstvý ovčí sýr s feferonkami STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o.

3. Apetito Tvarohové 100 g Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a.s.

Deserty a pomazánky sladké
1. Tvarohová pochoutka s pistácií a malinou Farma Bezděkov, Miloslav 

Čermák

2. Lipánek 150 g (čokoládová, vanilková 
pomaz.) MADETA a.s., České Budějovice

3. Tvarohový dezert s příchutí čokolády Sýrárna Danka, Ing. Řezníková, 
Červená Lhota

Přírodní sýry zrající
1. Sedlčanský Hermelín originál 100 g Savencia Fromage & Dairy 

Czech Republic, a.s.
2. Sýr na pánev 100 g (klasik, bylinky se šunkou) MADETA a.s., České Budějovice
3. Olomoucké tvarůžky Pozdrav z Loštic 500 g A.W. spol s r.o., Loštice

Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Sběr a  svoz velkoobjemového a  nebezpečného odpadu proběhne ve  dnech 

18. října - 23. října 2021. Od pondělí 18. října do čtvrtka 21. října bude svoz probí-
hat v Přibyslavi a v pátek 22. října a v sobotu 23. října v místních částech dle rozpisu 
a mapky, které jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. 

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemový odpad (odpad, který 
se nevejde do  popelnice) a  odpad s  nebezpečnými vlastnostmi například: rádia, 
televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, 
akumulátory aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebezpečnými vlastnostmi 
předali na určeném stanovišti v určenou hodinu přímo osobně zodpovědnému 
pracovníkovi. Mobilní svoz a sběr bude zajišťovat město Přibyslav ve spolupráci 
s fi rmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., ze Žďáru nad Sázavou. Přítomen 
bude zaměstnanec města Přibyslav s nakladačem, který v případě potřeby pomůže 
občanům objemnější či těžší odpad na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu 
nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť. Dále upozorňujeme občany, aby 
při větším množství odpadu, např. plný vůz za traktor, tento odpad dopravili přímo 
na  sběrný dvůr nebo využili kontejnerové dopravy soukromých dopravců. Není 
potom možné dodržet časový harmonogram svozu.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby, a to zdarma. Právnické osoby 
a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské činnosti 
likvidovat dle zákona o odpadech předáním oprávněné osobě a současně prokazo-
vat jejich likvidaci kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu 
velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Tyto vzniklé hromady ohrožují bezpeč-
nost a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty (kromě 
soboty) do odpoledních hodin, aby je mohla využít většina občanů. Stanoviště jsou 
zpravidla rozmístěna nedaleko sebe, aby v případě, že občan již nestihne vybrané 
stanoviště, mohl odpady předat na jiném stanovišti. Tedy žádné ukládání odpadů 
na chodníky nebo u bytových domů!!! Pokud budou občané ukládat velkoobjemo-
vý nebo nebezpečný odpad na veřejné prostranství, vystavují se možnosti uložení 
pokuty. Vzhledem k  tomu, že svoz bude probíhat za  plného silničního provozu, 
žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komunikacích. Dále žádáme 
řidiče, aby v čase určeném pro svoz odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde 
by měla být stanoviště svozu.

Občané města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bez-
platnou službu sběrného dvora v Ronově nad Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete informovat na telefonu 569 430 820.

Jana Krejčová,
referentka OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz

V měsíci září probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážnějších kom-
plikací, které by ohrozily její chod. 
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Covidová opatření
Stále u nás v pečovatelské službě zůstávají v platnosti některá covidová opatření, 

která souvisí i s nárůstem ostatních virových a chřipkových onemocnění v podzim-
ních měsících. Při vstupu do našich prostor si tedy prosím vydezinfi kujte ruce poskyt-
nutou dezinfekcí a mějte zakrytá ústa a nos, a to minimálně chirurgickou rouškou, 
kterou vám na požádání mohou poskytnout pečovatelky. Děkujeme.

Mše svatá ve Středisku pečovatelské služby
V sobotu 25. 9. proběhla již tradičně, avšak po dlouhé pauze, ve středisku pečova-

telské služby ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. O termínu 
další mše svaté se dozvíte na stránkách přibyslavského občasníku (v době uzávěrky 
nám nebyl ještě znám). Mše svatá bude probíhat za dodržení aktuálních vládních 
mimořádných opatření. Všichni jste srdečně zváni. 

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 21. 9. 2021 od 9 do 11 hodin. Termín další 
poradny je opět za měsíc, a to v říjnu v úterý 19. 10. 2021 v čase od 9.00 – 11.00 
hodin ve společenské místnosti střediska pečovatelské služby, ulice Tržiště 254 v Při-
byslavi (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! 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek, která funguje pod záštitou města Přibyslav 

již několik let, nabízí zapůjčení různých pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech či 
po operaci, pro seniory nebo zdravotně postižené občany všech věkových katego-
rií. Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné 
nemocné, tak pro osoby o  ně pečující. Úhrada za  zapůjčení těchto pomůcek je 
stanovena v  Ceníku kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčovny najdete na webových 

stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby). Informace o  zapůjčení 
a dostupnosti jednotlivých kompenzačních pomůcek poskytnou pečovatelky nebo 
vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav na tel: 569 482 128 nebo 725 102 511.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Osoby se zdravotním postižením 

Na úřadu práce vyřídíte kromě dávek souvisejících s poklesem příjmu i průkaz 
a příspěvky pro osoby zdravotně postižené. Ty mohou žádat o příspěvky na zvláštní 
pomůcky, mezi které patří i pořízení motorového vozidla nebo vodicího psa. Seznam 
druhů zvláštních pomůcek je upraven prováděcí vyhláškou. Příspěvek na péči při sní-
žené soběstačnosti a potřebě péče druhých, stejně jako příspěvek na mobilitu, je již 
běžně využívaný (zejména lidmi seniorského věku) a přesto v některých případech 
naprosto neznámý. Formuláře žádostí jsou k vyzvednutí na pracovišti úřadu práce 
v Přibyslavi, kde získáte více informací. Oproti tomu zajištění péče formou sociálních 
služeb, jako jsou např. raná péče, osobní asistence, denní či týdenní stacionáře, 
chráněné bydlení či jiné pobytové zařízení a další, zprostředkujeme na městském 
úřadě. Pečovatelskou službu pak dojednáte na ul. Tržiště v místě jejího sídla. V pří-
padě jiných dotazů, např. z oblasti navazujícího vzdělávacího programu pro děti se 
speciálními potřebami, se obracíme na Krajský úřad Kraje Vysočina, který disponuje 
uceleným přehledem o institucích v kraji. Vybudování denního stacionáře v našem 
městě je stále v jednání.

Poskytovatelé sociálních služeb
Do 31. 10. 2021 na městském úřadě přijímáme žádosti o poskytnutí příspěvku 

na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu města Přibyslav, 
a to na základě zveřejněné výzvy a pravidel. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
19. 10. 2021 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   s třediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).  
Není třeba se objednávat!

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

Bezplatná Alzheimer poradna 
proběhne v přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 21. 10 . 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

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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Číslo Datum a čas Stanoviště
Pondělí 18. 10. 2021

1 14:00–14:45 Příkopy

2 15:00–15:45 Pecháčkova

3 16:00–16:45 U Koupaliště

4 17:00–17:30 Ronovská (LDO)

Úterý 19. 10. 2021
5 14:00–14:45 gen. Luži

6 15:00–15:45 Vyšehrad

7 16:00–16:30 Žižkova

8 16:30–16:45 Rašínova

9 16:45–17:00 U Barevny

10 17:15–17:30 Husova (zámek)

Středa 20. 10. 2021
11 14:00–14:45 Pelikánova

12 15:00–15:45 Na Vyhlídce

13 16:00–16:45 Tržiště

14 17:00–17:30 U Lesa

Čtvrtek 21. 10. 2021
15 14:00–14:30 Jiráskova

16 14:30–15:30 Wolkerova

17 15:30–16:00 Bezručova

18 16:00–16:45 Nerudova

19 17:00–17:30 Česká

Pátek 22. 10. 2021
14:00–14:30 Poříčí
14:45–15:00 Poříčí (statek)
15:15–15:45 Česká Jablonná
16:00–16:30 Dolní Jablonná
16:45–17:00 Dvorek
17:15–17:30 Uhry

Sobota 23. 10. 2021
8:00–8:30 Utín (u kulturního domu)
8:40–8:50 Hesov
9:00–9:45 Keřkov (u hasičské zbrojnice)
10:00–10:45 Dobrá (u hasičské zbrojnice)
11:00–11:30 Hřiště
11:45–12:15 Ronov nad Sázavou

MĚSTO PŘIBYSLAV 
 

Vás srdečně zve na slavnostní předání 
 

Ceny města Přibyslav za rok 2020 
a 

křest nové knihy 
Přibyslav včera a dnes 

 
 

pátek 15. října 2021 v 19.00 hod. 
Kulturní dům Přibyslav 

 

             

 

 

 

město Přibyslav, KZM Přibyslav 

Časový rozpis svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu
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 168/2021 Rada města Přibyslav schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách V., VI. a VII. 
Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, IČO 75011930 
od 1. 9. 2021 po dobu rekonstrukce pavilonu A na kapacitu 28 dětí.
Termín: 10. 09. 2021
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

169/2021 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 27/2020 ze dne 12. 2. 2020 a č. 51/2021 
ze dne 31. 3. 2021.
Termín: 10. 09. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

170/2021 Město Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o  převodu vlastnictví majetku 
České republiky s  organizací Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Kraje Vysočina, Ke  Skalce 4960/32, 586  04 Jihlava, IČO  70885184, jejímž 
předmětem je převedení koncových prvků varování užívaných JPO Přibyslav 
do vlastnictví města.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

171/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zří-
zení věcného břemene - služebnosti „Odkanalizování a  čištění odpadních 
vod v  místní části Hřiště, Přibyslav“ mezi panem [osobní údaj odstraněn], 
582  22 Přibyslav a  městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přiby-
slav, IČO 00268097 k tíži pozemků parc. č. 664/14 a 770/21 v k. ú. Přibyslav 
ve vlastnictví pana [osobní údaj odstraněn] spočívající v právu umístit a pro-
vozovat kanalizační řad a v právu přístupu a příjezdu za účelem jejich údržby 
a oprav. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 
10.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

172/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s odběrem povrchové vody z Požárního rybníka 
v  maximálním množství 2.000 m3 za  rok a  s  vypouštěním odebrané a  pře-
fi ltrované vody z  rybníka do  vod povrchových na  pozemku parc. č. 640/3 
v k. ú. Přibyslav fi rmou ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 58222 Přibyslav, 
IČO 48119458.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

173/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na  rekonstrukci 
čekárny na zastávce hromadné dopravy v Poříčí mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Bohuslavem 
Augustinem, Ronovská 800, 582 22 Přibyslav, IČO 66266327 za předpoklá-
danou cenu díla 196.500 Kč bez DPH. 
Termín: 13. 09. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

174/2021 Rada města Přibyslav souhlasí se zpracováním a  vytvořením podkladů, 
technických materiálů a  žádosti k  dotaci EFEKT  2022 na  modernizaci sou-
stavy veřejného osvětlení města Přibyslav společností EFektivní OSvětlování 
s.r.o., Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa, IČO 27267806 za nabídkovou cenu 
36.680 Kč bez DPH.
Termín: 20. 09. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

175/2021 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem [osobní údaj odstra-
něn]. [osobní údaj odstraněn], 582  22 Přibyslav ke  stavbě „Přístavba skla-
du k domu čp. 218“ na pozemku parc. č. st. 563/1, 380/5 a 1837/4 v k. ú. 
Přibyslav.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

176/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zpracování projektové dokumentace 
na  stavbu budovy jako zázemí pro sportoviště v  Poříčí, zakázka označena 
„PD - Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště v Poříčí, Přibyslav“ nabíd-
ku od  společnosti život památkám o.p.s., Široká 376, 588  32 Brtnice, IČO 
02044200 s nabídkovou cenou 148.000 Kč bez DPH, 179.000 Kč včetně DPH 
a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměs-
tí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

177/2021 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  paní Lenkou Be-
ránkovou, Staré Ransko 79, 582 63 Krucemburk, IČO 88376613. Předmětem 
smlouvy je fi nanční dar na podporu prodejny v Keřkově ve výši 20.000 Kč. 
Termín: 15. 10. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 08.  09. 2021

178/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením smlouvy o  nájmu bytu č. 407, 
Tržiště 251, 582 22 Přibyslav uzavřené dne 22. 11. 2019 s manželi [osobní údaj 
odstraněn] 582 22 Přibyslav, dohodou ke dni 30. 9. 2021.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

179/2021 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 407 v  domě s  pečovatel-
skou službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 paní [osobní údaj odstraněn]. Výše 
nájemného bude 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. 10. 2021 na dobu neurčitou.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

180/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu bytu č. 4, Tržiště 
254, 582 22 Přibyslav uzavřené dne 31. 7. 2017 s paní [osobní údaj odstraněn] 
dohodou ke dni 30. 9. 2021.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

181/2021 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 254 panu [osobní údaj odstraněn]. Výše ná-
jemného bude 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. 10. 2021 na dobu neurčitou.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

182/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s  vyvložkováním spalinové cesty v  bytovém 
domě U  Lesa 717, 582  22 Přibyslav (bytové jednotky č. 717/1, 717/6 
a 717/11, které jsou napojené do této spalinové cesty), v souladu s revizní 
zprávou č. 2021/13/223 ze dne 16. 8. 2021, kterou zpracoval Jiří Schrek, 
Vojanova 2815/3, 586 01 Jihlava, IČO 09540539. 
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0

183/2021 Rada města Přibyslav zrušuje svá usnesení č. 162/2021 a 163/2021 ze dne 
11. 8. 2021.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

