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Když se oslíček otřese, může z  něj vypadnout leccos. Něco jiného v  pohádce, 
něco jiného na  pastvě a  něco jiného v  místním periodiku. Každopádně je třeba 
uvést některé detaily článku pana Pelikána na pravou míru. Vlastně jediné, k čemu 
je třeba se vyjádřit, je nařčení z manipulace se zastupiteli. Prodej bytového domu 
čp. 717 na základě dříve uzavřených závazků dostal za úkol Odbor správy majetku 
a konkrétně na něm pracovala Bc. Hana Srbová, která pro zastupitele veškeré pod-
klady ve spolupráci s právnickou kanceláří připravila. Ta také na jiné straně tohoto 
listu vysvětluje technické detaily prodeje tohoto bytového domu, ke  kterému se 
zavázali, a  tak ho i  inzerovali zastupitelé před dvaceti lety. Vzhledem k  tomu, že 
padlo v této věci minimálně jedno trestní oznámení, věřím, že bude zvolený postup 
shledán v souladu se zákonem a my nebudeme muset řešit pracovněprávní důsledky 
nějakého šlendriánu, neboťjsem přesvědčen, že byly veškeré naše kroky učiněny 
po právu a v souladu se zákonem. A nyní opravdu nemá smysl hodnotit, nakolik 
byl postup zvolený zastupiteli před dvaceti lety výhodný, či nevýhodný pro město 
Přibyslav. V zásadě lze dojít k oběma závěrům. Město by mělo být povinno svým 
dříve schváleným závazkům dostát.

Velkou radost mi v letošním roce udělala tradiční Výstava ovoce, zeleniny medu 
a  brambor a  předávání cen města Přibyslav. V  loňském roce musela být výstava 
zrušena kvůli přijatým opatřením a rostoucí nákaze. V tom letošním proběhla a byla 
opět milým připomenutím krás naší přírody, krajiny, plodů našich polí a zahrad. Dě-
kuji všem, kteří se na jejím pořádání podíleli. Její konání je dobrým znamením toho, 
že spolkový a společenský život i po coronavirové anabázi žije. Předávání cen města 
bylo opět připomínkou toho, kolik skvělých lidí v Přibyslavi žije - a i když nedostane 
cenu každý, je takovým poděkováním těm, kteří překonali sami sebe, a to dobré ze 
sebe věnovali i ostatním. Věřte, slovo děkuji stojí za to používat!

Přeji tímto nám všem, abychom v sobě vždy nacházeli to lepší, a neustále pře-
konávali sami sebe. Třeba nám k tomu může v době stresu a shonu pomoci malá 
vycházka do mrazem ojíněné přírody, zabarvené desítkami podzimních barev, třeba 
nám k tomu může pomoci vůně bramborové natě, nebo vzdálené hýkání Henzlovic 
oslíka Jarmila. Až půjdete okolo jeho ohrady, myslete na něj s něčím dobrým a sle-
dujte, co z něj vypadne. 

Martin Kamarád, starosta města

Když podzim přichází a osli hýkají

Zodpovědný provozovatel
Topná sezóna je vždy prověrkou toho, jak si vážíme životního prostředí, jak při-

stupujeme k ochraně ovzduší a jaká je naše ohleduplnost vůči sousedům a druhým 
lidem.

V letošním roce jsem se již setkal s připomínkou na nepříjemný dým z komína sou-
sední budovy, který trápí obyvatele lokality v našem městě. Intenzita kouře a „místo 
zásahu“ závisí na rozptylových podmínkách a na směru proudění větru. 

V každém případě je třeba nejprve upozornit na zamořování ovzduší zodpověd-
nou osobu. V případě přetrvávání uvedeného problému může následovat písemné 
upozornění a následně i provedení kontroly lokálního topeniště nadřazeným úřa-
dem v Havlíčkově Brodě.

Prevence
Na provozovatele stacionárního zdroje – lokální topeniště na tuhá paliva o veli-

kosti tepelného příkonu od 10 do 300 kW se vztahuje povinnost provést kontrolu 
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva jed-
nou za dva roky (§ 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).

Rizika nesprávného spalování
Nesprávným spalováním dochází k  produkci škodlivin a  jejich rozptylování 

do ovzduší.
Škodliviny v ovzduší zasahují organizmus a poškozují naše zdraví v několika úrov-

ních. Kouř a prachové částice způsobují dýchací potíže, avšak daleko zákeřnější jsou 
jedy a karcinogeny. 

Základní životní podmínky
Člověk má právo na čisté životní prostředí. Sledujeme zdravé potraviny, kvalitu 

pitné vody a zdravý životní styl Bylo by nešťastné, kdybychom nedokázali sledovat 
zdroj našeho vytápění a jeho vliv na okolní prostředí. Děkuji všem občanům města, 
kteří myslí na čisté ovzduší a zároveň na druhé lidi.

Michael Omes, místostarosta

Čisté ovzduší v našem 
městě

 Dětské hřiště v Dolní Jablonné

 Stavba chodníku ve Dvorku
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Cena města Přibyslav 2020

Marie Musilová
Paní Marie Musilová se narodila v  Novém Městě na  Moravě. Své 

dětství prožila v nedalké obci Nížkov. Po ukončení povinné školní do-
cházky na tamní základní škole odešla do Velkého Meziříčí, kde vystu-
dovala střední hotelovou školu. Byla jednou z těch, kteří v roce 1968 
stáli u obnovení činnosti Junáka v našem městě a zakložení skautského 
střediska Klen.Po ukončení středoškolského vzdělání se vdala a se svou 
rodinou se natrvalo usadila v našem městě. Jejím velkým koníčkem bylo 
již od  dětství ochotnické divadlo. Poprvé se přibyslavským divákům 
představila v roce 1972 ve hře Paní ministrová. Po mateřské dovolené 
nastoupila jako vychovatelka ve  školní družině v  Přibyslavi. Zájmové 
činnosti hlavně divadlu a tanci věnovala po svém zaměstnání všechnen 
volný čas. Byla nejen úspěšnou režisérkou dětských představení nebo 
choreografkou tanečních vystoupení, ale byla i  dlouholetou členkou 
divadelního souboru při Kulturním domě v Přibyslavi. S dětským sou-
borem Sluníčko nebo tanečními kroužky vystupavala nejen v okolních 
obcích, ale i na mnoha přehlídkách. Ráda též spolu s dětmi o víkendech 
zpříjemňovala jejich vystoupeními činnost brněnského centra Kociánka 
v Březejci - pracovišti pro tělesně i mentálně handicapované děti, mlá-
dež i dospělé. V našem městě byla zakladatelkou úspěšné taneční pře-
hlídky Přibyslavský pantofl íček. Své zkušenosti z oblasti kultury zúročila 
nejen v kulturní komisi, ale i jako zastupitelka města.

Marie Poulová
Paní Marie Poulová se narodila v Havlíčkově Brodě. Po ukončení po-

vinné školní docházky na Základní osmileté škole v Přibyslavi studovala 
ve Žďáře nad Sázavou na tzv. Střední všeobecně vzdělávací škole (dneš-
ním gymnázium). Po jejím spěšném zakončení se po vzoru své maminky 
začala dalším studiem připravovat na učitelskou dráhu. Na zdejší zá-
kladní škole se po celou dobu svého aktivního života obětavě věnovala 
pedagogické práci. Hned, jakmile se vrátila ze studií, zapojila se do čin-
nosti tehdy aktivního, dnes již neexistujícího přibyslavského pěveckého 
sboru Beseda. Stala se na dlouhé roky jeho nepostradatelnou členkou. 
Se svým manželem byla a  je dlouholetou členkou Junáka. Nejvíce se 
však paní Poulová zapsala do  povědomí přibyslavské veřejnosti jako 
dlouholetá, obětavá předsedkyně - SPOZu (spolku pro občanské zále-
žitosti). Jeho aktivitám věnovala mnoho svého volného času i energie. 
Mimo jiné se též velice aktivně zasadila o pořádání   veřejných sbírek 
ve prospěch Ligy proti rakovině, tzv. „květinového dne“ v našem městě. 
Jeho cílem je získávat prostředky na boj proti rakovině. Ani dnes nestojí 
mimo společenské dění. Aktivně se každoročně účastní soutěží v Sudo-
ku pořádaných místní ZŠ. Stala se tak jednou z nejlepších luštitelů v na-
šem městě. Patří též mezi skalní návštěvníky městské knihovny, protože 
se neustále snaží vzdělávat a zajímat se o vše nové. 

Ing. Pavel Jajtner
Ing. Pavel Jajtner se narodil v Havlíčkově Brodě. Po absolvování základní školy se vyučil ve Žďá-

ře nad Sázavou elektrikářem. Díky výbornému prospěchu mu bylo umožněno další studium 
na tzv. Střední všeobecně vzdělávací škole (dnešním gymnáziu). Po maturitě pak pokračoval 
ve vzdělání na VUT v Brně. Pracoval jako vývojář v Tesle Pardubice, později nastoupil do ŽĎASU 
ve Žďáře nad Sázavou, kde prošel několika provozy a zastával různé funkce až do přelomového 
roku 1989. Tehdy stál nejen u založení přibyslavského Občanského fóra, ale byl i spoluorga-
nizátorem diskuzních mítinků našich obyvatel s  pražskými umělci a  politiky. V  roce 1990 se 
stal prvním polistopadovým představitelem našeho města, později okresním přednostou a pak 
místopředsedou tehdejšího federálního shromáždění. Jeho práce velvyslance jej zavedla do Víd-
ně, Vatikánu nebo Maroka. Díky svému postavení, tak mohl pomoci některým našim rodákům 
se v zahraničí umělecky prezentovat. Můžeme jmenovat jeho přítele ak. sochaře Romana Po-
drázského. Ten díky němu mohl uspořádat svou významnou výstavu obrazů v nizozemském 
městě Brielle. Byl také organizátorem několika zájezdů přibyslavských občanů do  zahraničí 
nebo putování po naší vlasti. Třebaže mnoho let strávil v zahraničí, nepřestal se o dění v rodném 
městě zajímat. Za jeho vydatné spolupráce mohla být tak uskutečněna nejen velká výstava díla 
ak. sochaře Romana Podrázského, ale vydán i  katalog děl tohoto sochaře a  malíře. Aktivně 
spolupracuje se svým synem Tomášem, který je ve volných chvílích nejen divadelním režisérem, 
dramatikem, ale i sbormistrem a skladatelem. Spolu s dalšími rodinnými příslušníky, hudebníky 
a zpěváky účinkuje v jeho dudácké kapele, jako houslista. Jelikož je dobrým vypravěčem, pořádá 
pro své spoluobčany, žáky ve školách zajímavé přednášky nejen se společenskými tématikami, 
ale i poutavé cestopisné besedy, kde využívá vzpomínky ze svého působení v zahraničí. Láska 
ke knihám jej přivedla na přibyslavskou faru, kde se stará o místní farní knihovnu. Věnuje se i pe-
dagogické činnosti, protože ovládá slovem i písmem pět světových jazyků – angličtinu, němčinu, 
francouzštinu, ruštinu a italštinu, rád své znalosti předává zájemcům všech věkových kategorií. 