184/2021 Rada města Přibyslav schvaluje nákup elektřiny pro město Přibyslav a s ním 
zúčastněné zadavatele na  roky 2022 a  2023 na  Českomoravské komoditní 
burze Kladno prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, 
272 01 Kladno, IČO 26439573.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

185/2021 Rada města Přibyslav schvaluje nákup zemního plynu pro město Přibyslav 
a s ním zúčastněné zadavatele na období 2022 - 2024 metodou postupného 
nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno prostřednictvím dohodce 
FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO 26439573.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Uzávěrka příštího čísla 18. 10. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 29. 10. 2021)
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 58/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program zasedání zastupi-
telstva města konaného dne 25. 8. 2021.
Termín: 26. 08. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

59/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/1 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 73/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupující [osobní údaj odstraněn] 582 22 
Přibyslav za kupní cenu celkem 13.491,40 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

60/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/3 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 64/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupující [osobní údaj odstraněn] 582 22 
Přibyslav za kupní cenu celkem 11.828,20 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

61/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/4 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 72/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími [osobní údaj odstraněn] 582 22 
Přibyslav a [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn] 582 22 Přibyslav 
za kupní cenu celkem 13.306,60 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

62/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/5 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 72/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi [osobní údaj odstraněn] 
582 22 Přibyslav za kupní cenu celkem 13.306,60 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 2

63/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/6 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 73/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi [osobní údaj odstraněn] 
582 22 Přibyslav za kupní cenu celkem 13.491,40 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

64/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/7 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 49/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupující [osobní údaj odstraněn] 582 22 
Přibyslav za kupní cenu celkem 9.056,20 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 25.  08. 2021

65/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/8 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 64/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi [osobní údaj odstraněn] 
582 22 Přibyslav za kupní cenu celkem 11.828,20 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

66/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/9 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 72/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi [osobní údaj odstraněn] 
582 22 Přibyslav za kupní cenu celkem 13.306,60 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

67/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/10 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 72/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi [osobní údaj odstraněn] 
582 22 Přibyslav za kupní cenu celkem 13.306,60 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

68/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/11 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 78/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi [osobní údaj odstraněn] 
582 22 Přibyslav za kupní cenu celkem 14.415,40 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

69/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v  souladu se zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze 
dne 21. 6. 2000, uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/12 
bytového domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. 
č. st. 2214 včetně spoluvlastnického podílu ve  výši 49/1000 ke  společným 
částem budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi [osobní údaj 
odstraněn] 582 22 Přibyslav za kupní cenu celkem 9.056,20 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

70/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000, uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/13 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 64/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi [osobní údaj odstraněn] 
582 22 Přibyslav za kupní cenu celkem 11.828,20 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

71/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000, uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/14 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 72/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupující [osobní údaj odstraněn] 582 22 
Přibyslav za kupní cenu celkem 13.306,60 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2
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72/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a usnesením zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 ze dne 
21. 6. 2000, uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 717/15 byto-
vého domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 
2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 77/1000 ke společným částem 
budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi 
a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi [osobní údaj odstraněn] 
582 22 Přibyslav za kupní cenu celkem 14.230,60 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

73/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
bytové jednotky č. 717/2 bytového domu U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která 
je součástí pozemku par. č. st. 2214 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
49/1000 ke společným částem budovy a pozemku č. st. 2214, vše v k. ú. a obci 
Přibyslav se všemi součástmi a  příslušenstvím mezi prodávajícím městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a manželi 
[osobní údaj odstraněn] 582 22 Přibyslav za kupní cenu 2.251.000 Kč.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

74/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
pozemku parc. č. st. 529/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m2 v k. ú. 
Přibyslav, jehož součástí je jiná stavba bez čísla popisného nebo evidenční-
ho, do podílového vlastnictví, a to 1/16. Cena za 1 podíl je stanovena ve výši 
8.055 Kč. Důvodem slevy je to, že původní stavitelé vybudovali stavbu bez 
příspěvku města Přibyslav a současní uživatelé stavbu udržují na své náklady. 
Kupní smlouva bude uzavřena mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími: manželi [osobní údaj odstra-
něn] a [osobní údaj odstraněn], Příkopy 485, 582 22 Přibyslav, [osobní údaj 
odstraněn], Příkopy 486, 582 22 Přibyslav, manželi [osobní údaj odstraněn] 
a [osobní údaj odstraněn], Pecháčkova 327, 582 22 Přibyslav, [osobní údaj 
odstraněn], Příkopy 486, 582 22 Přibyslav, [osobní údaj odstraněn], Příkopy 
486, 582 22 Přibyslav, [osobní údaj odstraněn], Příkopy 485, 582 22 Přibyslav, 
manželi [osobní údaj odstraněn] a  [osobní údaj odstraněn], Příkopy 486, 
582 22 Přibyslav, [osobní údaj odstraněn], Pelikánova 530, 582 22 Přibyslav, 
[osobní údaj odstraněn], Příkopy 485, 582 22 Přibyslav, [osobní údaj odstra-
něn], Příkopy 485, 582 22 Přibyslav, [osobní údaj odstraněn], Příkopy 486, 
582  22 Přibyslav, [osobní údaj odstraněn], Husova 306, 582  22 Přibyslav, 
[osobní údaj odstraněn], Příkopy 486, 582 22 Přibyslav, [osobní údaj odstra-
něn], Příkopy 485, 582 22 Přibyslav, [osobní údaj odstraněn], Příkopy 486, 
582 22 Přibyslav a [osobní údaj odstraněn], Příkopy 485, 582 22 Přibyslav. 
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 5, nepřítomen 2

75/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav ruší usnesení č. 24/2021 ze dne 14. 4. 2021.
Termín: 25. 02. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

76/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 218/8 o vý-
měře 170 m2, odděleného geometrickým plánem č. 200-14/2020 z pozemků 
parc. č. 218/8 a 521/8 v k. ú. Česká Jablonná manželům [osobní údaj odstra-
něn], 582 22 Přibyslav za kupní cenu 20.400 Kč. Náklady spojené s prodejem 
hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do  šesti měsíců 
od 25. 8. 2021, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 25. 02. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

77/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností NEUFE, 
spol. s r.o. Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 25996061 
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc. č. 1007/1 o výměře 
cca 500 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav. Kupní cena je ve výši 
1 Kč/m2.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

78/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  fi nanční spo-
luúčasti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností NEUFE, spol. s r.o., Thunovská 184/20, 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČO 25996061, ve výši 3.092.127,28 Kč bez DPH.
Termín: 15. 10. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

79/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle § 172 odst. 
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodlo o  námitkách podaných 
k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Přibyslav: námitka č. 1 - [osobní údaj 
odstraněn], 582 22 Přibyslav, námitce se nevyhovuje; námitka č. 2 - [osobní 
údaj odstraněn], 582 22 Přibyslav, námitce se vyhovuje. Nedílnou součástí 
tohoto usnesení je i příloha se zněním a odůvodněním jednotlivých námitek.
Termín: 25. 10. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

80/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
za  použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a  následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způso-
bu evidence územně plánovací činnosti vydává Změnu č. 3 Územního plánu 
města Přibyslav, který schválilo Zastupitelstvo města Přibyslav dne 17. 3. 2010, 
a který nabyl účinnosti dne 15. 5. 2010.
Termín: 25. 10. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

81/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav volí do  funkce přísedící Okresního soudu 
v Havlíčkově Brodě na období 1. 11. 2021 - 31. 10. 2025 [osobní údaj odstra-
něn], 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

82/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční dar ve  výši 100.000 Kč 
obětem postiženým živelní pohromou dne 24. 6. 2021 v místní části Stebno 
města Kryry. Finanční dar bude poskytnut na řádně zřízený sbírkový účet obce 
č. 1927481/0100. 
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

83/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolic-
ké farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283 ve výši 
400.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

84/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2021.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 27. 9. 11. 10. 25. 10. 6 Cihlářská 4. 10. 18. 10.
2 Bezručova 28. 9. 12. 10. 26. 10. 7 Jiráskova 5. 10. 19. 10.
3 Hesovská 29. 9. 13. 10. 27. 10. 8 Vyšehrad 6. 10. 20. 10.
4 Pecháčkova I 30. 9. 14. 10. 28. 10. 9 Prokopova 7. 10. 21. 10.
5 Zahrádky u ACA 1. 10. 15. 10. 29. 10. 10 Na Vyhlídce 8. 10. 22. 10.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 27. 9. 11. 10. 25. 10. 16 Seifertova 4. 10. 18. 10.
12 Pecháčkova II 28. 9. 12. 10. 26. 10. 17 Česká 5. 10. 19. 10.
13 Nezvalova 29. 9. 13. 10. 27. 10. 18 U Barevny 6. 10. 20. 10.
14 Bezpalcova 30. 9. 14. 10. 28. 10. 19 Zahradní 7. 10. 21. 10.
15 Zahrádky Amerika 1. 10. 15. 10. 29. 10. 20 Zahrádky Letiště 8. 10. 22. 10.

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 8. 10. – 10. 10. 18. 10. – 21. 10. 29. 10. – 31. 10. 
Keřkov 1. 10. – 3. 10. 11. 10. – 14. 10. 22. 10. – 24. 10. 
Dobrá 4. 10. – 7. 10. 15. 10. – 17. 10. 25. 10. – 27. 10. 
Česká Jablonná 8. 10. – 10. 10. 18. 10. – 21. 10. 29. 10. – 31. 10. 
Dolní Jablonná 1. 10. – 3. 10. 11. 10. – 14. 10. 22. 10. – 24. 10. 
Poříčí 4. 10. – 7. 10. 15. 10. – 17. 10. 25. 10. – 27. 10. 
Dvorek 8. 10. – 10. 10. 18. 10. – 21. 10. 29. 10. – 31. 10. 
Uhry 1. 10. – 3. 10. 11. 10. – 14. 10. 22. 10. – 24. 10. 
Utín 4. 10. – 7. 10. 15. 10. – 17. 10. 25. 10. – 27. 10. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v říjnu 2021
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Nový školní rok jsme zahájili dne 1. září. V tento den 
jsme také přivítali naše prvňáčky. Novými třídními uči-
telkami našich nových žáků se staly paní učitelky Leona 
Macková, Jana Beránková a Jana Švecová.

V  pátek 3. září jsme strávili den v  přírodě a  věno-
vali se tématu Ochrana obyvatel při mimořádných 
událostech. Při pobytu venku si starší žáci z naší školy 
přichystali program a různé úkoly pro děti z prvního 
stupně. Starší děti se této práce zhostili velice svědo-
mitě a tato akce proběhla ve velice příjemném a přá-
telském duchu.

Ve  dnech 11. - 12. září se v  rámci Přibyslavských 
slavností otevřely dveře naší školy pro veřejnost. Ná-
vštěvníci si mohli prohlédnout školu zevnitř, zkusit si 
workshopy, které zde pořádali naši učitelé, a také měli 
možnost posedět ve školní kavárně a zpříjemnit si tak 
den dobrou kávou a něčím na zub.

V  týdnu od  13. září žáci šestých tříd absolvovali 
adaptační kurz v Chřenovicích - Podhradí u Ledče nad 
Sázavou. Adaptační kurz je pořádán zejména z důvo-
du upevnění vztahů ve  třídách a prevenci patologic-
kých jevů. Vyšlo nádherné letní počasí a  děti si kurz 
velice užily a hodnotily ho pozitivně.

Dne 27. září proběhl projektový den pro žáky druhé-
ho stupně ke Dni evropských jazyků. Tento rok jsme se 
seznámili zážitkovou metodou s jazyky, které se vyučují 
na naší škole.

DRUHÉ JAZYKY NA NAŠÍ ŠKOLE
Na naší škole se vyučuje od 3. třídy anglický jazyk. 

Od  8. ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk. Mají 
na výběr mezi německým nebo ruským jazykem.

Učíme se zábavně: žáci zpracovávají projekty na re-
álie a  kulturu daných zemí, seznamují se se základy 
různých konverzačních témat, aby dokázali komu-
nikovat v  běžných každodenních situacích, využívají 
online internetové aplikace, řeší únikové hry, spolu-
pracují ve skupinkách, plní zajímavé úkoly i ve venkov-
ních aktivitách…. Pokud nám situace dovolí, chystáme 
i zahraniční exkurze.

Víte, za jakých podmínek se pěstuje bavlna, nebo 
že na výrobu jednoho bavlněného trička je potřeba 
2  700 litrů vody? Výstava pod širým nebem Život 
v bavlně vám takové informace nabídne.

Bavlna patří mezi nejdůležitější a  nejstarší textilní 
suroviny. Většina bavlny s minimem pesticidů, bez dět-
ské práce a  s  důstojnými výkupními cenami pochází 
od drobných pěstitelů. Podmínky panující na bavlní-
kových polích v Indii vám přiblíží další ročník Výstavy 
na stromech, tentokrát nazvané Život v bavlně. Pro-
střednictvím fotografi í a textů můžete díky organizaci 
Fairtrade Česko a Slovensko,  z. s, která výstavu koor-
dinuje, a dětem z přírodovědného kroužku Otakárek, 
které ji v  Přibyslavi organizují, nahlédnout do  života 
pěstitelů bavlny a zamyslet se nad možností udržitelné 
produkce bez plýtvání vodou a genetické modifi kace 
bavlníku a šetrnějším přístupem k životnímu prostředí 
i  k  lidem. Plakáty najdete na  stromech na  přibyslav-
ském náměstí od pošty kolem školy až na autobusové 
nádraží. Výstava se koná ve dnech 2. – 10. října 2021.

Marie Zichová, 
koordinátorka EVVO na ZŠ Přibyslav 

a vedoucí kroužku Otakárek

Přečtěte si, co si myslí o zvoleném jazyce naši odcházející deváťáci:
„Za tu dobu, co jsme měli němčinu, jsme se naučili dobře základy a využijeme je dále na střední škole.“
„Němčina je těžká, ale užitečná. Naučila jsem se hodně nových slovíček, umím čísla, časovat slovesa, klást 

otázky, skládat jednoduché věty v přítomném, budoucím a částečně i v minulém čase.“
„Jsem na sebe pyšná, že jsem zvládla základy tak těžkého jazyka.“
„Němčina byla náročná, ale hodiny byly fajn a naučila jsem se základy pro konverzování v běžném životě. 

Umím mluvit o rodině, škole, jídle, oblečení, sportech, zvířatech, volnočasových aktivitách. Umím vést rozhovor 
a pracovat s německým textem.“

„Ruština mi dala do života hodně nových vědomostí, budu v ní pokračovat i na střední škole, kde chci své 
základy prohloubit.“

„Líbila se mi ruština, naučila jsem se azbuku a číst v ní. Hodiny byly prima.“
„Bavily mě skupinové práce, naučil jsem se číst a psát v azbuce.“
„Líbilo se mi procvičování v písance a trénování ruské azbuky. Vše se mi dobře dařilo a jsem ráda, že jsem si 

ruštinu zvolila.“
„Díky tomu, že jsem si vybrala ruštinu, jsem se naučila nejen slovíčka, ale i azbuku a různé zajímavosti o Rusku.“

VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Koncem minulého školního roku m ěsto Přibyslav ve spolupráci s Krajem Vysočina uspořádalo k 30. ročníku 

Mlékárenského dne v Přibyslavi výtvarnou a  literární soutěž pro děti ze ZŠ Přibyslav a MŠ Přibyslav. Sešla se 
spousta krásných obrázků na téma Kdo nám dává mléko? a Jak si pamatuji Mlékárenský den v Přibyslavi i sloganů 
spojených s mlékárenským výrobkem. Slavnostní předávání cen dětem proběhlo ve středu 8. září v divadelním 
sále naší školy. 
Kategorie výtvarných děl 1. stupeň ZŠ: 1. místo - A. Srbová 2.C, 2. místo - A. Musilová 1.B, 3. místo - J. Štefáček 2.B
Kategorie skupinových výtvarných děl: 1. místo – třída 1.C, 2. místo – třída 2.A, 3. místo – třídy 1.A a 3.B
Kategorie výtvarných děl 2. stupeň ZŠ: 1. místo - A. Šťastníková 8.A, 2. místo - M. Bártová 7.B, 3. místo - E. Po-
spíchalová 9.B
Kategorie literárních děl: 1. místo - Š. Šubrtová, M. Pojmanová, A. Nimmertondlová 8.B, 2. místo - B. Janáček, 
Dan. Skokan, K. Jarošová 8.B, 3. místo - B. Janáček, Dan. Skokan, K. Jarošová 8.B

Mgr. Kateřina Smolinková

a děti z přírodovědného kroužku 
 
 
 

vás srdečně zvou na výstavu fotografií 

Život v bavlně
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Vážení čtenáři, milí rodiče,
ozýváme se vám po menší odmlce s informacemi z Ma-

teřské školy Přibyslav. Předchozí letní měsíce proběhl 
prázdninový provoz na pracovišti v budově na ulici Tyršova, 
konkrétně od 1.7. do 13.8. 2021. V provozu byly dvě třídy, jedna byla určena pro děti mladší 
věkové kategorie, ve  druhé se scházely děti předškolního věku. Děti se s  paní učitelkami 
věnovaly nejen vzdělávacím činnostem. Horké letní dny trávily na vycházkách v okolí našeho 
města a chladily se při vodních hrátkách.

V týdnu od 25. 8. probíhal příprav-
ný týden. Paní učitelky připravovaly 
své třídy na příchod dětí do nového 
školního roku 2021/2022 – sestavi-
ly nové třídní vzdělávací programy 
v souladu s uskupením jejich nových 
tříd, připravily vzdělávací materiály, 
vybavily třídy podnětnými didaktický-
mi pomůckami.

S  ohledem na  stále probíhající re-
konstrukci nejstarší budovy Mateřské 
školy Přibyslav nastoupily 1. 9. 2021 
děti ze třídy Koťátek a Včelek do pro-
vizorních prostor – všichni se těšíme 
na dokončení rekonstrukce a přesun 
do nových tříd.

V  prostorách naší školy jsme při-
vítali 54 nových dětských tváří, 23 
z nich ve věku 2 – 3 let. V září se proto 
věnujeme adaptaci nejen stávajících, 

ale především nových dětí na pro ně neznámé prostředí a kolektiv.
Rozvolnění vládních opatření nám umožnilo naplánovat kulturní i poznávací akce a my 

věříme, že budeme mít možnost všechna naplánovaná divadla a výlety zrealizovat.

Zároveň vám v říjnovém občasníku přinášíme pár informací ze třídy Soviček, které se 
v měsíci září věnovaly bezpečnosti.

Sovičky si připomněly pravidla bezpečného chování ve  třídě, na  vycházce a  v  silničním 
provozu. Třídu navštívil prap. pan Mrkos a představil dětem nejen práci policistů, ale znovu 
připomněl pravidla bezpečnosti. Děti měly možnost prohlédnout si vybavení policisty i po-
licejní vůz. 

Pár písmen z MŠ

Sovičky navštívily také místní Hasičské muzeum. Za milého výkladu průvodkyně, paní Krá-
lové, se seznámily s expozicí umístěnou v zámku. Prohlédly si hasičskou techniku a připomně-
ly si, jak může být oheň nebezpečný. (Za třídu Soviček Mgr. Monika Sedmíková)

Kolektiv MŠ Přibyslav vám přeje příjemné podzimní měsíce. 

Mgr. Veronika Dobrovolná, zástupce ředitele

Slavnostní předání Medailí 
MŠMT ČR a mimořádné ocenění 
p. učitelky Jitky Němcové

Slavnostní předávání Medailí MŠMT ČR proběhlo v odpoledních hodi-
nách dne 24. 8. 2021 v Sale terreně Valdštejnské zahrady Senátu Parlamen-
tu České republiky v Praze. Slavnostní program zahájil senátor Jiří Drahoš, 
předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, ná-
sledovalo slovo ministra Roberta Plagy a vlastní slavnostní předání medailí. 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga udělil paní učitelce Jit-
ce Němcové v Praze dne 24. 8. 2021 Medaili Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy 2. stupně za významnou pedagogickou a uměleckou činnost. 
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně je nejvyšším 
resortním vyznamenáním MŠMT ČR.

Paní učitelce Jitce Němcové jménem celého kolektivu zaměstnanců ZUŠ 
gratuluji k významnému ocenění a zároveň jí děkuji za svědomitou mnoha-
letou pedagogickou a uměleckou práci na naší škole. 

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

 Slavnostní předání Medailí - zdroj MŠMT ČR

 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně se uděluje 
od roku 1997 jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Foto: Ivo Havlík
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Římskokatolická farnost Přibyslav  
oznamuje 
 

pondělí 1. listopadu 2021 Svátek všech svatých 
mše svaté   v 7.30 a v 18.00 hodin 

úterý 2. listopadu 2021 Památka všech věrných zemřelých 
mše svaté   v 7.30 a v 17.00 hodin  

  v 18.00 hodin – následuje modlitba za zemřelé  
    na místním hřbitově  

pondělí 8. listopadu 2021 
mše svaté   v 17.00 hodin  

  v 18.00 hodin – následuje modlitba za zemřelé  
    na místním hřbitově 

Z naší
farnosti
Milí spoluobčané, 

blíží se nám období vzpomínek na  naše zesnu-
lé, které každoročně slavíme.  Je to vyjádření naděje 
a víry ve skutečnost, že láska je větší než my. Přerůstá 
horizont trvání materiálního světa i  očekávání, která 
do něj vkládáme. Je to víra v lásku, která nepřestává. 
Ta nám dává naději v  souvislost života teď a potom. 
V propojení života našeho i druhých. Je to láska Boha, 
který v  Kristu vytváří jakýsi most, který spojuje nás, 
kteří jsme na cestě, a ty, kteří odešli. Naši současnost 
a budoucnost. Ústí v setkání všech. Kdo přejde po tom 
mostě, vejde do skutečnosti, která navazuje a souvisí 
s životem, který jsme prožili. A není už svázána smrtí. 
Dovoluje to krajní láska, kterou si Bůh zamiloval člo-
věka. Takže naše viny potrestal na kříži sám na sobě 
a člověku daroval milost. Vzal na sebe naši smrt, aby-
chom mohli projít k  životu. Věřme v  lásku, která má 
moc propojit živé se zemřelými. Věřme v  moc Kris-
ta vzkřísit člověka i  v  jeho tělesnosti na  konci věků. 
A přejme našim zesnulým, kteří nás předešli, aby brzy 
vešli do jeho blízkosti. Proto za ně prosíme, když oni 
sami za sebe prosit nemohou. Doufáme však, že prosí 
za nás. Na tu cestu po mostě  se můžeme vydat právě 
teď, když se přidržíme Krista.

P. Pavel Sandtner

Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dět-
ského žvatlání, dovádění, pocitu sounáležitosti, přá-
telství ... 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. Ma-
teřské centrum je otevřené 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 „Domečku“ vedle nové MŠ Tyršova 
v Přibyslavi. Těšíme se na Vás!!!

Co nás v říjnu čeká?
29. 9. – 6. 10. 2021 –  Burza podzimního, zimního 

oblečení a potřeb pro děti 
11. 10. 2021  –  V knihovně si můžeme i hrát 
Setkání  –  Výrobky s podzimní témati-

kou, písničky, říkadla 

za maminky z KVC Harmonie
Lucie Pátková

HARMONIE
MATEŘSKÉ 
CENTRUM

BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI

KVC Harmonie pořádá 
BBURZU 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

BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI

Z kapacitních a provozních 
důvodů omezujeme počet 
prodávajících zákaznic. 

BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI

BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI



Str. 15SpolkyŘÍJEN 2021

Milí čtenáři,
i tento rok místní skupina Českého červeného kříže 

v Přibyslavi nabídla dětem příměstský tábor a to v ter-
mínu 19. – 23. 7. 2021. Téma znělo „Spolu na jedné 
lodi“ a bylo volně inspirováno zkušenostmi posledního 
roku, kdy nám pandemie ukázala omezenost indivi-
dualismu a  potřebu vzájemné pomoci a  sdílení. Sa-
mozřejmě, že téma bylo dětem podáno v  rámci hry, 
která spočívala v tom, že děti pomyslně nasedly na loď 
a vydaly se na plavbu mořem, aby nalezly a zachránily 
trosečníka. Cestou se zastavovaly na  rozličných ost-
rovech – ostrov hvězdopravce, ostrov počasí a ostrov 
hrůzy a zábavy. Na každém z nich něco zažily, něco se 
naučily a dost se u toho bavily. Jako správní námořníci 
děti vědí, že pohledem na  oblohu ve  dne námořník 
rozeznává mraky (hlavně bouřkové) a v noci hvězdy 
a  souhvězdí a  mnohé další. A  také toho hodně umí, 
třeba dobře vázat uzle, vyrobit si lodní deník, anebo si 
vytvořit ze sádry masku na obličej a krásně si ji vyzdo-
bit (třeba pro případ návštěvy nějakého ostrovního 
kmene). A každý dětský námořník se těší na rošťačení 
na ostrově hrůzy a zábavy.

Každé dopoledne se děti „vypravovaly“ na některý 
z  ostrovů, aby jej prozkoumaly, a  odpoledne tvořily 
v  rámci dílniček, anebo sportovaly (například honily 
piráty). Poslední den tábora již tušily, že záchrana 
trosečníka se blíží. Přestože nalezená trosečnice byla 
vysílená a zraněná, děti byly připravené na poskytnutí 
základní zdravotnické pomoci. 

A díky hravosti a fantazii dětí jsme nejen zachránili 
trosečnici, ale každý den jsme chodili na břeh moře, 
posílali vzkazy v  láhvi a  zpívali si: Maličký námořník, 
v krabičce od mýdla vydal se…

A  za  návštěvu cizího kmene jsme považovali zá-
věrečné rozloučení s  rodiči. Slavnostní nástup s  vy-
věšováním vlajek posádek, tanec v  maskách, zpívání 
námořnických písní a loučení námořníků, tak to viděli 
rodiče z  našeho společného týdne zábavy, fantazie 
a radosti ze společné „práce“.

Letošní ročník byl mimořádný i  fi nanční podporu 
Ministerstva školství, tělovýchovy a  mládeže v  rámci 
projektu Letní kempy 2021. Tato podpora nám umož-
nila dobře materiálně zajistit celý program. To, co nelze 

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

Přejeme vám krásný barevný podzim a  těšíme se 
na setkání.

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

mscckpribyslav@seznam.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

zaplatit, je úsilí a nadšení dobrovolníků, kteří na sebe 
vzali zodpovědnost vedoucích. Těm patří obrovský dík.

Eva Kučerová
hlavní vedoucí tábora MS ČČK Přibyslav

Naše poděkování patří také manželům Kytličkovým 
z Řecké restaurace Veronika, kteří pro naše námořníky 
připravovali vynikající obědy.

A největší dík posílám všem našim vedoucím, které 
do přípravy a aktivit s dětmi šly na plno a také si tábor 
náležitě užily. O  děti a  chod tábora se letos pečlivě 
staraly: Eva Kučerová, Adéla Koláčková, Miluška Šmí-
dová, Jana Hrubá, Katka Vacková, Lucka Hrenicová, 
Natka Stehlíková, Eva Chudárková, Jana Ledvinková, 
jako praktikantka Eva Rosecká a jako zachráněná tro-
sečnice se poslední den objevila i Kristýna Loužecká. 
Zvláštní poděkování bychom chtěli věnovat nejlepší 
paní ředitelce Oblastního spolku ČČK Havlíčkův Brod 
Iloně Loužecké za její neutuchající podporu.