Filmový klub Přibyslav
Myšlenka na vznik fi lmového klubu se datuje ke konci roku 2001. Klub byl řádně zaregistrován 

v Asociaci českých fi lmových klubů, čímž se mu otevřela možnost promítání široké škály nejen 
artových fi lmů. Cyklus fi lmových večerů doplněných hudební produkcí, který nemá prakticky 
v širším okolí města obdoby, začal v  lednu 2002 a trvá nepřetržitě kromě covidové přestávky 
dodnes. 

Klub začínal s formátem dvou snímků z nabídky Projektu 100 předělených hudební produkcí 
převážně regionálních kapel. Jak se postupně plnil seznam promítnutých fi lmových skvostů naší 
i světové kinematografi e, tak také bohužel začala klesat i návštěvnost. Proto se poměrně divácky 
náročný formát změnil do  současné podoby, kdy je promítán jeden fi lm, na  který navazuje 
koncert.

Filmový klub Přibyslav může vyvíjet svou činnost díky společnému nadšení lidí, kteří dob-
rovolně ve  svém volném čase program fi lmového klubu zajišťují a  také s  podporou městské 
příspěvkové organizace KZM Přibyslav.

Zakládajícími členy FK Přibyslav jsou: Jiří Přibyl, Vladimír Šnýdl a Jan Tománek. V současné 
době se o  chod FK starají Vladimír Šnýdl jako předseda, Jakub Šnýdl, Martin Musil a  Lukáš 
Sobotka.

Filmový klub Přibyslav převzal Cenu města Přibyslav za kulturní oblast.
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Kulturně-historické hodnoty centra města Přibyslav s lichoběžníkovým náměstím 
se zrodily s těžbou stříbra. Po husitských válkách byla těžba utlumena a postupně 
úplně zanikla. Historické centrum města tvoří lichoběžníkové náměstí, do konce 18. 
století chráněné hradbami. Mezi dominanty městské památkové zóny patří areál 
kostela s farou a školou, starý špitál a renesanční zámek (původně gotický hrad) ze 
16. století, přestavěný pro Zachariáše z Hradce (dnes Hasičské muzeum). Po po-
žáru v roce 1767 město získalo klasicistní podobu; výjimečným barokním objektem 
na náměstí je však dům č. p. 4 s bosovaným přízemím a se štítem s volutovými křídly 
(v průčelí je vsazena novogotická kaplička sv. Jana Nepomuckého). Dalším mimo-
řádně hodnotným objektem, který přestál požár, je například pozdně gotický dům 
s arkýřem přibližně z doby kolem roku 1500.

Za účelem zachování kulturně historické a urbanistické hodnoty historických 
jader měst, jako organické součásti životního prostředí kulturního dědictví, došlo 
v minulosti k vyhlášení městských památkových zón.

Městská památková zóna Přibyslav byla prohlášena Vyhláškou o prohlášení 
památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 
1. 11. 1990 Východočeským KNV (dále uvedeno též „MPZ Přibyslav“). Tato je roz-
dělena na 3 území – území A, tj. území určující charakter památkové zóny; území 
B, tj. území dotvářející charakter památkové zóny; a území C, tj. území doplňující 
charakter městské památkové zóny.

Vlastníci (správci, uživatelé) nemovitostí nacházejících se v městských památ-
kových zónách, stejně tak vlastníci nemovitých kulturních památek, podléhají 
povinnostem plynoucím z ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči. Naplňování tohoto zákona dozoruje příslušný orgán státní památkové péče 
(podrobnosti viz dále).

Předmětem památkové péče v zónách je mimo jiné zachování historického půdo-
rysu a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, panorama zóny a hlavní do-
minanty v blízkých i dálkových pohledech, objekty dotvářející charakter zóny a další 
objekty v zóně. Při nové výstavbě a při vnějších a vnitřních úpravách nechráněných 
objektů se musí dbát architektonických i funkčních vztahů ke kulturním památkám 
a navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu. Příp. novostavby by nemě-
ly ohrozit hodnoty spojené s památkově chráněným územím, ani narušit prostředí 
architektonických památek, panoramatické a dálkové pohledy. Měly by se harmo-
nicky včlenit do daného prostředí, respektovat měřítko, struktury, charakteristické 
formy, barvy a stavební materiál. Citlivé a výtvarné kvalitní soudobé řešení muže 
být i určitým obohacením. Nemělo by však být založeno pouze na kontrastu mezi 
výrazem soudobé a starší architektury. 

Z titulu MPZ Přibyslav se na práce zamýšlené provést vlastníkem (správcem, 
uživatelem) na nemovitostech se zde nacházejících vztahují ustanovení zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Postup při zamýšlené ob-
nově nemovitosti upravuje ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění, které zní: 

„Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je 
v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kul-
turní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo pa-
mátkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci 
a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 
po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění 
zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemo-
vitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto 
zákona vyloučena (§ 6a, § 17).“

V případě objektů nacházejících se na pozemcích k. ú. Přibyslav, které jsou ne-
movitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR, se na veškeré údržbové i stavební práce zamýšlené provést vlastníkem tako-
vé památky taktéž vztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění. Postup při zamýšlené obnově kulturní památky pak upravuje 
ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění, které zní:

„Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, re-
staurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen 
„obnova“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností,..“.

Pro město Přibyslav je obecním úřadem obce s rozšířenou působností Městský 
úřad v Havlíčkově Brodě, odbor rozvoje města, úsek památkové péče. Žádost 
o vydání závazného stanoviska se podává na formuláři zveřejněném na webo-
vých stránkách Městského úřadu Havlíčkův Brod (http://www.muhb.cz/
odbor-rozvoje-mesta/os-15411/p1=73859).

Závazné stanovisko k provedení obnovy vydává výkonný orgán státní správy 
na úseku státní památkové péče na základě předložené žádosti, po předchozím 
vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči. 

Občany upozorňujeme na výše uvedené povinnosti plynoucí z citovaného zá-
kona. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat uvedený úsek památko-
vé péče na tel.: 569 497 138, či prostřednictvím e-mailu: rborkovcova@muhb.cz.

Renáta Borkovcová
referent odboru rozvoje města - úsek památkové péče

Upozornění na povinnosti vlastníků kulturních památek či vlastníků nemovitostí 
v Městské památkové zóně Přibyslav
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Kategorie I. stupeň
1. místo – Myšky –  Vanesa Fikarová a Marie Anna 

Omesová 5. B
2. místo – Břízy – Jakub Burda 5. B
3. místo – Hruška – Lucie Nováková 1. B, ŠD
4. místo – Balón – Elen Pospíchalová 2. C, 3. odd. ŠD

Kategorie II. stupeň
1. místo – Strom – Ema Ledvinková 8. B
2. místo – Strom – Karolína Čejková 8. B
3. místo – Bábovka – Sára Kacetlová 6. A
4. místo – Lucerna – Marie Bártová 8. B

Kategorie – výrobky
1. místo – Kočička – Karolína Táborská 6. B, 
2. místo – Košík – Gábina Pazourová 3. C
3. místo – Podzimní křítek – Stela Lexová 4. C

Kategorie – kolektivní práce
1. místo – Šípky – Třída 3. A
2. místo – Podzimní motivy – Třída 2. A
3. místo – Les elfů – Třída 5. A

Děkuji členkám hodnotitelské komise Anežce Kun-
starové a Marii Bártové za nelehký výběr nejkrásněj-
ších prací.

Paním učitelkám ze ZŠ Přibyslav, školní družiny 
a  z  mateřských škol v  Přibyslavi (všem oddělením), 
Nových Dvorech, Žižkově Poli a  Stříbrných Horách 
děkuji za  instalování výstavy. Všem mladým výtvarni-
cím a výtvarníkům i paním učitelkám děkuji za krásné 
práce, kterými okrášlili radniční sklepení.

Michael Omes

Vyhodnocení soutěže dětských výtvarných prací 
o cenu místostarosty města

 1. místo – strom – E. Ledvinková (1984)

 2. místo – strom – K. Čejková (1987)  4. místo – Lucerna – M. Bártová (1994)

 3. místo – bábovka – S. Kacetlová (1991)
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Zimní údržba komunikací

Žádáme řidiče, aby v souvislosti se zimním obdobím neparkovali od 1. listopadu 
do 31. března svá vozidla na místních komunikacích a umožnili tak pracovníkům 
zimní údržby bezproblémové odhrnování sněhu. Po dohodě s Policií ČR bude pro-
váděna zvýšená kontrola dodržování ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v němž je řidičům uložena povinnost 
ponechat při stání vozidla alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý 
směr jízdy (tj. u obousměrné silnice 6 m).

Zprovoznění silnice I/19 v obci Pohled
V současné době by již měla být zprovozněna pro veškerou dopravu silnice I/19 

v obci Pohled. V době tvorby tohoto příspěvku se na stavbě stále ještě pracovalo, tak 
snad nenastaly žádné komplikace, které by zabránily otevření silnice v plánovaném 
termínu.

Volby do Poslanecké sněmovny
Začátkem října se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tyto 

volby byly spojeny s povinností dodržovat ve volebních místnostech stanovená epi-
demiologická opatření. Děkuji všem voličům a členům okrskových volebních komisí 

za  dodržení těchto opatření, což významně přispělo k  řádnému průběhu voleb 
v našem městě.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Plnění rozpočtu města

Ke dni 30. 9. 2021 bylo plnění rozpočtu města následující: celkové příjmy jsou 
ve výši 84.499.038,52 Kč (což tvoří 100,8 % schváleného rozpočtu po rozpočtovém 
opatření 6/2021 - RO č. 6) a celkové výdaje jsou ve výši 57.578.518,46 Kč (což je 
26,9 % aktuálně schválených výdajů po RO č. 6 na  letošní rok). Rozdíl celkových 
příjmů a výdajů je přebytek ve výši 26.920.520,06 Kč. Většina plánovaných a dosud 
nečerpaných fi nančních prostředků je alokována na stavební projekty, které budou 
průběžně čerpány v následujících měsících. 

Z minulých let je kumulovaná rezerva, která je z velké části uložena na úročených 
účtech. Celková částka na všech depozitních účtech, včetně hlavního běžného účtu 
města činí v současné době cca 110 mil. Kč. 