11. září jsme se zúčastnili s  naším červeným stán-
kem hned dvou akcí. Dopoledne jsme v  rámci Mlé-
kárenského dne na přibyslavském náměstí připravili 
6 soutěžních stanovišť pro děti, po jejichž dokončení 
na děti čekaly drobné odměny. Děti například skládaly 
lidské tělo, plnily kvízy, obvazovaly a navíc si mohli děti 
i dospělí vyzkoušet resuscitaci.

Na Odpoledni s hasiči, kterým jsme ten den pokra-
čovali, jsme potom u našeho stánku pro děti měli dvě 
stanoviště a to resuscitaci a obvazování. Návštěvnost 
byla hojná a děti většinou zvládaly úkoly perfektně.

A na co se můžete těšit v říjnu?
V  sobotu 9. října 2021 od  9 do  11 hodin v  ZŠ 

Přibyslav plánujeme první setkání kroužku Červe-
nokřižáčků. Pokud máte zájem a  je vám alespoň 
5 let, rádi vás mezi sebe přivítáme. Ozvěte se nám 
na mscckpribyslav@seznam.cz nebo na některý z kon-
taktů na webu, abychom věděli, že se na vás můžeme 
těšit. Naše setkání se ko-
nají vždy jedno sobotní 
dopoledne v  měsíci. 
A  nejen děti, ale i  noví 
dospělí členové jsou 
u nás stále vítáni! (:
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Když prvního září ožijí chodby a třídy škol dětským hlaholem, je skoro všem jasné, 
že už má léto na kahánku. My jsme se rozhodli rozloučit se s létem veselou písničkou. 
Sešlo se nás tentokrát okolo třiceti zpěváků. Za to, že se tyto akce mohou pravidelně 
konat, musíme poděkovat vedení KZM Přibyslav, ale hlavně Petru Štefáčkovi, který 
nám vychází vždy velice ochotně vstříc. Pro tyto naše akce je bufet kulturního domu 
ideálním místem. Petr pro nás připravuje pravidelně karaoke. Jindy jej zase vystřídá 
Stanislav Sejkora, který naši snahu od plic si zazpívat obětavě čtyři hodiny hudebně 
doprovází. Za to i jemu patří velký dík a doufáme, že naše spolupráce s ním, stejně 
tak jako s KZM Přibyslav, bude i nadále zdárně pokračovat.  V tento čas my dříve 
narození také rádi vyrážíme na nejrůznější výlety. Naši členové jednoho z posledních 
teplých dnů využili k návštěvě zámku ve Žlebech a města Čáslavi, kam jsme si naplá-
novali letošní tradiční výlet. Je pravda, že jsme původně chtěli jet na hrad Pernštejn, 
ale nakonec jsme se rozhodli jinak. 

Po delší odmlce jsme ve čtvrtek 23. září opět uspořádali členskou schůzi ve spole-
čenském sále přibyslavské požární zbrojnice. Naše organizace má v této době 98 čle-
nů. Jsme rádi, že se toto setkání mohlo po více než roce opět uskutečnit. S mnohými 
jsme se za celou dobu nepotkali a tak setkání proběhlo ve velice přátelské atmosféře. 
Ne všem členům zdravotní stav dovolí se účastnit všech akcí. Velké oblibě se u nich 
těší kondiční plavání na přibslavském koupališti, kterého se pravidelně účastní okolo 
dvaceti plavců. Jiní zase dávají přednost vycházkám po  městě a  nejblížším okolí. 
Takovou procházku připravujeme i na měsíc říjen. Sejdeme se ve čtvrtek 14. října 
ve 14. hodin před místní radnicí. Tam se účastníci dozví i směr a cíl procházky. Naše 
setkání se bude konat za každého počasí. Bude-li pršet, máme pro účastníky zajištěn 
náhradní zajímavý program. Na všech akcích jste srdečně vítáni. Ještě na doplnění 
– v listopadu připravujeme tradiční karaoke a v prosinci předvánoční posezení.

Dále bych ráda připomněla členům výboru, že se naše schůze budou konat v za-
sedacím sále přibyslavské radnice ve čtvrtek 30. září, 4. listopadu a 9. prosince vždy 
ve 14.00 hodin

Přeji vám všem hodně zdraví a  těšíme se se všemi našimi členy na  setkání při 
nadcházejících akcích. 

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav  Ve Žlebech

Podzim – doba procházek a výletů…

První sobotu v září proběhla náborová akce vodních skautíků na Ostrůvku. Zdobily se perníčky, chytaly se ryb-
ky a došlo i na lodě. Hned následující sobotu se již tradičně vodní skauti prezentovali na Mlékárenských dnech.

„Setkáváme se každou sobotu, případně neděli a vyrážíme s dětmi do přírody. Prostřednictvím her, zážitků, 
aktivit a dalších činností přiměřených věku se děti nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpo-
vědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit 
v osobním i profesním životě,“ uvádí Renata Tvrdíková, vedoucí vodních skautů v Přibyslavi.

Menším dětem skauting přináší dobrodružství, jakými jsou první výlety a táborové dny strávené bez rodičů, 
náctiletí mohou zažít netradiční aktivity – sjíždění řeky, slaňování, cestování nebo účast na velké či zahraniční 
skautské akci.

„Zájemci se k nám mohou přihlásit kdykoliv během roku nebo navštívit některou z našich schůzek a pak se 
rozhodnout. Výčet našich schůzek je na stránkách www.vodniskautipribyslav.cz nebo facebook 2. oddíl vodních 
skautů Přibyslav. Stačí zavolat konkrétnímu vedoucímu,“ dodává vedoucí.

Přestože byl uplynulý rok tak trochu 
zvláštní, zvládli toho vodní skauti víc, 
než požehnaně. Mimo tradiční letní 
tábor, který je završením celoročního 
dění, pekli skautíci perníky pro dobro-
činné účely, stavěli hmyzí hotel a ptačí 
budky, učili se vyrábět mýdla nebo 
keramické misky. Sportovní dovednosti si porovnávali na cyklostezce na kolech nebo na bruslích. 
Své místo dostalo také vzdělávání, ať už v oblasti přírodních věd nebo třeba zdravovědy. Vedoucí 
rovněž připravovali dětem materiál k tvoření v době, kdy byly schůzky zakázané  a činnost provo-
zovali na dálku.

Velké díky za podporu skautské činnosti patří fi rmě Amylon a fi rmě Lahůdky Pátek.

Za 2. oddíl vodních skautů a skautek
Zuzana Špačková

Od září probíhá nábor nových členů 
2. oddílu vodních skautů a skautek
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibyslav
společně s Územním sdružením ČZS Havlíčkův Brod
pořádá tradiční

VÝSTAVU OVOCE, 
ZELENINY A KVĚTIN
a  dalších výpěstků svých členů a  ostatní veřejnosti z  Přibyslavi a  blízkého okolí. 
Výstava se po roční vynucené přestávce koná v rámci 23. ročníku Výstavy ovoce, 
zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Výstava bude otevřena ve sklepení radnice 

v sobotu a neděli 16. a 17. října 2021, 
vždy od 9 do 17 hodin.

V  pondělí 18. října 2021 v  dopoledních hodinách bude výstava otevřena pro 
návštěvu žáků základní a mateřské školy.

Příjem exponátů na  výstavu bude prováděn ve  čtvrtek 14.10. a  v  pátek 
15.10.2021, vždy v době od 16 do 18 hodin.

Pro příjem exponátů i likvidaci výstavy bude otevřen zadní vchod radnice od školy. 

Ovoce, zeleninu a květiny označte jménem pěstitele a názvem odrůdy. U ovoce 
doporučujeme od jedné odrůdy 3 až 4 ks v závislosti na velikosti plodů, může jich 
být i méně. Na výstavě uvítáme i vazby ze sušených květin, bonsaje, květiny, léčivé 
byliny a vše, co se váže k práci na zahrádce a zahrádkaření. 

Při příjmu exponátů na výstavu (především jablek) uveďte, zda je chcete vrátit, 
popř. zda jablka věnujete na degustační zkoušku. Ta se uskuteční na radnici do začát-
ku prosince, a pokud uvedete svoji přesnou adresu, telefon nebo mailovou adresu, 
budete samozřejmě pozváni.

Na sobotní dopoledne je přislíben před radnicí prodej ovocných stromků, květin, 
okrasných rostlin a brambor, jablek na uskladnění a další. Na výstavě ovoce bude 
probíhat prodej kmínu, máku, hnojiva Kristalon a dalších produktů. 

Likvidace výstavy se uskuteční v pondělí 18. října 2021 v době od 17 do 18 hodin, 
pak budou nevyzvednuté exponáty převezeny do klubovny ZO v Žižkově ulici č. 106.

Srdečně zveme všechny příznivce zahrádkaření k  hojné účasti na  této tradiční 
výstavě, ať už jako vystavovatele, či návštěvníky. Očekáváme, že přijdete obohatit 
naši výstavu svými výpěstky, obzvláště v  tomto složitém roce. Bude vítáno každé 
přinesené jablko, hruška, květina a další ovoce a zelenina. 

Prosíme všechny vystavovatele a  návštěvníky, aby dbali hygienických nařízení. 
Po  dobu výstavy bude vstup do  sklepa dovolen zřejmě s  nasazenými rouškami, 
k dispozici bude i dezinfekce. Buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům a pořada-
telům, dbejte jejich pokynů. 

Za výbor ZO ČZS Přibyslav Ing. Ladislav Hladík

  

 

 

Včelařům již ustala práce kolem včel, med již mají vytočený a včely nakrmené 
a připravené na zimu. Před přibyslavským spolkem včelařů však stojí ještě jed-
na povinnost – připojit se k organizaci tradiční výstavy ovoce, zeleniny, medu 
a  brambor, a  v  této souvislosti uspořádat soutěž o  nejlahodnější regionální 
med Slza medu 2021. Každý soutěžní vzorek medu bude podroben labora-
tornímu testování i  subjektivnímu hodnocení chuti. V době uzávěrky PO se 
shromažďovaly poslední vzorky medu od soutěžících. Ty budou posuzované 
z hlediska chuti odbornou komisí a z osmi fi nalistů vzejde vítěz, který získá 
keramický talíř na slavnostním zahájení výstavy 16. 10. 2021 v Přibyslavi. 

Pro letošní 4. ročník jsme změnili režii soutěže tak, abychom více zpřístupnili 
poznatky o včelaření a přínosu včel pro širokou veřejnost. Proto jsme se rozhod-
li nabídnout na sobotní odpoledne v rámci výstavy přednášku o apiterapii a vy-
užívání včelích produktů (medu, propolisu, mateří kašičky ad.) pro naše zdraví. 
A také bychom chtěli ukázat a nabídnout k prodeji včelí produkty našich včelařů. 

Srdečně vás zveme na prezentační odpoledne v sobotu 
16. 10. 2021 ve 14 hodin do zasedacího sálu městského 
úřadu. Přednáška na téma Apiterapie: využití včelích pro-
duktů (Iva Lubinová) doprovázená nabídkou produktů 
včelařů (medu, medoviny, včelí vody, propolisové tink-
tury a mýdel ad.).

Těšíme se na shledání se včelaři a zájemci o zdraví podpo-
rované včelami.

Eva Kučerová

Apiterapie 
a Slza medu 2021
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Přátelské kontakty mezi našimi obcemi a  spolky 
velmi omezila epidemie Covid-19. Proto jsme rádi, že 
jsme po roce odkladu, ve dnech 16. – 19. září, mohli 
u nás přivítat 2 kolegy a 1 kolegyni z loveckého spol-
ku Maas en Niers. Vzhledem k tomu, že všichni mají 
ukončené očkování proti covidu, nevznikl tak žádný 
problém  s  karanténou apod. Již od  srpna plánovali 
členové MS Přibyslav program a organizační zajištění 
návštěvy. 

Na průběhu akce se podíleli hlavně členové výboru 
MS a naši tři členové, kteří byli v roce 2019 na návštěvě 
v Mooku. Ti se hostům věnovali po celou dobu jejich 
pobytu – doprovázeli je nejen v honitbě, ale i při do-
plňkových aktivitách, připravovali jim snídaně a starali 
se, aby pobyt hostů proběhl bez zádrhelů. Hlavním 
těžištěm společných loveckých aktivit byl lov srnčí zvě-
ře, který poskytl hostům mnoho pěkných i napínavých 
chvil v přírodě. Společný hon na kachny divoké jsme 
tentokrát neuspořádali kvůli jejich malému výskytu. 
Zato si mohli hosté zarybařit – a i když ulovené kapry 
pouštěli zpátky do vody, byl to pro ně nevšední zážitek. Stejně tak je zaujala ukázka 
norování na umělé noře v Hesově a rovněž s velkou chutí si zastříleli na asfaltové 
holuby. 

Hosty přijal starosta obce Martin Kamarád. Informoval je o boji s kůrovcem a plá-
nu na obnovu našich lesů.

Přátelé z Holandska byli ubytováni již tradičně na srubu v Hesově, kde pro ně 
členové MS připravovali nejen snídaně, ale i  večeře a  drobné občerstvení. Okolí 
srubu bylo vzorně upravené a poskytovalo sice spartánské, ale dostatečné zázemí. 
Závěrečná společná večeře se nesla samozřejmě v duchu mysliveckých specialit, 
na kterých si hosté i naši členové moc pochutnali. Po večeři jsme vyhodnotili celý 
pobyt a předali si dárky. Holandští kolegové byli pobytem nadšení a neskrývali vděč-
nost za srdečné přijetí. Na závěr byli hosté z Holandska pasováni na české myslivce.

Výbor MS děkuje všem členům, kteří se na  zajištění a  zdárném průběhu akce 
podíleli. Bylo to příjemné, navazovat na tradice našeho přátelství.

Za výbor MS Přibyslav
Anna Šnýdlová, jednatelka

 Úspěšná rybářka  Pasování na českého myslivce

 Před střelbami

Jak daleko je do Mooku / Návštěva myslivců

Je pátek 17. 9. a v Keřkově opět - už nevím po kolikáté, se otevírá pro 
děti stezka odvahy. Pokaždé jsme se o ní zmínili v Přibyslavském občas-
níku a nedá mi to, abych pár řádků nenapsala i letos.

Při projití touto stezkou pohádek se děti vlastně seznámí s tím, co vidí 
v  televizi. Jenže tady potkají skutečnou jeskyni plnou pavučin i králov-
nu a  pavouka se smaragdovýma očima, Drákulu i  zakrvácenou oběť. 
A z pohádky «Tři bratři“ se seznámí s babou v bažině, Červenou Kar-
kulkou a strašným vlkem i s dvanácti měsíčky sedícími kolem ohně. Také 
Čarodějův učeň předváděl svá kouzla, a že s čerty nejsou žerty, se děti 
přesvědčily ve stejnojmenné pohádce, kde čerti mastili karty a lákali děti 
ke hře. Nakonec se dostaly k pevnosti Boyard, kde plnily úkoly, odpoví-
daly na hádanky, a kde také byla truhla se zlaťáky pro děti za odměnu. 
A  na  každém stanovišti dostaly na  kartičku razítko, že úspěšně prošly 
cestu pohádek! S  odvahou, ale mnohý i  s  pláčem a  pevně se držíce 
za  ruku maminky či táty, kde děti nalézaly přece jen největší bezpečí. 
Na ukončení a potvrzení cesty odvahy obdržely diplom se svým jménem 
a každý se mohl jít zdarma posilnit párkem v rohlíku, zapít čajem, nebo 
limonádou. Že spadl všem kámen ze srdce, bylo vidět hned, jak se děti 
rozeběhly po hřišti a v permanenci byly houpačky i skluzavky.

Ze začátku hrozil déšť, ale vzdal to a celý průběh se vydařil. Věřím, že 
děti budou mít na co vzpomínat. Když ne teď, tak i po létech budou moci 
třeba vyprávět svým dětem, jako to nyní dělají jejich rodiče. A to všechno 
díky obětavým a neuvěřitelně nápaditým a pracovitým lidem v Keřkově. 
Stavění chaloupek, pevností, chatrčí, šití kostýmů, masek atd. Vysekat 

Keřkovská stezka odvahy

cesty, aby ta stezka byla vůbec schůdná. To je nějaké práce!

Kdybychom měli jmenovitě všem poděkovat, nestačil by papír. Jádro všeho je jako obvykle 
u Wasserbauerů, další pomocníci se nabalují podle potřeby. Díky panu Petříčkovi, Novotnému, 
Čejkům... to prostě nejde jmenovat! A ženy? Díky Marušce, Majce, Lence...! A úplně všichni 
keřkovští mladí a sportovci atd., atd.

A druhý den? Zase do práce, aby se všechno uklidilo, a z pohádkové stezky bude jen vyšla-
paná cestička, která postupně zaroste a objeví se už jen ve vzpomínkách.

Akce se zúčastnilo více než  170 dětí. Marie Voralová
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vpluli jsme do školního roku, 
ani nevíme jak. Září nám naštěstí ještě vynahradilo poměrně studený konec srpna, 
proto doufám, že jste si babí léto krásně užili. 

Září se u nás vždy nese především v duchu oslav – letos se konal už 30. ročník Při-
byslavských slavností a Mlékárenského dne. Druhou zářijovou sobotu jste tak mohli 
navštívit radniční sklepy a farní stodolu, kde byly připraveny ochutnávky mléčných 
výrobků, na  náměstí bylo rozeseto mnoho stánků s  produkty různých mlékáren, 
hrála tu hudba, bylo tu mnoho vyžití pro děti. Od rána do dvou hodin odpoledne 
jste zdarma mohli navštívit vyhlídkovou věž, městské muzeum či štolu pod farou. 
Děkujeme všem za návštěvu. 

Poslední zářijový víkend se také konalo tradiční Přibyslavské nocturno. Doufáme, 
že jste si nenechali ujít jeho bohatý program.

Po  dlouhé době jste opět mohli v  září zajít do  kina, na  loutkové představení, 
do knihovny na setkání maminek s dětmi či na tvořivou dílnu. 

Neminuly vás besedy, talk show ani festival na louce pod zámkem.

Hned druhý zářijový týden k nám do knihovny zavítali žáci ze 7. třídy se svými 
učitelkami. Povídali jsme si obecně o knihovně, o zajímavých knihách pro jejich vě-
kovou skupinu, děti také hledaly podle nápověd knihy v našem fondu. Knihovnickou 
lekci jsme si doufám užili a já se moc těším na jejich další návštěvu. Zvány jsou k nám 
samozřejmě všechny ročníky. 

V říjnu toho pro vás máme nachystáno mnoho, posuďte sami.

První říjnový týden je „Týden knihoven“, my se samozřejmě k této celostátní akci 
připojujeme. Od  4. do  9. října budeme registrovat na  rok nové čtenáře zdarma, 
budeme vám odpouštět upomínky (pokud osobně přijdete), připravena je pro vás 
burza knih, na děti z naší ZŠ čeká beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou – pro 
ty mladší na téma „Kluci a děvčata mezi slovy“, kdy se dozvědí něco o fi nanční gra-
motnosti, o problémech v rodině, rozvodu, kyberšikaně či adopci, na děti z druhého 
stupně čeká téma „Nebezpečná anorexie“ o problémech příjmu potravy. Na besedy 
se osobně těším a věřím, že děti si z nich odnesou zajímavé poznatky. 

V říjnu také začíná nová soutěž pro děti – budete luštit, fotit, číst a kreslit. Více 
informací na samostatném plakátu a samozřejmě v knihovně.

Setkání maminek a dětí z KVC Harmonie u nás v knihovně proběhne v pondělí 
11. října od 8:30 do 11 hodin. Zváni jsou všichni rodiče s malými dětmi, můžete si 
u nás pohrát, číst si, popovídat si a dát si u toho kávu či čaj.

Ve čtvrtek 14. října ráno proběhne v kulturním domě slavnostní pasování prv-
ňáků (druháků) na čtenáře! S touto milou akcí jsme letos už nepočítali, ale ukázalo 
se, že děti i paní učitelky mají velký zájem a bylo by jim líto, kdyby pasováni nebyli. 
Všichni letošní druháci se tedy mohou těšit na zábavný program a malou odměnu 
za to, jak krásně čtou. 

Hned druhý den, v pátek 15. října odpoledne, se sejdeme v knihovně při dalším 
vyrábění a tvoření. Bude dílnička! Pro malé i větší šikuly bude vše nachystáno, stačí 
přijít a pustit se do toho. 

V pátek 15. října budou slavnostně předány Ceny města Přibyslav za rok 2020 
a pokřtíme novou fotografi ckou knihu „Přibyslav včera a dnes“.

V říjnu vás samozřejmě zveme i do kina. Hned v sobotu 2. října budeme promítat 
od 17:30 hodin nový koprodukční (CZ, SK, SRN) rodinný fi lm „Mazel a tajemství 
lesa“. Ve stejný den, od 19:30 hodin, budeme ještě dávat novou českou komedii 
„Deníček moderního fotra“. 

Kino nás čeká také o  týden později v sobotu 9. října. Od 17:30 budeme hrát 
dobrodružný animovaný fi lm „Ainbo: Hrdinka pralesa“ a od 19:30 poté novou 
českou komedii „Matky“. 

Vstupné do našeho kina činí 60 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu. 

V sobotu 16. října od 14:00 a 15:30 se v kulturním domě těšte na  loutkovou 
pohádku v podání Přibyslavských pimprlat. Vstupné je pouhých 20 Kč.

Později odpoledne, v 17:00 hodin, se bude konat koncert se žáky Jitky Němcové, 
paní učitelky zdejší ZUŠ. Nenechte si ho ujít.

Ve čtvrtek 21. října dopoledne bude opět živo v kulturním domě – pro předško-
láky z MŠ a děti z prvních tříd ZŠ se bude konat divadelní představení „Král Lávra“ 
v režii havlíčkobrodského Divadýlka Mrak. Bude to legrace a my se moc těšíme.

V sobotu 23. října se také můžete po dlouhé době těšit na Filmový klub, který 
bude promítat v kulturním domě od 19.30 hodin fi lm Corpus Christi, následovat 
bude hudební produkce kapely Hrabě Monte Crazy z Nového Města na Moravě.

Na úplný závěr měsíce října se chystá divadelní představení místního ochotnic-
kého spolku Furiant. Premiéru hry s názvem „Přízrak z Birchesteru“ vám zahrají 
ve čtvrtek 28. října, v pátek 29. října a na reprízu se můžete vypravit v sobotu 
30. října, kdy také společně zahájíme přehlídku Divadelní Přibyslav. Každý tento 
den se bude začínat v 19  hodin. Lístky budou k dispozici u nás v Kurfürstově domě 
v informačním centru nebo v pokladně KD před představením. Tímto kusem také 
zahájíme v sobotu 30. 10. od 19 hodin Divadelní Přibyslav.

V pondělí 1. listopadu opět přivítáme spisovatele a „záhadologa“ Arnošta Va-
šíčka. Beseda na téma „Záhady na dosah ruky“ se bude konat v 17:30 hodin v za-
sedacím sále radnice. Pan Vašíček u nás již byl v roce 2020 a jeho přednáška byla 
velmi poutavá, stejně tak promítané fotografi e. Věřím, že si ji i nyní nenecháte ujít. 
Vstupné se neplatí.

V  polovině září také skončil projekt „Odlož mobil v  knihovně“. Moc děkujeme 
všem, kteří nám svůj starý mobil přinesli. Dohromady se nám jich tu sešlo neuvěři-
telných 127 kusů! Naše knihovna tak bude moci být zařazena do slosování o ceny, 
stejně tak i každý z vás, který starý telefon odevzdal, může získat nějakou cenu. 

V knihovně máme mnoho novinek, přijďte se přesvědčit.

Příjemný a klidný podzim vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice

Týden knihoven, besedy a divadla

Dílnička v knihovně – září
Tuto pohádku určitě znáte z fi lmové podoby a je výstižná. V té skutečné, aktuální, však oslíčka 

nahrazuje město Přibyslav, jehož ruka páně se otevřela dokořán, a hospodského populista sta-
rosta. Posuďte sami. Prodejem městských bytů za jednu korunu, ne královskou, ochudil městskou 
pokladnu o několik desítek miliónů. To občanům nevadí. Většina zastupitelů se nechá zmanipulo-
vat a bez skrupulí zvedne při hlasování ruku, vždyť o nic nejde! Smlouvy na budoucí prodej bytů 
předložené starostou ke schválení jsou přece platné? Není to pravda. Archiv v Havlíčkově Brodě 
vydává svědectví jiné. Smlouvy o budoucím převodu jsou tzv. absolutně neplatné. Při prodeji ma-
jetku města musí být dodrženy ustanovení zákona o obcích. Smlouvy o převodech musí schválit 
zastupitelstvo obce, záměr vyvěšen na úřední desce a hodnota bytů na úrovní ceny obvyklé. Nic 
z toho nebylo provedeno. Výstavbu bytového domu čp. 717 ale fi nancovalo město Přibyslav vět-
ším dílem z vlastních prostředků, dále použilo dotace státu, využilo hypotečního úvěru a celkově 
z mizivého podílu za předplacené užívání bytů na 20 roků, ze kterého ještě poskytlo procentní 
úlevy. Tato částka stačila uhradit budoucí nájemné za byt pouze na 12 roků, pak bydleli zadarmo! 
Jak ale nyní uhradit schodek rozpočtu města? Obec zvýší poplatky za popelnice a to i pro neplatící 
místní části, zvýší koefi cient daní z nemovitostní, poplatky ze psů a pronájmy. Občane, probuď se!

Josef Pelikán st.
(pozn.: redakčně neupraveno) 

Oslíčku, otřes se!

 Foto: redakce PO
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Polná, Havlíčkův Brod, Přibyslav. Tři města na  dosah, tři města v  lůně 
Vysočiny ponořená do zelené krajiny. Dobře je známe, do každého z nich 
jedeme alespoň jednou za  čas nakupovat, na  úřad, k  lékaři, za  kulturou, 
za známými nebo rodinou. Jejich návštěva může být uprostřed léta milým 
zážitkem spojeným s důvěrně známým prostředím, nebo noční můrou, kdy 
ráno vstáváme a už si přejeme, abychom to martyrium měli za sebou a byli 
zase doma na svých vlahých zahradách a v stinných bytech a domech. 

Je slunné letní dopoledne, zajela jsem si do  Polné něco rychle nakoupit 
do  místního obchodu se zahradnickými potřebami. Potom se vracím ještě 
na náměstí a oběhnu pár obchodů. Na hodinách na věži kostela se ručička blíží 
ke dvanáctce. S  blížícím se polednem teplota stoupá. Mám všechno, říkám si 
s úlevou a vracím se k autu, které mám zaparkované blízko parku na náměstí. 
K  aleji vzrostlých stromů, kterou pamatuji již jako malá holčička, přijíždí za-
hradnická dodávka, vystupují z ní dva mladí muži a vykládají z auta těžké barely 
s tekutinou. Na co ji budou potřebovat? Muži přistupují ke každému více jak 
stoletému stromu a zalévají jeho nedávno upravený a obnovený rozměrný štěr-
kový kruh, který rychle propouští vodu ke kořenům. Vystupuji z auta, zvědavě 
k nim přistupuji a ptám se, čím ty stromy zalévají a jaký to má význam. „Dáváme 
stromům zálivku s hnojivem, aby jim neprosychaly kořeny a zároveň jsme jim 
dodali živiny.“ Dále se dozvídám, že se vše děje na objednávku polenské rad-
nice. Hmm, říkám si: To je skvělý příklad péče o zeleň ve veřejném prostoru! 