Hospodářská činnost města
Výsledek hospodářské činnosti města k 30. 9. 2021 je celkem + 15.866.008,27 Kč. 

Na tomto průběžném výsledku se podílí jednotlivé or-
ganizace města takto: lesy 1.759.946,53 Kč, skládka 
6.184.180,78 Kč, správa majetku 1.179.566,70 Kč, ka-
belová televize 1.417.409,89 Kč a pronájmy (rybníky 
a pozemky) 5.324.904,37 Kč. V průběžných 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 SPRÁVY MAJETKU
Investice

Pokračují stavební práce na  investici „Stavební 
úpravy mateřské a základní školy v Přibyslavi, včetně 
vybudování a  vybavení školních dílen ZŠ Přibyslav“ 
a na zakázce „Chodník podél silnice II/350 v místní čás-
ti Dvorek, Přibyslav“. Po opakovaném výběrovém říze-
ní byl vybrán zhotovitel spol. STAVOKOMP SERVICE 
z Havlíčkova Brodu, termín ukončení a předání díla je 
smluvně stanoven do 15. 12. 2021. Tato investice byla 
pozastavena právě z důvodu realizace opakovaného 
výběrového řízení. Investice stavby „Kolumbárium 
Přibyslav“ byla též pozastavena ze stejného důvodu. 
Výběrové řízení je ukončeno, vybrána byla společnost 
PKbau s.r.o. ze Světlé nad Sázavou. Termín dokončení 
díla je smluvně stanoven do 15. 7. 2022. Dále pokraču-
jí dle harmonogramu prací stavební práce na zakázce 
„Oprava MK č. 49, č. 517 ve Hřištích a MK č. 298 v Utí-
ně, Přibyslav“ společností STRABAG, zde je ukončení 
díla smluvně ujednáno do 31. 10. 2021. V měsíci říjnu 
byly předloženy Radě města Přibyslav ke  schválení 
podklady pro vyhlášení výběrového řízení na staveb-
ní práce pro investici označenou „Okružní křižovatka 
na I/19, Přibyslav“, dále na rekonstrukci ulice Hasičská 
a  na  investici označenou „Stavební úpravy MK ulice 
Pelikánova a ulice Rašínova, Přibyslav“. Projektové do-
kumentace řeší stavební úpravy místních komunikací 
výše zmiňovaných ulic, včetně nových vjezdů, parko-
vacích, chodníkových ploch a nové veřejné osvětlení. 
Projekt okružní křižovatka už z názvu investice řeší vy-
budování nové okružní křižovatky s napojením místní 
komunikace u lokality RD na I/19. V současném stavu 

(pokračování na str. 8)
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je v místě plánované křižovatky sjezd do průmyslového objektu fi rmy Neufe. V ulici 
Hasičská proběhne hloubkové přeložení zemních kabelů NN. V rámci této investice 
provede společnost ČEZ Distribuce, a.s., i  hloubkové přeložení kabelů VN. Spo-
lečností Vodovody a  kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., je v  rámci rekonstrukcí ulic 
Pelikánova a Rašínova plánována přeložka vodovodu a kanalizace v ul. Pelikánova 
a rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Rašínova. Termín pro zahájení staveb-
ních prací je naplánován v půli měsíci dubna roku 2022.

Údržba
V měsíci říjnu proběhlo poslední sečení veřejné zeleně a údržba květeny v tomto 

roce našimi pracovníky technické čety a všemi smluvními partnery, kteří tuto službu 
pro město Přibyslav v letošním roce zajišťovali. Chtěla bych tímto všem dotčeným 
poděkovat za dobrou spolupráci. 

Odborná fi rma provedla v České Jablonné osázení svahu kvetoucími keři do živé-
ho plotu podél dětského hřiště na základě požadavku osadního výboru. 

Na podnět obyvatele města byl opraven propadlý kanál v ulici Vyšehrad. Spo-
lečnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., by měla realizovat od 18. 10. 
do  10. 12. 2021 bezvýkopovou metodou Compact Pipe opravu vodovodu v  ul. 
Havlíčkova. Připravují se smlouvy na zajištění zimní údržby a zajištění posypového 
materiálu.

Budova „Starého špitálu“
V budově Starého špitálu je nutné provést výměnu oken ve vikýřích, nátěr ostat-

ních oken a trámů a také vybílení prostor. Z tohoto důvodu byla kontaktována paní 
Borkovcová, DiS. a Mgr. Pavlata, kteří se k těmto opravám za Národní památkový 
ústav kladně (s podmínkami) vyjádřili. Proběhlo jednání s fi rmou Triton z Havlíčkova 
Brodu, která v případě příznivého počasí do konce listopadu 2021 provede výmalbu 
a nátěry vnitřních prostor, a fi rmou JALAM z Nového Města na Moravě, která zajistí 
výměnu dřevěných oken ve vikýřích. Okna budou stejného formátu a barevnosti 
jako ta původní.

Bytová správa
V měsíci říjnu proběhlo dokončení nátěru zábradlí na balkónech domu s pečova-

telskou službou čp. 251. Tímto chceme poděkovat paní Kabelkové, která zábradlí 
natírala ve svém volném čase. Ve spolupráci s OTS byla ukončena zmiňovaná de-
molice dřevníků, které se nacházely vedle bytového domu čp. 25 v  Ronově nad 
Sázavou. 

Byly vyměněny zárubně a dveře za protipožární v bytovém domě čp. 40 na Bechy-
ňově náměstí v Přibyslavi. Na tento bytový dům byla zadána projekční společnosti 
studie, která bude následně využita jako podklad pro výběrové řízení na rekonstruk-
ci zmiňovaného domu. Vzhledem k tomu, že se jedná o dům v městské památkové 
zóně, bude projekt konzultován s památkovým ústavem. V domě s pečovatelskou 
službou čp. 251 byly řešeny dvě výměny sprchového koutu v koupelnách z důvodu 
havarijního stavu odpadů. Byly přiděleny 2 byty v domě s pečovatelskou službou, čp. 
251 a 254. V bytovém domě čp. 717 byl vyvložkován komín, který byl dle revizního 
technika v havarijním stavu. S předsedkyní nově vzniklého společenství vlastníků 
jednotek U Lesa 717 Ing. Křesťanovou jsou řešeny převody energií z města Přibyslav 
na společenství a předání veškerých revizí. 

Probíhají běžné opravy na základě informací nájemníků.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Prodej bytového domu U Lesa 717 v Přibyslavi
V bytovém domě na adrese U Lesa 717 v Přibyslavi se nachází 15 bytových jed-

notek. U 14 bytových jednotek se jednalo o dokončení akce výstavby nových bytů 
z roku 2000, která byla podpořena ze státní dotace od Ministerstva pro místní roz-
voj. Jednou z  podmínek dotace bylo, že vlastnictví k  domu nebo bytu, který byl 
pořízen s pomocí dotace, nebude po dobu 20 let od kolaudace stavby převedeno 
do vlastnictví jiné osoby. Se zájemci z řad veřejnosti o tyto byty byly uzavřeny smlou-
vy o budoucí smlouvě o převodu jednotky již v roce 2000 a 2001, a dále smlouvy 
o fi nanční spoluúčasti a nájemní smlouvy. Veškeré kroky, které byly činěny v této věci 
v minulosti, a veškerý postup pro dokončení prodeje byly konzultovány s JUDr. On-
dřejem Málkem z Havlíčkova Brodu, který zpracoval právní rozbor smluv, a ten byl 
předán současným zastupitelům. U bytové jednotky č. 717/2, z důvodu ukončení 
nájemní smlouvy s nájemcem v loňském roce a neuzavřené budoucí smlouvě o pře-
vodu jednotky, se jednalo o prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce. V loňském 
roce Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo přípravu prodeje bytového fondu, 

(pokračování ze str. 7) která se týkala bytového domu U Lesa čp. 717 v Přibyslavi. Záměr prodeje 14 by-
tových jednotek byl zveřejněn na úřední desce od 14. 5. do 31. 5. 2021 a záměr 
a podmínky prodeje bytové jednotky č. 717/2 byly zveřejněny od 28. 6. do 23. 7. 
2021. Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo dne 25. 8. 2021 v souladu se zákonem 
č. 89/2021 Sb. a usnesením zastupitelstva č. 6 ze dne 21. 6. 2000 kupní smlouvy 
na prodej výše uvedených bytových jednotek. 

V době psaní tohoto článku (říjen 2021) je prodej prakticky ukončen.

Bc. Hana Srbová
referentka OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Myjeme kontejnery

V listopadu pokračujeme v mytí kontejnerových nádob ve městě, čistit je budeme 
také ve vesnicích. Na mytí zvonů na plasty, sklo, papír, a dalších kontejnerů používá-
me vysokotlaký čistič s horkou vodou. Pro četu města jsme ho pořídili vloni a velmi se 
nám osvědčuje. Letos jsme „vapku“ využili také například při čištění bazénů, kanálků 
nebo dlažby na koupališti.

Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor
K podzimu patří tradičně bramboráři. Tedy říjnová Výstava ovoce, zeleniny, medu 

a brambor Přibyslavska. Na její přípravě, organizaci a následném úklidu se význam-
ně podílejí zaměstnanci čety. Také letos byla tato barevná voňavá akce moc pěkná, 
plná setkání s lidmi, kteří něco umí. Zahrádkáři, včelaři, perníkáři, šperkařky. Rad-
niční sklepy vybarvené dětskými výkresy, provoněné jablky, bramborami s máslem 
a solí. Dýňovou polévku tentokrát vařily děti z místní základní školy, kde se podávala 
i výborná káva.

Listopad a listí
Pěkně se vyjímá na obrázcích dětí. V ulicích s ním má plné ruce práce naše parta 

pracovníků města i veřejně prospěšné pracovnice. Jeho úklid je nekonečnou a lo-
potnou prací, za kterou jim patří velké díky.

Revize veřejného osvětlení
V Přibyslavi a všech místních částech probíhá od poloviny října revize veřejné-

ho osvětlení. Prověří funkčnost a elektrickou bezpečnost zařízení. Na sloupy také 
umístíme identifi kační čísla pro navigaci bezpečnostních složek, a  také pro lepší 
určení nahlášených poruch jednotlivých sloupů. Revize veřejného osvětlení navazuje 
na pasport soustavy, kterou máme od letošního srpna.

Ve sportovní hale
V hale probíhají tréninky, turnaje, zápasy, cvičení v malém sálku. Víkendy jsou ale 

prozatím slabší. Už zamluvené zápasy někdy trenéři na poslední chvíli odvolávají 
kvůli karanténám sportovců z důvodu onemocnění covidem. Už jsme si tyto situace 
přáli v hlavách vytěsnit, ale zatím to nejde. Volné termíny v hale naleznete na strán-
kách sportovního zařízení – sekce aktuální rozpis haly. Jsou i ve vývěsce vedle haly 
nebo uvnitř, můžete se za námi také stavit nebo zavolat. 

Přerostlá křoviska 
Spoustu přerostlé zeleně budeme na  přelomu podzimu a  zimy odstraňovat 

na cyklostezce. Tam je práce na mnoho týdnů. Průběžně pracujeme dle potřeby 
v celém městě, potýkáme se s nemocnými jehličnany, převážně smrky, káceli jsme 
ale také proschlé borovice kleče. Zkracujeme keře u hlavní silnice pro lepší výhled 
řidičů, například v Tyršově ulici. Také často odstraňujeme přerostlé větve zasahují-
cí do chodníků, silnic. Pokračujeme v sečení příkopovým ramenem, teď například 
v České Jablonné. 

Kompost
Na sběrném dvoře skládky Ronov nad Sázavou je pro občany Přibyslavi a místních 

částí stále k dispozici dostatečné množství kvalitního kompostu zdarma.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Svoz bioodpadu v listopadu

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let, kdy výrazně pokleslo množství sváže-
ného bioodpadu v druhé polovině listopadu, přecházíme tento rok na zimní provoz 
od 17. 11. Počínaje tímto dnem budou kontejnery umisťovány jen na stálých stano-
vištích v ulicích Niklfeldova, Gen. Luži, Příkopy, Ronovská, Nerudova a Žižkova. Stej-
ně jako v minulém roce počítáme s plným provozem na všech stanovištích od března.
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Kotle na tuhá paliva od 1. 9. 2022
Povinná výměna kotlů pokročila do dalšího stadia. Od září příštího roku si již neza-

topíme v kotli 1. a 2. emisní třídy. Můžeme nadále vytápět například i uhlím, ale jen 
kotlem šetrnějším vůči životnímu prostředí. Výměnu kotlů nařídil zákon o ochraně 
ovzduší, který byl schválen již v roce 2012 a vycházel kromě jiného i z požadavků EU 
a doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

Od 1. září 2022 musí kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 
kW splňovat parametry 3. emisní třídy. A porušení tohoto zákona může být trestáno 
pokutou ve výši až 50.000 Kč. V současné době se již pro nově vyrobené kotle nepou-
žívá klasifi kace na základě emisních tříd, nýbrž všechny kotle uvedené na trh od roku 
2020 musí splňovat požadavky na nízkoemisní provoz kotlů (tzv. Ekodesign).

Přísná opatření si vyžádala ochrana ovzduší, tedy potřeba čistého, dýchatelného 
vzduchu. Jde o to, aby kvalita ovzduší nepředstavovala riziko pro naše zdraví. Ovšem 
WHO jde ještě dál. Hodlá totiž ještě více zpřísnit limity na znečištěné ovzduší. V ko-
nečném důsledku bude zřejmě zakázáno vytápět v jakémkoli kotli na uhlí a v domá-
cích krbech na dřevo, ve kterých si rádi přitápíme. Znečištění ovzduší je prý jedním 
z hlavních viníků předčasného úmrtí miliónů lidí na naší planetě. Způsobují to starší 
naftové motory, ale i spalování uhlí a dřeva. WHO proto upravila své doporučení 
v oblasti limitů znečišťujících látek v ovzduší. Nově doporučené limity jsou dokonce 
o cca polovinu nižší oproti těm stávajícím.

V  této souvislosti připomínám, že stále platí Pravidla pro poskytování půjček 
na bydlení z roku 2012. Město Přibyslav v zájmu zlepšení životního prostředí města 
umožňuje fyzickým i právnickým osobám, které jsou vlastníkem nebo spoluvlastní-
kem nemovitosti určené k bydlení nacházející se na území města Přibyslav, požádat 
o půjčku na zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 
V sobotu 16. října 2021 zahájil starosta města Martin Kamarád za tónů dechové 

kapely z Nového Veselí zahájil 23. ročník Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor 
Přibyslavska. Loňský ročník musel být nakonec z důvodu výskytu koronaviru na úze-
mí ČR a s tím souvisejících opatření zrušen.

Ve čtvrtek před výstavou se v jídelně Základní školy Přibyslav konala degustace 
brambor. Hodnotilo se 30 vzorků brambor od třinácti pěstitelů. Pořadí určovala tato 
kritéria: vzhled po uvaření, konzistence, barva dužniny, chuť, struktura, tmavnutí 
po 1. hodině po uvaření. Komise pracovala ve složení: Ing. Miloslav Linhart, Ing. Lid-
mila Kameníková, Ing. Josef Blaha, Petra Zvolánková, Anna Dvořáková, Radek Musil, 
Ing. Lenka Wasserbauerová a Jana Rasochová. Všem hodnotitelům za splnění neleh-
kého úkolu děkujeme. První místo získala odrůda Santera ze Zemědělského družstva 
Bystřina se sídlem v Olešence, na druhém místě se umístila odrůda Kariera ze Sativy 
Keřkov, a.s. a na třetím místě skončila odrůda Gala ze společnosti Havlíčkova Borová 
zemědělská, a.s. Všechny tři odrůdy byly k ochutnání v sobotu dopoledne ve skle-
pení společně se zákysem z Mlékárny Polná. Nejen odrůdy brambor, které komise 
chutnala, ale i  další byly k  vidění ve  sklepení a  bylo znát, že v  letošním relativně 
vlhkém roce brambory narostly do větších rozměrů.

V soutěži návštěvníků o nejkrásnější jablko zvítězilo jablko Zdeňka Hrubého z Čes-
ké Jablonné, odrůda Rubín. Druhé místo obsadila odrůda Bohemia od Evy Křesťa-
nové z Přibyslavi a na třetím místě se umístilo jablko od Josefa Adama ze Světlé nad 
Sázavou, odrůda Lobo.

Členové Českého zahrádkářského svazu ZO Přibyslav vybrali od pěstitelů ve čtvr-
tek a v pátek celkem 287 vzorků, z toho bylo 247 vzorků jablek, 8 vzorků hrušek a 37 
druhů zeleniny. Návštěvníci mohli vidět 102 odrůd jablek. Pan Jan Dykyj z České Bělé 
dodal dokonce na výstavu 35 odrůd jablek! Ještě v pátek stihli členové zahrádkářské-
ho spolku zájemcům vyrobit v moštárně přes 600 litrů moštu.

V odborné soutěži Slza medu 2021 za nejlepší med získal ocenění pan Jaroslav 
Kárník ze Žižkova Pole. Nádherné keramické ceny pro nejlepší brambory, nejlepší 
med a nejkrásnější jablko vyrobila paní Jana Marincová.

Včelaři v  sobotu odpoledne uspořádali pro širokou veřejnost v zasedacím sále 
radnice přednášku na téma Apiterapie. Přednášející byly dvě ženy včelařky. Sezná-
mily nás s využitím včelích produktů a druhá přednášející hovořila o apidomku. Je 
zajímavé, kolik žen se v současné době včelařství věnuje.

S medem jsou také spojené perníčky. Naše perníkářky nezklamaly a pod vedením 
Martiny Čejkové napekly pro návštěvníky krásné perníčky a  vytvořily andělskou 
výstavu pod názvem Andělé na nebi i na zemi.

Nechyběla expozice rybářů, chovatelů, včelařů a myslivců z Přibyslavi. Sklepení 
bylo krásně dozdobeno výtvarnými pracemi dětí ze Základní školy Přibyslav, družiny 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 16. 
11. 2021 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   střediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).
Není třeba se objednávat!

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

a mateřských škol i z blízkého okolí.
U stolku Kulturního zařízení města Přibyslav si mohli návštěvníci zakoupit nově 

vydanou fotografi ckou knihu Přibyslav včera a dnes.
Prodej na  náměstí byl negativně ovlivněn poruchovostí automobilů prodejců. 

Z tohoto důvodu letos neprodával na náměstí výpěstky pan Bohuslav Vyčichl z Ko-
houtova a prodejce jablek přijel o hodinu a čtvrt déle.

Výstava proběhla úspěšně a k tomu je zapotřebí ochota a osobní nasazení mnoha 
lidí, kteří se na ní podílí. Díky všem.

Jana Krejčová,
 referentka OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz

V měsíci říjnu probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážnějších kom-
plikací, které by ohrozily její chod. V ojedinělých případech byla zrušena odpolední 
směna, která byla nahrazena pohotovostí. Vedle běžné činnosti byly zpracovány 
a odeslány materiály a statistické výkazy o poskytované sociální službě na Krajský 
úřad Kraje Vysočina v  Jihlavě. Tyto údaje si krajský úřad vyžádal v rámci systému 
reportu dat o poskytovaných sociálních službách. Dále vedoucí pečovatelské služby 
zpracovává přes internetovou aplikaci OK služby - Poskytovatel „Žádost o dotaci 
na poskytování sociální služby na rok 2022“. Dotace je určena pro poskytovatele 
sociálních služeb určených pro obyvatele Kraje Vysočina formou Příspěvku na vy-
rovnávací platbu. V měsíci říjnu proběhlo také pravidelné školení pracovnic pečo-
vatelské služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, odborná příprava 
zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a školení řidičů.

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 23. 10. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spolu-

práci s místní římskokatolickou farností mše svatá. Termín další mše svaté je domlu-
ven na sobotu 27. 11. opět od 9.00 hodin. 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 pečo-

vatelské služby opět v úterý a to dne 19. 10. 2021 od 9 do 11 hodin. Termín další 
poradny je za měsíc, a to v listopadu v úterý 16. 11. 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 

(pokračování na str. 10)
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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
Pomoc dětem ze sociálně nepříznivých podmínek

V prvních měsících nového školního roku se již tradičně zaměřujeme na podporu 
dětí ze sociálně slabších rodin a na počínání jejich rodičů, kteří se ke svým povin-
nostem nehlásí. Díky všímavosti pedagogů z  našich školských zařízení můžeme 
společnými silami nežádoucí projevy u dětí odstranit např. napomenutím rodičů, 
kontrolou jejich péče, nácvikem dovedností, případně posouváme případy k řešení 
na  další kompetentní místa. Tím bývá orgán sociálně právní ochrany dětí, který 
může podnítit zásah do rodičovských práv. Intervence tohoto orgánu je bezesporu 

KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)  
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)
• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831  (Václav Matějů)
• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad …
 569 430 824 (Martin Firla)
• poplatky za popelnice … 569 430 820 (Jana Krejčová)
• informace o programech KTV a platby … 569 430 834 (Petra Holubová)
• městské byty, poruchy … 569 430 827 (Hana Srbová),
 569 430 828 (Ludmila Benešová)
• odchyt pobíhajících psů … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• hlášení městského rozhlasu … 569 430 811 (Edita Ouvínová)
• problémy s doručením Přibyslavského občasníku … 569 484 257 (KZMP)
• příspěvky do Přibyslavského občasníku … 569 484 361 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 18. 11. 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

nezbytná tam, kde nedochází ke  zlepšení situace a  zdravý vývoj dětí je ohrožen. 
Bez spolupráce několika institucí a  širší rodiny by jen stěží docházelo k  nápravě 
nežádoucího. Místo známého rčení „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“ se hodí 
prohlásit: „Kolik dětí máš, tolikrát jsi rodičem!“

Sbírka pro Diakonii Broumov
Ve spolupráci s KVC Harmonie byly opět věnovány přebytky z podzimní burzy dět-

ských potřeb Diakonii Broumov. Rodiny v nepříznivé sociální situaci se tak mohou 
těšit na darované kočárky, autosedačky, hračky a dětské ošacení. Děkuji tak všem 
maminkám, které se na podpoře dětí z nízkopříjmových rodin podílely. 