Další den si plánuji cestu do Havlíčkova Brodu. Vyjíždím opět po ránu, slunce 
pomalu stoupá na  obloze. V  centru na  náměstí jsem po  absolvování všech 
objížděk kolem jedenácté hodiny. Parkuji před radnicí. Při otevření dveří vnikne 
do auta agresivně horký vzduch. Rychle zaplatím v automatu a vracím se zpět. 
Tentokrát mám s sebou čtyřletou vnučku Barborku. „Babí, já chci domů!“ Moc 
se jí na  rozpálený chodník nechce, vysoukám ji ze sedačky a  slibuji jí novou 
knížku a zmrzlinu v cukrárně. Vydáváme se do kopce přes rozpálené náměstí 
směrem ke  knihkupectví. Jde nám to pomalu, slunce nám pálí nad hlavami. 
Dlažba doslova žhne. Vedle nás jde paní se psem, který má na tlapkách návle-
ky. „Co to má na nožičkách, babi?“ ptá se Barborka. „No, asi aby ho nepálily 
nožičky, víš…,“ odpovím. „Já už nemůžu, babi,“ zastavuje se Barborka uprostřed 
náměstí a odmítá pokračovat v cestě. Žádný stín, lavička, strom s větší korunou, 
který by nám poskytl úlevu. Vlastně tamhle lavičky na dohled vidím, ale kdo 
by si na ně sedl v  téhle výhni! Jsou až u morového sloupu, kolem je několik 
stromů s tak přísně řezanou korunou, že neposkytují žádný stín, jejich kmeny 
trčí z dlažby jen se skromným kolečkem na vsakování vody, nikde ani kousek 
trávníku, který by svojí plochou a odparem zchladil náměstí. Náměstí je sice 
opravené, vydlážděné, vkusné je i pódium na příležitostná vystoupení a koncer-
ty, ale se zelení tu projektant a zadavatel vůbec nepočítali. Stromů je tu žalostně 
málo, jen na okraji chodníků a nejsou příliš vzrostlé, jsou krátce střižené, takže 
neposkytují žádný stín. Revitalizaci náměstí tady radní opravdu nezvládli, říkám 
si. Vleču Barborku za ruku přes náměstí a vysvobodí nás až domácí limonáda 
a zmrzlinový pohár v kavárně Vysočina. 

O několik dní později jsem ve stejném dopoledním čase v Přibyslavi. Spěchám 
od jednoho obchodu k druhému, teplota opět stoupá. Ještě skočím do železář-
ství a mám to, říkám si. S těžkým košíkem a taškami jdu k autu, se kterým parkuji 
před zeleninou, protože jinde nebylo místo. Vezmu to podkovou staré aleje. 
Výheň rozpálené dlažby vystřídá vlahý stín. Sednu si na starou lavičku a alespoň 
na chvíli spočinu s rukama plnýma nákupu a nechám se hýčkat ve stínu staré 
lípy. Je tady znatelně chladněji, odhaduji tak o šest až osm stupňů. Pociťuji úlevu, 
navíc začal trochu povívat vítr, lípa právě kvete, bzučí včelami a voní. Měla bych 
nasbírat lipový květ na  zimní čaj, říkám si. Připomene mně léto a  prázdniny 
v Jablonné. Kdoví, jak vlastně alej vznikla a kdy? Až přijedu domů, musím si o ní 
něco vyhledat. V knize Spolky a spolková činnost v Přibyslavi se dočítám, že alej 
založili přibyslavští občané, členové Okrašlovacího spolku Sázavan, ve 20. le-
tech 20. století několik let po vzniku Československé republiky. Se slávou za zvu-
ku místní dechovky založili alej ve tvaru podkovy vedoucí od školy až k hlavní 
ulici z centra města. Zvolili lípu, náš národní strom. Mysleli na to, aby si pod 
jejich širokými korunami mohli lidé odpočinout, aby byly jejich květy potravou 
pro včely, které potřebuje každá zahrada, aby byly domovem a úkrytem ptáků, 
kteří nás zbavují v letních měsících obtížného hmyzu.

Někdy hledáme složitě odpovědi na některé otázky a přitom by stačilo roz-
pomenout se na  to, jak se chovali naši předci. Věděli jak na  to! V  Přibyslavi 
určitě. A  z jejich moudrého rozhodnutí založit alej čerpáme dodnes. Srovnávám 
v duchu tři města, která jsem v poslední době navštívila a jsem hrdá na to, že je 
mně Přibyslav nejbližší. 

Nina Nováková, Dolní Jablonná

Věděli, jak na to!

Nejvyšší resortní vyznamenání - Medaili Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za příkladnou 
pedagogickou činnost - převzala přibyslavská učitelka hry 
na housle Jitka Němcová.

Ocenění pedagogů se konalo v  netradičním termínu, 
nikoli tedy u  příležitosti Dne učitelů 28. března, ale až 
koncem srpna v  dominantě Valdštejnské zahrady Sale 
terreně, součástí sídla Senátu České republiky.

Slavnostní předání zahájil senátor Jiří Drahoš a úvod-
ní slovo pronesl ministr školství, mládeže a  tělovýchovy 
Robert Plaga.

Celý život v Přibyslavi
Jitka Němcová žije od narození v Přibyslavi. Na housle 

začala hrát v sedmi letech. Po maturitě v Havlíčkově Bro-
dě v  roce 1970 nastoupila do  zaměstnání a  houslím se 
věnovala ve volném čase v kvartetu a triu, v symfonickém 

orchestru ve Žďáru nad Sázavou, ve vokálně instrumentální skupině FOTOS i v orchestru 
při ochotnickém divadle v Přibyslavi. Doprovázela dětský pěvecký sbor Mateřské školy 
Přibyslav, hrála ve folklórním souboru Studánka ve Žďáru nad Sázavou, ve Stamicově 
komorním orchestru v Havlíčkově Brodě a spolupracovala se Spolkem pro občanské 
záležitosti při Městském úřadu Přibyslav.

Vystudovala Konzervatoř Brno
Počátkem 80. let minulého století nastoupila na místo lektorky hry na housle při Kul-

turním domě Přibyslav a  dálkově dokončila hudební vzdělání na  Konzervatoři Brno 
založené Leošem Janáčkem. Sedmileté studium u prof. P. Kyncla a J. Novotného uzavřela 
absolutoriem v roce 1989. Od roku 1984 až doposud působí jako učitelka hry na hous-
le v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav, kterou 
do roku 2010 také vedla. 

V Přibyslavi vychovala velké množství hudebníků několika generací, někteří se věnují 
hře na housle i profesionálně, například Martin Kasal hraje na housle v oceňované kapele 
Jelen, někteří se dodnes scházejí a  rádi si zahrají ve  svém volném čase. Příkladem je 
přibyslavský jazzový orchestr Himbeere Brombeere. 

Koncerty se slavnými virtuózy
Od  roku 2003 společně se zaměstnanci Kulturního zařízení města Přibyslav orga-

nizovala řadu velkých koncertů v  rámci Hudebních slavností, na  kterých měli mladí 
přibyslavští houslisté možnost si zahrát se slavnými houslovými virtuózy – Pavlem Špo-
rclem, Václavem Hudečkem, Bohuslavem Matouškem, Jaroslavem Svěceným a Gabrie-
lou Demeterovou. 

Za své aktivity, jimž se věnovala nad rámec svých povinností, byla oceněna Krajem 
Vysočina. V soutěži Skutek roku 2013 získala první místo v oblasti poradenství, osvěty 
a vzdělávání.

Zápisy do Knihy rekordů
V  roce 2017 byla za  dlouholetou obětavou činnost v  oblasti vzdělávání a  hudební 

výchovy několika generací houslistů, za spolupráci s městem Přibyslav při slavnostních 
vítáních občánků a svatebních obřadech oceněna Cenou města Přibyslav.

V roce 2008 a 2020 se podílela na dvou českých rekordech – Nejvíc společně hrajících 
houslistů. Oba velké koncerty, které se konaly v Kulturním domě Přibyslav, byly zapsány 
do České knihy rekordů. 

Jitka Němcová si za svou dlouholetou práci zaslouží velké uznání. Přibyslavským ob-
čanům dala mimořádný dar – lásku k hudbě, nejen účinkujícím, ale také posluchačům.

Zdeňka Valnerová KZM Přibyslav

Jitka Němcová vyznamenána nejvyšším 
oceněním resortu školství

 Hru na housle Jitka Němcová v Přibyslavi vyučuje od roku 1984 . Snímky Ivo Havlíka

 Jitka Němcová s vlastními 
houslemi. Strunný nástroj má 

rovných sto let. V roce 1921 
jej vyrobil významný houslař 

J. A. Čermák z Kutné Hory.
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Třetí srpnový týden, 16. – 22. srpna, hostilo město Přibyslav devět výtvarníků, 
kteří v tento čas tvořili buď přímo v ulicích, nebo v přilehlém okolí ve volné přírodě. 

Takovému způsobu výtvarné práce pod otevřeným nebem se říká plenér. Idea 
mimoateliérové praxe vznikla v 19. století spolu s vynálezem barev v tubách. Teprve 
tato technologická inovace umožnila snadnou manipulaci s pomůckami nezbytnými 
k  tvorbě. Plenérovou malbou prosluli především populární francouzští impresio-
nisté, kteří venku lovili světelné a barevné nálady. Krajina Vysočiny lákala malířejiž 
záhy - už počátkem 20. století si okruh přátel kolem věhlasného českého krajináře 
Antonína Slavíčka uvykl jezdit každoročně na léto do Kameniček u Hlinska. Během 
času se umělecké aktivity v atraktivní krajině Vysočiny rozkošatily měrou nebývalou 
a přibyslavský plenér je tedy logickým pokračováním předcházejícího. 

Letní výtvarný plenér Přibyslav, jak byla akce ofi ciálně nazvána, se letošním rokem 
konal už podruhé. Loňský první ročník byl zakončen jednodenní přehlídkou vytvo-
řených prácí v otevřené zahradě v Hesovské ulici. Letos bylo úsilí výtvarníků koru-
nováno hned dvěma výstavními přehlídkami. První výstava proběhla ve dnech 21. 
srpna – 15. září v přibyslavské galerii Janáček. Druhá navazující je k vidění v Jihlavě 
v galerii na Masarykově náměstí 24 počínaje 16. zářím a konče 13. říjnem. Otvírací 
dobu galerie naleznete na jejích stránkách www.ogv.cz.

Akci i výstavy za podpory a ve spolupráci města, fi rmy a galerie Janáček a jihlavské 
Oblastní galerií Vysočiny zorganizovali malíři Hana Sommerová a Jaroslav Grodl. 
Pozvali na ni vedle absolventů a studentů pražských vysokých uměleckých škol AVU 
a Umprum i zahraničního hosta z Izraele Natálii Zourabovou. Malířka se uvedenému 
formátu práce, malování v ulicích a na veřejných prostranstvích, ve své zemi věnu-
je s úspěchem už řadu let. Natalia Zourabová během krátkého času vymezeného 
pro práci zachytila řadu míst: malovala prosklenou fasádu přístavby školy, pohled 
od sochy sv. Václava směrem k modré fasádě pizzerie a potravin, dvorek a hosty 
restaurace U Kubínů, interiér baru Maják a jiné motivy.

Dalším malířům bylo možno nahlédnout přes rameno na stanovištích na náměstí 

Ohlédnutí za přibyslavským výtvarným plenérem

 Návštěvníci vernisáže výstavy v galerii Janáček  Natália Zourabová maluje na náměstí v Přibyslavi 19. 8. 2021

 Fasáda školy na obraze Natálie Zourabové

nebo v blízkosti kostela. Na obrazech se objevily i přibyslavské sochy: Mariánský 
sloup, Matka, Památník osvobození s rudoarmějcem. Barvy fasád domů ulice Ne-
zvalova inspirovaly textilní výtvarníci Elišku Hanuš, která rozpracovala stejnobarevné 
vzory na svetry. K oblíbeným lokalitám výtvarníků nutno přičíst okolí rybníků Jablo-
necké nádrže a Žabky, kde pracovali Matěj Lipavský, Hana Sommerová, Karolína Šul-
cová, Jindřiška Jonešová a Karel Krejčí. I díky proměnlivému počasí zde vznikla řada 
atmosféricky různorodých záznamů těchto míst. Souběžně s umělci byli ve spoluprá-
ci s městskou knihovnou vyzváni k tvorbě i zájemci z řad veřejnosti, jejichž práce bylo 
možno na první výstavě z hlédnout také. Všem, kteří se zúčastnili, patří poděkování.

Hana Sommerová a Jaroslav Grodl

Několik tisíc lidí z celého Česka prožilo v Přibyslavi nádherné hudební odpoledne. 

Kvůli koronaviru rok odložený koncert populární pražsko-přibyslavské skupiny 
nazvaný Jelen a jeho přátelé začal první záříjovou neděli již před polednem a skončil 
po sedmé hodině večer za nekončícího aplausu publika. To se do Přibyslavi sjelo 
nejen v automobilech, které obtížně nacházely místo na zaparkování a při odjezdu 
způsobily dopravní kolaps, ale také vlaky. Návštěvníci museli prokázat, že jejich 
zdravotní stav odpovídá současným protiepidemickým opatřením. 