Veřejné opatrovnictví 
V  rámci opatrovnictví fyzických osob s  omezenou svéprávností se účastníme 

soudních jednání a provádíme úkony související s péčí o opatrovance. Účastníme 
se odborných seminářů a nabyté vědomosti aplikujeme v praxi. Všem našim opa-
trovancům, i  těm v  péči osob blízkých, přeji, aby jejich práva byla respektována 
a přání vyslyšena. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

(pokračování ze str. 9)

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 8. 11. 6 Cihlářská 1. 11. 15. 11.
2 Bezručova 9. 11. 7 Jiráskova 2. 11. 16. 11.
3 Hesovská 10. 11. 8 Vyšehrad 3. 11.
4 Pecháčkova I 11. 11. 9 Prokopova 4. 11.
5 Zahrádky u ACA 12. 11. 10 Na Vyhlídce 5. 11.

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

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 odpa-
dy, roztroušené kolem kontejnerů, si po sobě uklidili.

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 8. 11. – 11. 11.
Keřkov 1. 11. – 4. 11. 12. 11. – 14. 11.
Dobrá 5. 11. – 7. 11. 15. 11. – 16. 11. 
Česká Jablonná 8. 11. – 11. 11.
Dolní Jablonná 1. 11. – 4. 11. 12. 11. – 14. 11.
Poříčí 5. 11. – 7. 11. 15. 11. – 16. 11. 
Dvorek 8. 11. – 11. 11.
Uhry 1. 11. – 4. 11. 12. 11. – 14. 11.
Utín 5. 11. – 7. 11. 15. 11. – 16. 11. 

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v listopadu

186/2021 Rada města Přibyslav schvaluje Darovací smlouvu mezi společností ACO 
Industries k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, IČO 48119458 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, kterou společnost ACO 
Industries k.s. daruje městu Přibyslav fi nanční dar ve výši 30.000 Kč na propa-
gaci mlékárenství na Vysočině.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

187/2021 Rada města Přibyslav schvaluje Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582  22 
Přibyslav, IČO 70944938 přijetí fi nančního daru na činnost volejbalového od-
dílu ZŠ Přibyslav ve výši 13.500 Kč od fi rmy Hettich ČR k.s., Jihlavská 2190/3, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 49437283.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

188/2021 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace organizaci SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Utín, Utín 41, 582 22 Přibyslav, IČO 60128780 na poří-
zení košového traktoru ve výši 25.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav
ze dne 22. 09. 2021
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189/2021 Rada města Přibyslav schvaluje „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí pří-
spěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z  rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2022“.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

190/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Kolumbárium Přibyslav“ 
nabídku od společnosti PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, 
IČO 08757127 s nabídkovou cenou 6.996.000 Kč bez DPH, tj. 8.465.160 Kč 
včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem. 
Termín: 29. 10. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

191/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku „Pobočko-
vá ústředna IP, včetně SIP“.
Termín: 17. 12. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

192/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  dílo na  údržbu veřejné 
zeleně mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  SH  ČMS  - Sbor dobrovolných hasičů Dobrá, Dobrá 116, 
582 22 Přibyslav, IČO 62697102, zastoupený Stanislavem Hospodkou.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

193/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  dílo na  údržbu zeleně 
v místní části Hřiště, Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hřiště, 
Hřiště 60, 582 22 Přibyslav, IČO 60128798, zastoupený Petrem Svobodou.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

194/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  dílo na  údržbu zeleně 
v místní části Česká Jablonná, Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Česká Jablonná, Česká Jablonná 50, 582 22 Přibyslav, IČO 62697501, 
zastoupený Jiřím Vlčkem.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

195/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  dílo na  údržbu zeleně 
v místní části Ronov nad Sázavou, Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a SH ČMS  - Sbor dobro-
volných hasičů Ronov nad Sázavou, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 60128810, zastoupený Michalem Novotným.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

196/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na údržbu zeleně v míst-
ní části Utín, Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Utín, Utín 
41, 582 22 Přibyslav, IČO 60128780, zastoupený Jaroslavem Zachariášem.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

197/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  dílo na  údržbu zeleně 
v  místní části Poříčí, Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  SH  ČMS  - Sbor dobrovolných hasičů 
Poříčí, Poříčí 42, 582 22 Přibyslav, IČO 62697005, zastoupený Ing. Martinem 
Chourem.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

198/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  dílo na  údržbu zeleně 
v  místní části Dolní Jablonná, Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Dolní Jablonná, Dolní Jablonná 23, 582 22 Přibyslav, IČO 62696998, 
zastoupený Jaroslavem Horským.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

199/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  dílo na  údržbu zeleně 
v místní části Keřkov, Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  SH  ČMS  - Sbor dobrovolných hasičů 
Keřkov, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 62697111, zastoupený 
Josefem Čejkou.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

200/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní služebnosti na  stavbu „Odkanalizování a  čištění odpadních vod v  místní 
části Hřiště, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a  Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587  33 Jihlava, 
IČO 70890749.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

201/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 821/B1/2021/1 ke Smlou-
vě o  poskytnutí fi nančních prostředků z  rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2021 na akci „Chodník podél silnice II/350 v místní části 
Dvorek, Přibyslav“ - ISPROFOND 5617510185 mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Státním fondem dopravní 
infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

202/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu opravňující provést stavbu 
na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina na stavbu „Rekonstrukce ul. Rašíno-
va, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

203/2021 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemku parc. č. 1995/2 o vý-
měře 134 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce 
po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

204/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
15. 10. 2018, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem …, 582 22 Přibyslav 
na byt č. 4 v bytovém domě Bechyňovo náměstí 40, 582 22 Přibyslav. Dodatek 
upravuje dobu trvání nájmu od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

205/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 2 v bytovém 
domě čp. 41, Bechyňovo náměstí, Přibyslav, s panem …, 582 22 Přibyslav, a to 
na dobu určitou od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 a schvaluje výši měsíčního 
nájemného v částce 47 Kč/m2 za měsíc.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

206/2021 Rada města schvaluje Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, 
IČO 70944938 přijetí fi nančního daru na podporu vzdělávání v oblasti rozvoje 
čtenářské gramotnosti ve  výši 48.000 Kč od  organizace Pomáháme školám 
k úspěchu o.p.s., Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 29005469.
Termín: 08. 10. 2021
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

207/2021 Rada města schvaluje Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, 
IČO 70944938 odpis nevymahatelných pohledávek za stravné v celkové výši 
1.748 Kč.
Termín: 08. 10. 2021
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

208/2021 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace paní …, 582 22 Přibyslav, 
na  úhradu školních pomůcek a  adaptačního kurzu při ZŠ Přibyslav ve  výši 
3.729 Kč a to na základě veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

209/2021 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 20. 10. 2021.
Termín: 08. 10. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

210/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít „Smlouvu o  realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/MJ/2021/00141“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností CETIN 
a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 06. 10. 2021
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Druhý měsíc školního roku 2021/2022 byl v naší škole 
plný zajímavých aktivit. 

Říjen byl zahájen výstavou pod širým nebem s  názvem Život v  bavlně. Touto 
výstavou zprostředkoval přírodovědný školní kroužek Otakárek občanům našeho 
města možnost nahlédnout do života pěstitelů bavlny a zamyslet se nad možností 
udržitelné produkce bez plýtvání vodou a genetické modifi kace bavlníku. Plakáty 
byly umístěny na stromech na přibyslavském náměstí od pošty kolem školy až na au-
tobusové nádraží. Výstava se konala ve dnech 2. – 10. října 2021.

Ve středu 6. října navštívili žáci naší školy besedu se současnou českou beletris-
tickou autorkou Petrou Dvořákovou. Beseda byla hodnocena velice pozitivně a žáci 
se velmi citlivou a zajímavou formou seznámili s problematikou nemoci mentální 
anorexie.

Žáci šestých ročníků a 7.B také vycestovali a navštívili pavilon Anthropos v Brně, 
kde je k nahlédnutí stálá expozice Pravěk, ale tentokrát trochu jinak. Tato výstava 
seznámila žáky se zajímavými pravěkými památkami nejen na našem území.

Deváté ročníky se zúčastnily exkurze v místním závodě „Pribina“, kde měli žáci 
možnost nahlédnout do provozu a zjistit, jak se vyrábí místní mléčné výrobky. Tato 
exkurze žáky seznámila s pracovními pozicemi, protože aktuálně řeší své další stu-
dijní směřování a pomalu se seznamují s trhem práce.

Již tradičně, jako každý podzim, se naše škola zúčastnila také výstavy ovoce a ze-
leniny, kterou pořádá město Přibyslav. Tuto výstavu zdobily povedené práce našich 
dětí s podzimní tématikou. 

Dne 21. října naši prvňáčci navštívili kulturní akci, kdy v místním kulturním domě 
zhlédli divadlo od umělců z Divadýlka Mrak.

Říjen byl zakončen podzimními prázdninami, během nichž žáci i učitelé nabírali 
sílu pro další podzimní dny a vyučování, které bude probíhat, doufejme, v prezenční 
podobě.

Mgr. Kateřina Smolinková

Milí čtenáři, 

podzimní měsíce barví do  teplých tónů 
nejen přírodu, ale i naši školku. Paní učitel-
ky společně s  dětmi vyzdobily třídy i  šatny 
podzimními dekoracemi. V  letošním roce 
vyrobily děti spoustu barevných výtvorů 
s podzimní tematikou pro tradiční „Výstavu 
ovoce, zeleniny, medu i brambor“, která se 
po roční odmlce konala ve sklepích radnice 
města Přibyslav.

Děti si užívaly vycházky do podzimní příro-
dy, které se konaly ( jak je v naší školce zvy-
kem) za každého počasí - poznávaly stromy, 
keře a rostliny. A konečně jsme měli možnost 
uspořádat pro děti několik kulturních akcí 
a školních výletů. Děti zhlédly program plný zvířátek - viděly například hada, létající 
veverku, ježka, chameleona. Navštívilo nás divadlo s pohádkou „Dvanáct měsíčků“ 
a předškoláci mohli společně s mladšími dětmi ze základní školy vidět divadlo „Král 
Lávra“. Školního výletu do Ekocentra Chaloupky v Horní Krupé se zúčastnily děti 
ze třídy Koťátek a Soviček. Děti ze třídy Berušek a Včelek se podívaly do Dýňového 
světa, kde měly možnost si pohrát na přírodním hřišti obklopeném nespočtem růz-
nobarevných dýní.

Díky spolupráci se základní školou i městem Přibyslav jsme v měsíci říjnu začali 
s dětmi cvičit ve sportovní hale a tělocvičně ZŠ. Za tuto možnost jsme velmi rádi - děti 
mají možnost vyzkoušet si tradiční cvičení s rozcvičkou, překážkovými drahami, rela-
xačními cviky, a zároveň mohou poznávat prostředí základní školy a sportovní haly.

Ve středu 27. a pátek 29. října, na které připadly podzimní prázdniny na základní 
škole, v naší MŠ proběhl pro přihlášené děti omezený provoz. 

Rekonstrukce nejstarší budovy a stravovacího zařízení se pomalu chýlí ke konci 
a my všichni se na nové prostory těšíme.

Přejeme vám všem klidné dny a pevné zdraví.

Za MŠ Přibyslav,
zástupce ředitele Mgr. Veronika Dobrovolná

Zprávy ze ZŠ

Zprávy z MŠ

Uzávěrka příštího čísla 19. 11. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 11. 2021)

 Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou
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V neděli 10. října 2021 se ve zcela zaplněné Dvořákově síni Rudolfi na v Praze konal 
společný koncert České fi lharmonie a žáků základních uměleckých škol ČR. Na pro-
gramu byla 9. symfonie Antonína Dvořáka Z nového světa. Společného projektu s ČF 
se zúčastnilo celkem 60 žáků z kraje Jihomoravského, Libereckého, Pardubického 
a  z  Vysočiny, přičemž 5 žáků bylo ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – ve  hře 
na housle Jitka Musílková, Magdaléna Piskačová a Eliška Říhová, ve hře na hoboj 
Rostislav Lán a ve hře na fagot Jindřich Macek. Za jejich přípravu je třeba poděkovat 
pedagogům Petru Mašlaňovi, Evě Rydlové a Josefu Brožkovi.

Původně měl projekt proběhnout ve šk. roce 2019/2020 a závěrečný koncert se 
měl konat 21. června 2020. Díky pandemii koronaviru byl projekt nuceně přerušen. 
Po dvou intenzivních třídenních soustředěních byl konečně v letošním roce oživen 
a zakončen vydařeným koncertem s fi lharmoniky v Rudolfi nu. Je příznačné, že si 
v letošním roce zároveň připomínáme 180. výročí od narození světového skladatele 
Antonína Dvořáka. Ve své symfonii Z nového světa vyjádřil dojmy, jakými na něho 
zapůsobila Amerika, ovšem dle jeho slov: „...je to a pořád to zůstane českou muzi-
kou“. Od prvního provedení v New Yorku 16. prosince 1893 dosud patří k často 
hraným skladbám tohoto velikána po celém světě. Všem účinkujícím blahopřejeme 
k výjimečnému úspěchu, ze kterého budou mít jistě nezapomenutelné zážitky.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

 Po koncertě v zázemí Rudolfina zleva: Jitka Musílková, Eliška Říhová, Magdaléna Piskačová, 
p. dirigent Petr Altrichter, Rostislav Lán a Jindřich Macek.

Žáci ZUŠ J. V. Stamice si zahráli 
s Českou filharmonií

Jakmile se přehoupne 
září, nastává čas dešťů, 
přízemních mrazíků, prv-
ního sněhu a  dlouhých 
večerů. V ten čas na mno-
hé z  nás padají chmury 
a  smutné vzpomínky. 
Také nastal „dušičkový“ 
čas a  to bývá mnohému 
opravdu smutno, proto-
že ještě víc než kdy jindy 
si vzpomene na  ty, kteří 

už mezi námi nejsou. Proto jsme se rozhodli, že budeme špatné náladě a smutku čelit 
společně. Ve čtvrtek 14. října bylo zrovna tak nevlídné počasí, ale my jsme přesto usku-
tečnili plánovaný „výlet“. Protože pršelo, tak jsme ušli tak tři sta metrů. Ale navštívili 
jsme městské muzeum v Kurfürstově domě. Měli jsme to i s malým výkladem o historii 
muzea v podání paní A. Šauerové. Dokonce někteří z nás byli v tomto muzeu úplně po-
prvé. Děkujeme vedení KZM Přibyslav - paní Z. Valnerové, že nám návštěvu muzejních 
expozic umožnila. Strávili jsme zde skoro dvě hodiny a slíbili si, že při nejbližší příleži-
tosti návštěvu zopakujeme. A protože se počasí neumoudřilo, zašli jsme si ke Kubínům 
na kafíčko a hranolky. Při vyprávění nejrůznějších veselých historek jsme v příjemném 
teplém prostředí strávili víc než hodinu. Děkujeme majitelům za vlídné přijetí.

A co bude v listopadu? To nás přivítá usměvavý pan vedoucí kulturního domu Petr 
Štefáček na tradičním zpívání. Přijďte si také zazpívat. Sejdeme se ve čtvrtek 11. lis-
topadu ve 14.00 hodin v bufetu kulturního domu. Určitě přijďte a zaručeně přijdete 
na jiné myšlenky. Ještě připomínám, že výbor naší organizace se sejde 4. listopadu 
v zasedacím sále přibyslavské radnice ve 14.00 hodin.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Podzimní čas s úsměvem…
(svaz invalidů informuje)



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 
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 Přibyslavská 10  Kroužek červenokřižáčků

Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, co se u nás dělo 
v uplynulých měsících.

Ještě v září 28. jsme zajistili zdravotní dozor na běhu Přibyslavská 10 a 5.

V sobotu 9. října jsme se sešli na první letošní kroužek Červenokřižáčků, kde 
jsme přivítali několik nových zájemců. Vydali jsme se do zámeckého parku, kde jsme 
z přírodnin vytvářeli lidské tělo.

Co nás čeká v listopadu:
V sobotu 13. listopadu 2021 od 9 do 11 hodin chystáme kroužek Červenokři-

žáčků. Scházíme se vždy jednu sobotu v měsíci a věnujeme se tématu první pomoci, 
biologie člověka a charitativní a ekologické činnosti. Pokud vás tahle témata lákají 
a je vám alespoň 5 let, přijďte se podívat! Další informace o členství najdete na na-
šem webu.

V neděli 14. listopadu 2021 se chystáme pomoci na Svatomartinské jízdě po-
řádané KVC Harmonie.

Těšíme se na podzimní setkání!

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

mscckpribyslav@seznam.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
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V neděli 14. listopadu 2021 přijede 

MMartin na bílém koni 
Pojďme společně přivítat Martina a rozjasnit Přibyslav lampiony. 

Sejdeme se vv 16:00 hodin na parketu v Dobré. Můžete se těšit na psaní 

dopisu Ježíškovi, ochutnávku svatomartinských rohlíčků, program 

pro děti a ohňovou show, po které se společně vydáme 

na LAMPIONOVÝ PRŮVOD. 

Nezapomeňte si proto vzít lampiony s sebou. 

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. 

Těší se na vás pořadatelé 

KVC HARMONIE a MS ČČK PŘIBYSLAV 

Při nepřízni počasí ověřte informace o konání akce na facebookovém profilu KVC HARMONIE 
nebo na telefonním čísle 727 927 251. 

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?
 8. 11. 2021 –  V knihovně si můžeme i hrát 
 14. 11. 2021 –  Svatomartinský lampionový průvod 

(parket v Dobré)
 27. 11. 2021 –  Vánoční výstava (Starý špitál)
Setkání  –  Výrobky s podzimní tématikou, 

písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Lucie Pátková

Vážení čtenáři, milí příznivci KVC Harmonie,

v  první řadě bychom rády poděkovaly všem, kteří 
nám pomohli s realizací burzy podzimního a zimního 
oblečení a potřeb pro děti. Bez jejich pomoci by neby-
lo v našich silách ji uskutečnit.

Měsíc listopad bude pro nás opět nabitý. Chystáme 
se na tradiční lampionový průvod na svatého Martina. 
A doufáme, že se bude moci uskutečnit i vánoční pro-
dejní výstava, kterou plánujeme v sobotu 27. listopa-
du. Bližší informace budou včas zveřejněny na našem 
facebookovém profi lu a vývěsních plochách v Přibysla-
vi. Na obě akce jste srdečně zváni.

Za KVC Harmonie Bohumila Bártová

Zprávičky z Harmonie

HARMONIE
MATEŘSKÉ 
CENTRUM

MS ODS Přibyslav si Vás dovoluje pozvat
na tradiční setkání u sochy sv. Václava

u příležitosti 32. výročí Sametové revoluce. 
Setkání se uskuteční ve středu

17. listopadu 2021 od 18.00 hod.

Bechyňovo náměstí

Martin Kamarád, předseda MS ODS Přibyslav
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V sobotu 16. 10. 2021 jsme udělali za soutěží Slza medu, o které jsme 
již v PO psali, pomyslnou tečku. Šlo již o čtvrtý ročník, jehož vítězem se 
letos stal pan Jaroslav Kárník, který při zahájení výstavy ovoce, zeleniny, 
medu a brambor převzal z rukou starosty města cenu v podobě kera-
mického talíře. Včelaři se snaží každoročně k  výstavě přispět několika 
výstavními exponáty a  letos i  širším prodejem produktů, které včelaři 
a včelařky zpracovávají. Návštěvníci výstavy si mohli zakoupit „vítězný“ 
med, medovinu, medová mýdla, svíčky a další produkty. Protože jsme 
pro návštěvníky nemohli uskutečnit ochutnávku, připravili jsme alespoň 
tzv. degustační sady. Šlo o set několika druhů medů, které se soutěže Slza 
medu 2021 zúčastnily. Každý, kdo si takový set zakoupil, si může doma 
zkusit degustaci několika druhů medů, anebo potěšit někoho ze svých 
blízkých netradičním dárkem. Jde o výběr medů z Vysočiny.