V  osmihodinové “šňůře” se na  pódiu vystřídaly kapely Martyho banda, Band-
jeez s Kateřinou Marii Tichou, Voxel, Mirai. Kateřina Marie Tichá a Michaela Tučná 
zpívaly rovněž s Jelenem, který jednodenní festival završil, když v poslední písní (ne-
počítaje vytleskané přídavky) poslal dojemný pozdrav do nebe v lednu předčasně 
zesnulému bardovi Davidu Stypkovi.

Koncert měl obrovské nároky na bezpečnost, hygienu a občerstvení návštěvní-
ků. S velkým nasazením ho připravil spolek Živá Přibyslav a podpořily společnosti 
Neufe, GlassFit, ACO Industries, SC Metal, Amylon, Janáček galerie, také Kulturní 
zařízení města Přibyslav a samospráva města Přibyslav.

Radostnou atmosféru festivalu Jelen a přátelé dokládá fotografi e Ivo Havlíka

Jelen “vyprodal” louku pod zámkem
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Kulturní zařízení města Přibyslav, příspěvková organizace, 
 

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI  
PRACOVNÍK TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA A MĚSTSKÉHO 

MUZEA PŘIBYSLAV 
 

Místo výkonu práce: Přibyslav 
 
Požadavky na uchazeče: fyzická osoba starší 18 let, občan České republiky nebo cizí státní 
příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, způsobilost k právním 
úkonům, bezúhonnost. 
 

Další požadavky: požadované vzdělání - minimálně středoškolské s maturitou, obor 
cestovní ruch a informace, popř. muzejnictví vítán, znalost práce na PC – MS Office, znalost 
rychlého a přesného vyhledávání na internetu, znalost místního prostředí, jazyková 
vybavenost – dobrá znalost AJ nebo NJ, komunikativnost, příjemné vystupování, pečlivost, 
spolehlivost, samostatnost a časová flexibilita. 
 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 
jméno, příjmení a titul uchazeče, 
datum a místo narození, 
státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
příslušníka, 
datum a podpis uchazeče, 
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení, 
 

uchazeč k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto doklady: 
a) strukturovaný životopis, ve kterém uvede mj. údaje o předešlých zaměstnáních 
a odborných znalostech, které se týkají požadované činnosti, 
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
d) lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti. 
 

Platové podmínky: dle zákona č.262/2006 Sb., nařízení vlády 263/2018 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
Nástup od 1. 12. 2021, pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou (zástup za MD). 
Lhůta pro podání přihlášek: do 15. 10. 2021 
Adresa pro doručování přihlášek: v obálce označené „Výběrové řízení – neotvírat“  
na adresu: Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav 
 

Zdeňka Valnerová – ředitelka KZMP 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
www.aco-industries.cz
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V rámci letošních Přibyslavských slavností byl 10. září večer v městském kulturním 
domě veřejnosti poprvé představen návrh originálního betlému, který by - pokud se 
to podaří - mohl od adventu roku 2022 každé další Vánoce stávat poblíž rozsvícené-
ho vánočního stromu na Bechyňově náměstí. 

S  iniciativou postavit v Přibyslavi trvalý symbol Vánoc do veřejného nechrámo-
vého prostoru přišla Irena Rezničenková z Poříčí. Jejího podnětu se ochotně ujal 
mladý umělecký kovář Petr Štáfl  z Uher, autor nedávno požehnaného kříže, nového 
krajinného prvku, záchytného bodu na obzoru mezi osadami Dvorek a Uhry. 

Kovat bude Petr Štáfl
Petr Štáfl  na  jevišti kulturního domu promítl nákres svého projektu plastického 

zobrazení narození Ježíše Krista. Zdůraznil, že mu jde o vytvoření umělecky hodnot-
ného díla, na jehož tvorbě se vystřídají pouze přibyslavští řemeslníci.

Svatou rodinu z kovu vyková právě Petr Štáfl . Jak uvedl, Panna Maria a svatý Josef 
budou přibližně 1,5 m vysocí a stylizované postavy budou odspodu podsvíceny. Na-
rozený Ježíšek bude rovněž vykován a bude položen do dřevěných jeslích, o jejichž 
zhotovení si řekl učeň truhlářského řemesla Bohumír Janáček. 

Tesat bude Petr Málek
Chlév postaví tesař Petr Málek, trámy spojí bez hřebíků metodou čepování a dře-

věnými kolíky. Nad chlévem se šindelovou střechou bude zářit až 2,5 dlouhá kometa. 
Vlasatice bude rovněž z kovu, její ohon bude pokryt 24karátovým zlatem a středové 
“oko” vytaví přibyslavská sklárna Valner Glass.

Náklady na zhotovení betlému se odhadují na 270 až 300 tisíc korun. Výsledný 
účet negativně ovlivňuje dynamický růst cen stavebních materiálů, především dřeva, 
energie a kujného železa.

Originál českého betlemářství
Irena Rezničenková je přesvědčena, že výrobu originálního betlému uhradí ob-

čanská sbírka, věří ve štědrost lidí a oceňuje úmysl samosprávy města, která ke každé 
darované koruně přidá dvě.

Přibyslavský betlém má šanci zapsat se mezi významné české a  moravské ne-
chrámové stavby tohoto druhu. Bude jedním z mála, jehož fi gury nejsou vyřezány 
ze dřeva, jak tomu je např. v sousední Polné nebo nebyly upleteny ze slámy jako 
například v nedalekém Petrkově.

O iniciativu se již zajímají sdělovací prostředky, deník Právo počátkem září při-
nesl rozsáhlou informaci s titulkem přes celou šíři novin a tiskovou zprávu vydala 
agentura ČTK.

Připomeňme, že v Česku od roku 1990 působí Sdružení přátel betlémů, které bylo 
v roce 1995 přijato do Světové asociace betlemářů.

Text a foto: Ivo Havlík

 Ve dnech 2. a 3. října se v Kraji Vysočina koná 11. ročník Dnů otevřených ateliérů. 
Kdo zavítá do kovárny na pomezí Dvorka a Uher, tomu Petr Štáfl ochotně ukáže tajemství 

svého tvůrčího řemesla i projekt betléma.

 Chlév vybuduje tesař Petr Málek, který patří k předním 
organizátorům podzimních přibyslavských Nocturen

V betlému bude Svatá rodina zobrazena 
z kovu

V dopoledních hodinách 16. září, shodou okolnos-
tí v den sv. Ludmily, první české a slovanské světice, 
byl na vrchol gotické věže v Přibyslavi vrácen 180 cm 
vysoký ocelový kříž. Scházel tam od ledna 2019, kdy 
ho vyvrátil vítr a musel být snesen dolů.

Na vrcholu městské věže je opět kříž Chládek a  Tintěra. Než se dali do  práce, museli zlikvidovat hnízdo vos. 
“Mohl jsem lezcům dát kadidlo, aby vosy vykouřili,” s humorem pozname-
nal překvapený farář Pavel Sandtner.

Všechny práce a poměrně drahý pronájem jeřábu uhradí rukou neroz-
dílnou farnost a samospráva města.

Přihlížející občané oceňovali, že dominanta města je opět úplná.

Text a foto: Ivo Havlík

Kříž prochází novou makovicí, 
mistrovské klempířské dílo je z mě-
děného plechu, takže časem změní 
barvu. Do speciální schránky byly 
podle tradice uloženy kopie tehdy 
objevených dobových dokumentů 
a  k  nim přidány aktuální výtisky 
přibyslavských tištěných periodik, 
fl ash disk s údaji o Přibyslavi a hu-
dební nahrávkou, současné české 
mince a  symbol naší pandemické 
doby - proticovidová rouška. 

O odvážnou vrcholovou montáž 
makovice a kříže se postarali spe-
cialisté na  výškové práce Tomáš 
Kubias a  Jiří Nešpor, do  výšky 
rovných 50 metrů je v  ocelovém 
koši několikrát vynesl mohutný 
jeřáb havlíčkobrodské společnosti 
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Aleš Valner a David Valner v Kurfürstově dvoře vy-
stavují své obrazy a sklo. 

Vernisáž ve čtvrtek 26. srpna byla, jak řekl místosta-
rosta města Michael Omes, prologem k nadcházejícím 
Přibyslavským slavnostem a 30. ročníku Mlékárenské-
ho dne ve dnech 10. až 12. září 2021. 

Aleš Valner (1962) se představuje spíše malbou, 
jeho syn David Valner (1990) výlučně ručně tvarova-
ným hutním sklem. 

Oba přibyslavští umělci, otec a syn, krásnou a pre-
cizně instalovanou expozicí dokládají, že jejich před 
třemi lety vyhořelá sklárna Valner Glass Production 
vstala z popela, nadále taví překrásné sklo a jako do-
klad české tvůrčí řemeslnosti ho vyváží do světa.

Při vernisáži oba autory představila knihovnice Kul-
turního zařízení města Přibyslav Markéta Gögeová. 
Citovala slova Davida o rodinném zázemí pronesená 
pro zvláštní vydání magazínu Dolce Vita, speciálně 
zaměřeného na výtvarné rodinné klany: “Díky tomu, 
že se naše obory propojují a všichni v tom svém také 
podnikáme, dokážeme si v  lecčem poradit nebo se 
navzájm podržet, když se zrovna příliš nedaří. Nevý-
hoda spočívá v tom, že někdy nevíme, kdy s debatami 
o práci přestat.” 

Text a foto: Ivo Havlík

Valnerovi 
vystavují 
obrazy a sklo

 Aleš Valner (vlevo) a David Valnerovi u kašny Kurfürstova dvora, 
v němž vystavují obrazy a sklo

 Oba autory představila knihovnice 
Kulturního zařízení města Přibyslav Markéta Gögeová
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Mlékárenský den patřil i florbalu
V sobotu 11. září o Mlékárenském dnu se náš klub prezentoval stánkem se sou-

těžemi na horní straně náměstí. Do klubového stanu dorazilo přes 100 dětí, které si 
mohly zkusit balanční slalom s míčkem na čepeli, střelbu na přesnost o věcné ceny 
nebo online fl orbalový kvíz. Největší úspěch sklidila střelba na branku o upomínkové 
klubové předměty - sportovci si mohli vystřílet klíčenku, rozvrh hodin, sáček na oble-
čení, bloky a tužky. Trenéři a vedení klubu odpovídali na dotazy rodičů, mezi nejčas-
tější otázky patřila organizace tréninků či spuštění nového klubového rozhraní EOS.

Pozitivní reakce na systém EOS
Děkujeme všem členům a rodičům, kteří se dosud registrovali v rámci klubové 

sekce EOS. Pakliže je někdo, kdo registraci ještě neučinil, nechť tak neprodleně 
udělá na známém odkazu: clen.skjuvenis.cz. I když se zavedením nového systému 
panovaly možná u některých drobné obavy, reakce členů i rodičů na tento systém 
jsou velmi pozitivní a ukazuje na správnost tohoto kroku. Stejně pozitivní je moderní 
grafi cká i obsahová změna nových klubových webových stránek www.skjuvenis.cz, 
na nichž naleznete veškeré novinky z klubu či jednotlivých kategorií. Web je plně 
provázán s klubovou sekcí EOS, doporučujeme ho navštívit.

Pozvánka na domácí zápasy
Naše družstva rozehrávají své přihlášené soutěže, po téměř roce tak naši spor-

tovci nasají atmosféru soutěžního utkání. Všichni se moc těšíme! Přijměte pozvánku 
do přibyslavské sportovní haly, která bude o říjnových víkendech plná fl orbalu:

Sobota 2. října od 8:00 turnaj elévů (Liga Vysočiny elévů)

Neděle 10. října od  8:00 turnaj našich nejmenších z  přípravky (Liga Vysočiny 
přípravek)

Sobota 16. října od 8:00 - turnaj starších žáků (Liga Vysočiny starších žáků)

Přijďte podpořit naše malé či větší sportovce. Uvidíte na vlastní oči, jak hrají fl orbal 
s úsměvem, radostí i zapálením pro hru.

www.skjuvenis.cz

VÁS ZVE
NA FLORBAL

  2.10. Liga Vyso iny elév
 9:00 - 13:00
10.10. Liga Vyso iny p ípravek 
 14:00 - 18:00
16.10.  Liga starších žák
 9:00 - 16:00
SH P ibyslav, eská 34, P ibyslav

Partne i:

Novinky z klubu SK JUVENIS Přibyslav

Ahoj Radku, jako klubový šéftrenér 
máš bohaté trenérské zkušenosti. 
Můžeš čtenářům ve  zkratce svoji 
trenérskou kariéru přiblížit? 

„Když jsem doprovázel své klu-
ky na  trénink, dostal jsem nabídku 
od  Boba Loubka, zda se nechci 
zapojit. Moc dlouho jsem neváhal, 
ke sportu jsem měl vždy blízko. Nako-
nec mě to chytlo víc, než jsem čekal. 
Začal jsem se více vzdělávat, chodil 
jsem na  tréninky ostatních trenérů, 
učil se, sbíral zkušenosti. Navíc Bob 
byl dobrým mentorem. Současný 
dobrý trenér musí být balíček all in 
one (pedagog, psycholog, kamarád). 
Pohybuji se hlavně u  mládežnických 
kategorií, jako svůj další cíl vidím 
zaměření i  na  juniorské a  seniorské 
kategorie.”

Kam bys chtěl klub ze své pozice posunout z  hlediska výchovy mladých 
sportovců?

„Chci vzbudit v dětech vášeň pro sport a pohyb, aby odcházely z tréninku nad-
šené. Vychovat člověka, který se chová fair-play nejen na hřišti, ale i v životě. Každý 
člen klubu je součástí týmu, klubu, celé komunity. Samozřejmě vazbu k  fl orbalu 
a sportovní všestrannost. Umět se rozhodovat, spolupracovat, mít respekt, že chyba 
není konec světa.” 