Odpoledne jsme nabídli včelařům i  nevčelařům přednášky na  téma 
apiterapie, tedy léčba včelami. První přednášející, učitelka včelařství 
Ivana Lubinová zasvětila přítomné do  pestré palety včelích produktů, 
jejich účinků a připojila i rady pro domácí použití. Druhá přednášející, 
Jitka Krejčí, doplnila téma o zkušenosti s tzv. apidomkem, tedy domkem, 
v němž lidé odpočívají a nechávají se léčit včelami. Nezabývali jsme se 
vědeckými otázkami působení včel na lidský organismus, ale zkušenost-
mi s tímto typem „léčby“. Na přednášce jsme si sice nemohli „lehnout“ 
na včely, ale mohli jsme si dopřát doušek ovčelené vody, tedy vody, která 
byla nabita včelím biopolem (uchována několik dní v blízkosti včel).

Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci přednášek, zúčastnili se jich 
a podpořili naši zájmovou aktivitu a soutěž Slza medu. Zvláštní poděko-
vání patří nejen místní organizaci včelařů, ale i městu Přibyslav a Kraji 
Vysočina.

Eva Kučerová

Sladká tečka

SKAUTSKÝ  ODDÍL  ALDEBARAN  
 

 

 

 

POŘÁDÁ  

SBÍRKU  PÁNSKÉHO  OBLEČENÍ  
 PÁTEK 11. 11. 2021 v 16 – 20 HODIN 
 SOBOTA 12. 11. 2021 v 8 – 12 HODIN 

V ODDÍLOVÉ KLUBOVNĚ  
NA FARNÍM DVOŘE V PŘIBYSLAVI 

 

SBÍRÁME ČISTÉ OBLEČENÍ BEZ NUTNOSTI OPRAV: 
BUNDY, MIKINY, SVETRY, KALHOTY, TRIKA, SPODNÍ 
PRÁDLO, PONOŽKY, OBUV, DEKY, SPACÁKY, STANY 

 

 

DAROVANÉ VĚCI BUDOU ROZDĚLENY MEZI 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY PŮSOBÍCÍ VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU. 

BLÍŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONU 731 585 349.  

DAROVANÉ VĚCI BUDO
SOCIÁLNÍ

, STANY, , , , ,

OU ROZDĚLENY MEZIROVANÉ VĚCI BUDOU

V den podzimního Velkého knižního čtvrtku, který se konal 14. října, bylo v při-
byslavském kulturním domě na čtenáře městské knihovny pasováno 70 dětí. Všichni 
jsou žáky 2. ročníku Základní školy Přibyslav. 

Pasovací listiny z pověření ředitelky Kulturního zařízení města Přibyslav Zdeňky 
Valnerové a knihovnice Markéty Gö geové školákům předal Jakub Skočdopole z po-
lenského divadelního spolku Kašpaři. V roli veselého klauna a obratného žongléra 
děti pobavil, některé pozval na jeviště, aby mu pomohly vyfoukat pasovací meč. 

Květiny od  něho obdržely učitelky češtiny, které děti v  minulém školním roce 
naučily číst a psát a vzbudily v nich zájem o krásnou literaturu - Jana Kamarádová, 
Ilona Lacinová a Iveta Neubauerová. 

Děti si domů odnesly příběhy Evelíny Koubové Bráchova bota s ilustracemi Radky 
Kielbergerové

Text a foto: Ivo Havlík

Knihovna má nové čtenáře
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, máme za sebou perný měsíc 
říjen a ani v listopadu se rozhodně nebudete nudit!

Úvodem v rychlosti zmíním, co vše se odehrálo v měsíci říjnu.

První říjnový týden patřil v knihovně čtenářům – probíhal Týden knihoven. V místní 
ZŠ proběhlo několik besed se spisovatelkou Petrou Dvořákovou. Rozhodně jste 
se nenudili v kině, první dva víkendy jsme hráli pro děti i dospělé, maminky z KVC 
Harmonie si byly u nás v knihovně pohrát se svými maličkými, v polovině měsíce 
proběhlo v kulturním domě slavnostní pasování dětí na opravdové čtenáře. Pasování 
doprovázel zábavný program, děti dostaly malé dárky a knihu. V knihovně se na ně 
těšíme. V pátek 15. října se konala v knihovně tvořivá dílna a tentokráte s rekordní 
účastí! Bylo to skvělé, všem návštěvníkům moc děkujeme a těšíme se na ně opět 
v  listopadu. Ve stejný den večer se v kulturním domě slavnostně předávaly Ceny 
města Přibyslav. O víkendu v půli října jste mohli navštívit Výstavu ovoce, zeleniny, 
brambor a medu Přibyslavska, byla doprovázena stánkovým prodejem na náměstí 
a živou kapelou.

Ve čtvrtek 21. října se v kulturním domě konalo divadelní představení Divadýlka 
Mrak „Král Lávra“ pro děti z prvních tříd a předškoláky. V říjnu nechyběl ani Filmový 
klub a 28. – 30. října jste mohli zhlédnout divadelní představení „Přízrak z Birches-
teru“ místního ochotnického spolku Furiant. Ti také 30. 10. zahájili Divadelní Při-
byslav 2021 (letos v menším formátu, než jste zvyklí). A první listopadové pondělí 
jsme ve společenském sále přivítali pana Arnošta Vašíčka – spisovatele a záhadologa, 
který nám pobesedoval na téma „Záhady na dosah ruky“.

První listopadovou sobotu přijďte do kina, určitě neprohloupíte. Od 17 hodin 
budeme 6. 11. promítat pro děti animovanou pohádku „Sněžný kluk“ a od 19:30 
zhlédnete nový dokumentární fi lm „Karel“ o  nezapomenutelném Karlu Gottovi. 
Vstupné je 60 Kč. 

A o týden později, v sobotu 13. listopadu od 19:30 hodin se bude v kině hrát 
nová česká komedie podle bestselleru Patrika Hartla „Prvok, Šampón, Tečka a Ka-
rel“. I na tento fi lm je vstupné pouhých 60 Kč.

V  pondělí 8. listopadu dopoledne zveme všechny rodiče s  malinkými dětmi 
do knihovny. Můžete si hrát, číst, povídat, vyměňovat zkušenosti s péčí o děti, dát 
si kávu či čaj – prostě změnit domácí prostředí a hrát si s dětmi u nás. Těšíme se 
na všechny. 

V pátek 12. listopadu od 19:00 hodin bude hrát v rámci Divadelní Přibyslavi 2021 
havlíčkobrodské ADIVADLO představení „Podzimní setkání“, srdečně vás zveme. 
Vstupenky si můžete pořídit předem v infocentru nebo klasicky před představením 
v kulturním domě. 

Letos na Divadelní Přibyslav permanentní vstupenky nebudou, představení je 
méně, než v předchozích letech.

V sobotu 13. listopadu v 14:00 a 15:30 hodin vám v kulturním domě zahrají 
Přibyslavská pimprlata loutkovou pohádku „O Šípkové Růžence“. Vstupné je pou-
hých 20 Kč, přijďte se s dětmi dobře pobavit.

V  pátek 19. listopadu v  19 hodin v  kulturním domě odehrají své představení 
v rámci DP 2021 ochotníci ze Škrdlovic, jmenuje se „Veřejně prospěšná strašidla“. 

V sobotu 20. listopadu na vás čeká od 19:30 hodin v KD další Filmový klub – 
skvělý fi lm a neméně dobrá muzika, tak jak jste zvyklí. 

V pátek 26. listopadu od 14:30 do 16:30 hodin pro vás bude nachystaná v dět-
ském oddělení knihovny tvořivá dílna. Těšíme se na  všechny malé i  větší šikuly. 
Na všechny se s pomůckami dostane, vstupné se neplatí a výrobek si samozřejmě 
odnášíte domů. 

V tentýž den, pátek 26. 11., a ještě v sobotu 27. 11. budou od 19 hodin v kul-
turním domě hrát své představení v  rámci DP 2021 domácí ochotníci ze spolku 
Hadrián. Jejich hra se jmenuje „Jak Dědeček Hříbeček bohatýra napravil“ a vy se 
u ní rozhodně nebudete nudit. Všechny vás srdečně zveme.

V neděli 28. listopadu v 17 hodin bude na Bechyňově náměstí slavnostně roz-
svícen vánoční strom! Stromeček se rozsvítí za doprovodu tradičního kulturního 
programu. 

V pátek 3. prosince od 19 hodin vás ještě zveme na představení Divadélka DIK 
Chotěboř, připravili si pro nás hru „Plný kapsy šutrů“.

Blíží se rozsvěcení vánočního stromu

Renomovaná hudební agentura ArcoDiva v těchto dnech vydala CD s anglickým 
názvem Prague Philharmonia Wind Quintet & Ivan Klánský. 

Hudební nosič, který je především určen na  export, výslovně a  výrazně uvádí: 
“Toto CD bychom rádi věnovali našemu kamarádovi Honzovi “Zjefkovi” Musilovi, 
který se bohužel jeho vydání nedočkal. Myslíme na Tebe, Honzo!”

Na  mysli je přibyslavský rodák, 
sólohornista Jan Musil, člen orches-
tru Národního divadla a  Prague 
Philmarmonia, jemuž spoluhráči 
říkali Zjev. 

Jan Musil, narozený 24. března 
1974, předčasně zemřel 30. dubna 
2020, je pohřben na přibyslavském 
hřbitově. 

Literární odkaz na  hudebním 
nosiči uvádí: “V provedení skvělých 
Prague Philharmonia Wind Quintet 
a  Ivana Klánského jsou na  tomto 

CD představena tři půvabná díla pro dechové nástroje a klavír - Kvinteto pro klavír 
a dechové nástroje W. A. Mozarta, Sextuor Francise Poulenca a jazzem inspirovaný 
Sextet pro dechové nástroje a klavír Bohuslava Martinů.”

Tyto skladby Pražská komorní fi lharmonie ještě s Janem Musilem nahrála ve Dvo-
řákově síni pražského Rudolfi na.

Obálka CD má na  prostřední dvojstraně již neopakovatelnou fotografi i pětice 
hráčů na dechové nástroje, Jan Musil s  lesním rohem stojí uprostřed věhlasného 
kvinteta. 

CD lze objednat na e-mailové adrese arcodiva@arcodiva.cz

Ivo Havlík

Vyšlo CD věnované památce 
Jana Musila

 Portrét hornisty Jana Musila 
na obálce hudebního nosiče

Vážená paní Henzlová, 

děkujeme za velkou a srdečnou podporu a pomoc při tvorbě letošní perníkové 
výstavy Andělé na nebi i na Zemi a také všech budoucích projektů. 

Váš oddaný perníkový tým: Martina Čejková, Aneta Velínová a Renata Slámová

Pro nejtolerantnější a nejhodnější paní učitelku

V sobotu 4. 12. v 18 hodin se poté v kulturním domě odehraje slavnostní za-
končení Divadelní Přibyslavi 2021 společně s vyhodnocením diváckých soutěží. 
Všichni jste zváni!