Můžeš čtenářům prozradit část tvého trenérskeho know-how? Neboli, na jakých 
principech či aktivitách zakládáš své tréninky.

„Každý sport má své základy, které si musí hráči osvojit. Jinak má cesta směřuje 
k upuštění od  klasického drillu, a co nejvíce zapojit herní formu. V tréninku se snažím 
vycházet z reálných herních situací, kde hráči uplatňují naučené dovednosti.”

Co tě na trénování baví a co bys poradil začínajícím trenérům?
„Pokud to shrnu do celku, podílet se na výchově a rozvoji naší mládeže, nejen 

fyzicky, je to, co mě asi baví. Navíc fl orbal je taková jedna velká rodina, komunita 
skvělých lidí. A co poradit začínajícím trenérům? Buďte trpěliví, nadšení, nekřičte, 
vzdělávejte se. Dítě není malý dospělý. Výkon a úsilí je víc než výsledek. Na nic si 
nehrajte, chovejte se tak, jak to chcete po svých svěřencích.”

Martin Ležák
Člen VV klubu SK JUVENIS

Rozhovor s klubovým šéftrenérem Radkem Vránou

Rozpis tréninků jednotlivých kategorií
Na  webu nebo klubové sekci EOS naleznete rozpis tréninků na  tuto sezonu. 

Tréninky probíhají už obvykle ve sportovní hale, sportovcům doporučujeme přijít 
nejpozději 10 minut před začátkem tréninku.

Kategorie Ročník Den Čas
Minipřípravka 2015 a mladší Středa 16:00 – 17:00

Přípravka 2014, 2013
Pondělí
Středa

16:30 – 18:00
17:00 – 18:00

Elévové 2012, 2011
Pondělí
Pátek

16:30 – 18:00
16:30 – 17:30

Mladší žáci 2010, 2009
Pondělí
Pátek

18:00 – 19:00
17:30 – 19:00

Starší žáci 2008, 2007
Pondělí
Čtvrtek

19:00 – 20:00
19:00 – 20:30

Dorostenci + Junioři 2006 – 2003
Úterý
Pátek

19:00 – 20:30
19:00 – 20:15

Muži
Pondělí
Pátek

20:00 – 21:00
20:15 – 21:30



Str. 27Sport / OsobníŘÍJEN 2021

Střeleckou mušku a lepší obranu hledají oba týmy kopané SK Přibyslav. Po sedmi 
kolech podzimní části po pandemii obnovené soutěže, kdy píšu tyto řádky, jsou prv-
ním mužstvem v krajském přeboru a rezerva je v okresním přeboru předposlední, 
oba celky si chuť vítězství vychutnaly pouze jednou a mají pasivní skóre.

Příčinou je úbytek hráčů a některá zranění, na hřiště musí často vyběhnout i ve-
teráni, hráči starší čtyřiceti let. Naopak, někteří mladíci v B týmu nemají chuť na-
stupovat za áčko a výkonnostně růst. Situace napovídá, že klub v roce 90. výročí 
svého zrodu svede boj o to, aby na jaře nemusel sestoupit níže. Tím více potřebuje 
povzbuzení svých příznivců.

Lépe se vede Sativě Keřkov v soutěži III. třídy, bramboráři k datu 17. září polovinu 
utkání vyhráli a jsou zatím třetí.

Text a foto: Ivo Havlík

 Prvotřídním přibyslavským kanonýrem je Adam Vostál (na snímku uprostřed), 
zatímco mužstvo vsítilo 10 branek, on sám jich dal sedm

Dva muži se v  jedno pravé záříjové poledne sytě občerstvili v  přibyslavské re-
stauraci U Huberta. Výživné vepřové výpečky zapili Rebelem, trochu si odpočinuli 
a s pozdravem “Trhni si nohou” se na koloběžkách rozjeli k Havlíčkovu Brodu. 

Podzim SK Přibyslav: 
zatím jenom jedna výhra

Z Ostravy do Jerusalema, s obědem v Přibyslavi a chválou cyklostezky
Cíl jejich cesty ten den byl až v Lipnici nad Sázavou. Jejich přibližovadla neměla 

elektromotorový pohon, kola se valila kupředu jenom odrazem nohy.
Nevšední turisté vyjeli ze svých domovů v Ostravě a přesně po týdnu své puto-

vání zakončili až v Jerusalemě. Ať čtenáře nepleteme - cíl nebyl v největším městě 
Izraele, ale ve venkovské osadě středočeského města Příbram, v níž žije pouhých 
85 obyvatel. 

Proč zrovna tam a ne jinde? - “Motivoval nás název,” říká Martin Balogh a do Při-
byslavi po několika dnech sdělil: “Zdravíme z vlaku, dnes po poledni jsme dorazili 
do Jerusalema. Celkově jsme ujeli 457 km za 8 dní. Cesta probíhala hladce, jediné 
negativum byli neukáznění řidiči na silnicích. Vše vyvážila krása české krajiny, takže 
celkový dojem je nezapomenutelný.” 

Noclehy muži neměli nikde zamluvené. Vždyť nevěděli, jaké bude počasí a kolik 
kilometrů za den urazí. Vezli si proto celty a spacáky, měli je zavěšené speciálními 
popruhy pod řidítky. Doma nechali vařič.

“Vyhýbali jsme se silnicím a většinou jeli po turisticky značených polních a lesních 
cestách. Do Přibyslavi jsme dojeli ze Sázavy po úžasné cyklostezce, takových kdyby 
bylo víc,” poznamenal Pavel Drozdek.

Text a foto: Ivo Havlík
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   PRODEJ ČERSTVÝCH RYB - kapr, pstruh 

      potoční/duhový, jeseter, siven……… 

   Aktuální nabídku najdete na: 

        www.sadkyronov.cz 

   Prodejní doba: pátek od 15:00 do 17:00 

                            sobota od 9:00 do 11:00 

   PŘÍJÍMÁME JIŽ I OBJEDNÁVKY NA 

                VÁNOČNÍHO KAPRA 

   Kontakt: tel. 732 721 022 

            e-mail: krepinska@cmzu.cz 

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps
od 250 Kč
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 Rozšiřte naši partu fachmanů a přidejte se k nám. 
Do svých řad hledáme nové kolegy na pozice: 
 

 Programátor CNC – náborový příspěvek 30.000 Kč 
 Operátor výroby – obsluha brousícího centra  
 Svářeč  
 Brusič  

 
 

Kontaktujte nás: Marcela Průchová, telefon: 702 213 418 
 

 

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



Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 387 700 Kč, při fi nancování se ŠKODA Financial Services v ceně 387 700 Kč, splátka předem
114 240 Kč (29,47 %), výše úvěru 273 460 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 302 719 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 333 427 Kč,
RPSN vč. pojištění 8,790 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 193 850 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění
3 877 Kč, úroková sazba p. a. 4,14 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh 
dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let nebo více a běžné užití vozu. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

3 877 Kč měsíčně

již za

  S výhodnou
měsíční splátkou

Financujte CHYTŘE se

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu

ŠKODA FABIA: 5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km ilustrativní foto

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA
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NEBE  PEKLO  RÁJ

Výstava potrvá 
do 14. listopadu 2021.
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 ve středu  
 27. října 
 
 
 
 
 
 
 
     Přibyslav 
 
 
 
 
 
     Drobné občerstvení, kávu/čaj, malý dárek, 
     pracovní list po muzeu 
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Kdy: v pondělí 1. listopadu v 17:30

Srdečně vás zveme na besedu 

Kde: v zasedacím sále radnice

Vstupné se neplatí
Těšíme se na vaši návštěvu

Týden knihoven 2021
4. - 9. října

ě ř

po celý týden registrace nových čtenářů
na rok zdarma
v tomto týdnu amnestie na upomínky
beseda pro děti v ZŠ se spisovatelkou
Petrou Dvořákovou
koncem měsíce beseda s Arnoštem
Vašíčkem pro Senior Klub Pohoda
beseda s Arnoštem Vašíčkem pro
veřejnost
pasování prvňáků na čtenáře - 14. 10.
Divadýlko Mrak: Král Lávra - pro
předškoláky z MŠ a děti z 1. třídy - 21. 10.
burza knih - vyřazené knihy zdarma
nová soutěž pro děti 

I naše knihovna se opět připojuje k této
celostátní akci

 
Co vás čeká?

 

Moc se na všechny v knihovně těšíme!!

NOVÁ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ :)

ROZLUŠTI MÍSTO
VYFOŤ
PŘEČTI

NAMALUJ KOMIKS

Přijď do knihovny a vyber si jakoukoli knihu.
Jednou v měsíci získáš ke své výpůjčce i popis tajemného
místa.
Pokud místo správně rozluštíš, vyfoť se na něm právě se
svou knihou (nebo alespoň knihu) - foto zašli na email.
Z obsahu vyfocené knihy (kterou sis jistě přečetl) vytvoř
jednoduchý komiks - alespoň 4 okénka.

Soutěž bude probíhat od října do března, celkem bys tedy měl rozluštit šest míst, udělat
šest fotografií a nakreslit šest krátkých komiksů. Za to bude největší odměna :) 

Pokud chceš aspoň malou odměnu, postačí čtyři místa, čtyři fotografie a čtyři komiksy.
Více informací získáš v knihovně, moc se na tebe těším :)

 
 

Pravidla jsou jednoduchá:
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Dílnička v knihovně – září

 Foto: redakce PO
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. října 2021 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. října 2021 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. října 2021 Valner Aleš & David, obrazy & sklo Kurfürstův dům Valner Aleš a David, KZM Přibyslav
– od 1. října 2021 Významná výročí v Přibyslavi Kurfür stův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2021 NEBE·PEKLO·RÁJ/výstava obrazů Janáček galerie Janáček galerie, Vendula Látalová
– od 1. října 2021 Pravidelné cvičení v TJ Sokol/viz plakát Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– od 1. října 2021 Rozlušti místo, vyfoť, přečti – soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 2. října 2021 od 9.00 h. Podzimní burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 2. října 2021 v 17.00 h. Mazel a tajemství lesa/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. října 2021 v 19.30 h. Deníček moderního fotra/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. – 9. října 2021 Týden knihoven 2021 Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 6. října 2021 od 9.00 h. Podzimní burza – výdej věcí a peněz Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 9. října 2021 v 13.00 h. Žižkovo kolečko Žižkova Mohyla 3. a 10. oddíl skautů střediska Goliath
– 9. října 2021 v 17.00 h. Ainbo hrdinka pralesa/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 9. října 2021 v 19.30 h. Matky/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. října 2021 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 14. října 2021 Pasování prvňáčků na čtenáře (pro ZŠ) Kulturní dům KZM Přibyslav, ZŠ Přibyslav
– 14. října 2021 v 14.00 h. Chodíš, chodím, chodíme …/viz plakát Město Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 14. října 2021 v 16.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 15. října 2021 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 15. října 2021 v 19.00 h. Předání Ceny města za rok 2020 + křest nové knihy Kulturní dům Město Přibyslav, KZM Přibyslav
– 16. října 2021 v 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor/viz plakát Radnice města Město Přibyslav a spolky
– 16. října 2021 v 14.00, 15.30 h. Pohádka o slunci/Přibyslavská pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 16. října 2021 v 17.00 h. Koncert žáků houslové třídy Jitky Němcové Kulturní dům ZUŠ J.V.Stamice HB, Přibyslav, ZUŠ F. Drdly ZR
– 17. října 2021 od 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor/viz plakát Radnice města Město Přibyslav a spolky
– 18. října 2021 ve 12.00 h. Uzávěrka listopadového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 18. října 2021 od 14.00 h. Svoz velkoobjemového odpadu/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 19. října 2021 od 9.00 h. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé - poradna  DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 21. října 2021 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 23. října 2021 v 19.30 h. FK – Corpus Christi – fi lm; Hrabě Monte Crazy – koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 27. října 2021 od 8.00 h. Den TIC Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. října 2021 v 8.30 h. Divadélko Mrak (pro ZŠ a MŠ) Kulturní dům KZM Přibyslav, ZŠ Přibyslav, MŠ Přibyslav
– 28. října 2021 v 19.00 h. Premiéra - Přízrak z Birchesteru/DS Furiant Kulturní dům KZM Přibyslav, DS Furiant
– 29. října 2021 v 19.00 h. Přízrak z Birchesteru/DS Furiant Kulturní dům KZM Přibyslav, DS Furiant
– 30. října 2021 v 19.00 h. Přízrak z Birchesteru/DS Furiant (zahájení DP) Kulturní dům KZM Přibyslav, DS Furiant
– 1. listopadu 2021 v 17.30 h. Beseda s Arnoštem Vašíčkem – Záhady na dosah ruky Zasedací sál radnice KZM Přibyslav
– 1. listopadu 2021 Svátek všech svatých Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2021 Svátek všech věrných zemřelých Farní kostel a hřbitov ŘKF Přibyslav
– 4. listopadu 2021 od 14.00 h. Schůze pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Zasedací sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 6. listopadu 2021 od 10.00 h. Prodejní výstava Výstavní síň Kurfürstova domu PartyLite, KZM Přibyslav

říjen 2021

Pro aktuální informace sledujte prosím naše facebookové a webové stránky.
Facebook – Kulturní zařízení města Přibyslav Webové stránky – www.kzmpribyslav.cz

 

Přijměte pozvání na 

KONCERT ŽÁKŮ 
houslové třídy Jitky Němcové 

sál Kulturního domu Přibyslav 

sobota 16. října 2021 v 17 hodin 

 
 

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, pobočka Přibyslav  

ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou 

Kulturní zařízení města Přibyslav 