Jak vidno, listopad a s ním i začátek prosince bude ve znamení divadelních před-
stavení. Určitě si je nenechte ujít. 

Příjemný podzim bez viróz vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice
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V periodiku města Přibyslav v srpnu 2021 v článku 
„Dvacet let Svazku obcí Přibyslavska“ místostarosta 
Michael Omes informuje občany o  přirozených am-
bicích některých malých obcí, k  nímž řadí i  naši Při-
byslav, a lituje, že se nestala nově „vyvoleným malým 
okresním městem“. Mohu říci naštěstí. Jen odebrání 
kompetence vyřizování občanských průkazů má 
za  následek v  současné době zdvojení pracovní síly 
na „matrice“. O zrušení peněžních institucí či zavření 
pokladny českých drah v místě ví každý. Pan Omes jako 
hrozbu a neštěstí (neuvádí pro koho) vnímá nový sta-
vební zákon, jemuž nerozumí, který agendu spojenou 
s vyřizováním stavebních řízení bude centralizovat. Ve-
dení města tak již nebude podřízen Odbor výstavby 
a ŽP, aby vydával rozhodnutí výhodná pro obec, po-
škozoval práva vlastníků sousedních pozemků a žehlil 
problémy radnice. Na MěÚ stejně není stavební úřad, 
žádnou cedulku jsem nenašel. Zajímavá je i informace 
o údržbě zeleně. Odbor technických služeb je vyba-
ven moderními výkonnými mechanizmy na  sečení 
trávy. Je však pracovníky OTZ využívána minimálně 
jak dokazuje pro město „výhodná“ spolupráce p. Ka-
sala a odborné fi rmy. Po případném zveřejnění plateb 
účtovaných těmito subjekty městu by občané žasli. Co 
vy, občané, jste se způsobem vedení obce spokojeni? 
Končím citátem p. Omese, aby se nám ( jistě ne všem) 
dobře žilo a mohli vzkvétat pod současným vedením 
města Přibyslav.

Josef Pelikán st.

Postřehy

V sobotu 16. října vyjelo čtyřicet účastníků na diva-
delní představení Lucerny do  Prahy. Cesta proběhla 
bez problémů, divadlo se nám všem líbilo. Chtěli by-
chom poděkovat paní ředitelce základní školy J. Janů 
za  perfektní organizaci a  příjemně strávené sobotní 
odpoledne a  večer. Mnozí ať litují, že nejeli s  námi. 
Nejen, že by viděli hezké představení v krásném pro-
středí Divadla v Dlouhé, ale hlavně žákyně a žáky naší 
ZŠ. Z nenápadných holek se vylouply úchvatné slečny 
( jedna hezčí než druhá) ve slušivých šatech a v botách 
na  podpatcích a  z  obyčejných kluků elegantní mladí 
muži v  oblecích a  kravatách. Mnohý dospělý by se 
mohl od nich učit, jak se chodí na společenské akce. 
Škoda jen, že se někteří takhle perfektně podle etike-
ty oblečou pouze, když jedou jinam, ale když navštíví 
divadelní představení tady v  kulturním domě, klidně 
přijdou v rifl ích nebo dokonce v teplákách s batohem 
na  zádech. Mnozí odmítají dát si kabát nebo zimní 
bundu do  šatny. Je to škoda. Protože herci, zpěváci 
nebo hudebníci u  nás v  kulturním domě, ať už pro-
fesionální nebo amatérští si trochu té naší úcty taky 
zaslouží. A mnozí nejsou horší než ti, které obdivujeme 
v Jihlavě, Pardubicích nebo Praze. 

Ještě jednou velké poděkování paní ředitelce a bu-
deme se těšit zase někdy na  shledanou při takovém 
pěkném výletu.

Za všechny „Účastníky zájezdu“
Anna Šauerová

Zájezd na divadelní 
představení Lucerna

NESMYSLNÝ JÍZDNÍ ŘÁD autobusů 
stojí u přibyslavského železničního nádraží. Číst ho je 
možné buďto vleže na zemi, nebo s periskopem.

Foto: Ivo Havlík

Čtyřiadvacet medailí Za odvahu a statečnost a Za záchranu života první říjno-
vý pátek v obřadní síni zámku v Přibyslavi převzali dobrovolní hasiči. 

Než se tak stalo, hrdinům za klavírního doprovodu Michaely Štefáčkové za-
zpívalo dívčí kvarteto přibyslavské základní umělecké školy (na snímku).

Slavnostní ceremoniál se konal poprvé po dvou letech, když jeho každoroční 
pravidelnost přerušila pandemie.

Nejmladším z těch, kdo do Přibyslavi přijeli pro medaili Za záchranu života 
a hodinky české značky PRIM, byl osmnáctiletý Dominik Svoboda (na snímku). 
Měl to k nám také nejdál, žije v Nové Roli v okrese Karlovy Vary. Právě tam 
s  nasazením vlastního života vytáhl na  břeh tonoucí mladou dívku, která se 
beznadějně propadla pod slabě zamrzlou hladinu rybníka.

Text a foto: Ivo Havlík

V Přibyslavi byly předány medaile 
Za záchranu života
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Tvrzení v titulku platí, byť některé encyklopedie za rodiště nejslavnějšího českého 
encyklopedisty označují Prahu. 

Na  svět přišel 8. listopadu 1841 v  rodině  mě stského lékař e Františka Otty 
(1799–1863) a Kateř iny Ottové (1806–1885). Rodina se z Přibyslavi v roce 1845 
odstě hovala do Plzně , ale Otto se do svého rodiště vracel v souvislosti s budováním 
Žižkovy mohyly. 

Ottů v společenský vzestup rámují tř i základní data. V roce 1907 se stal preziden-
tem Živnostenské banky; v roce 1908 dokonč il vydávání Ottova slovníku nauč ného, 
svého nejvýznamně jšího nakladatelského poč inu, který nemě l př edtím ani potom 
v č eských zemích obdoby; v roce 1912 byl povolán za č lena panské sně movny, horní 
komory Říšské rady, parlamentu Rakouska-Uherska. 

Předsedou výboru pro stavbu Žižkovy mohyly
Otto prosazoval vybudování pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském ná-

městí v Praze a s tím souvisela jeho iniciativa postavit mohylu Janu Žižkovi z Trocno-
va na místě  úmrtí husitského vojevůdce u Př ibyslavi. 

Stal se př edsedou komitétu pro vybudování Žižkova památníku, v jehož prospě ch 
vydal v  roce 1870 brožuru, nazvanou Jan Žižka z  Trocnova, pravdě podobně  byl 
jejím autorem. 

Cílem brožury bylo - “abychom Jana Žižku z  Trocnova v  oč ích našich krajanů , 
kteř í snad až posud mají o ně m náhledy mylné aneb snad podně cováni zaslepenými 
fanatiky v náhledech svých se kolísají, ospravedlnili a oč istili ze všeho kalu a bláta, 
jímž byl poházen”. 

Otto své poč ínání korunoval úspě chem v zář í roku 1874, kdy byla Žižkova mohyla, 
postavená podle návrhu architekta Antonína Wiehla, v obci Šenfeld, dnes Žižkovo 
Pole, slavnostně  odhalena.

Spoluzakladatel Národního divadla
Ottova celoživotní péč e o  symbol č eského národa mu vynesla ze strany 

Společ nosti Národního divadla v blahopř ejném dopise k jeho 60. narozeninám titul 
„spoluzakladatel Národního divadla“. 

„To nám jen ukazuje, jaké autority Jan Otto choval v tehdejší společ nosti, neboť  
symbolický význam Národního divadla byl pro č eský národ mimoř ádný,” napsal 
Svatopluk Herc.

Vzniku Československé republiky se Jan Otto nedožil, zemřel v Praze 29. května 
1916. Byl pohřben na Vyšehradském hřbitově. Jeho hrobku zdobí busta od Josefa 
Václava Myslbeka, autora monumentální sochy sv. Václava na Václavském náměstí. 

V roce 1912 bylo Janu Ottovi uděleno čestné občanství města Přibyslav.

Připravil Ivo Havlík s využitím bakalářské práce Jan Otto, podnikatel, politik a kul-
turní činitel 1841 - 1916, kterou Jan Herc v roce 2009 obhájil na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze.

Autor práce uvádí, že mimo jiné těžil z životopisu Jana Otty od literárního historika 
Jaroslava Švehly, který vyšel v roce 2002 pod názvem Jaroslav Otto a podtitulem Kus 
historie č eské knihy. Tato monografi e byla napsána již za druhé svě tové války, ale 
vydání se dočkala až šedesát let po svém vzniku.

Text a foto: Ivo Havlík

Před 180 lety se v Přibyslavi narodil 
Jan Otto

 Rodný dům Jana Otty na Bechyňově náměstí č. 42 již nestojí, za druhé světové války 
ho zasáhla ničivá bomba. Busta nejvýznamnějšího přibyslavského rodáka 19. století 

od akademického sochaře Romana Podrázského je proto umístěna ve dvoře Kurfürstova domu; 
příznačně poblíž vchodu do přibyslavského Informačního centra a městské knihovny.

 Ottův slovník nauč ný - nejvýznamně jší encyklopedický poč in svého druhu, který nemě l 
př edtím, ani potom v č eských zemích obdoby, je rovněž v policích přibyslavské knihovny.

 V roce 1996 město Přibyslav vydalo drobnou publikaci věnovanou Janu Ottovi. 
K letošnímu Ottovu jubileu městské muzeum připravilo výstavu.

PODZIM před kulturním domem Foto: Ivo Havlík
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DALEKÁ CESTA. Až 1125 km čekalo na řidiče rumunského kamionu, který 
do Přibyslavi přijel pro zboží a před zpáteční cestou si odpočinul na vyhrazeném 
parkovišti u železničního nádraží. Kamion jel do Pitești, které je hlavním městem župy 
Argeș. Bývalé sídlo valašských vévodů je dnes důležitým obchodním a průmyslovým 
centrem. Poblíž se nachází město Mioveni, kde sídlí automobilka Dacia. 

Foto: Ivo Havlík

KOBERCE BAREVNÝCH LISTŮ patří k podzimní atmosféře. Žel, 
i  takovou nádheru je nutné před zimou uklidit. Jinak by trávník přišel o potřebné 
světlo, jehož nedostatek vede k růstu mechu. Tráva pod vrstvou listí nemůže dýchat 
a tím vznikají plísně. Fotografi e Ivo Havlíka zachytila Romana Kasala v zámeckém 
parku při hrabání listí z javorů.

Odborná dendrologická literatura poznamenává, že Cercidiphyllum japonicum, 
česky zmarličník japonský, „má na podzim nádherné zbarvení“. 

V Přibyslavi se o tom můžeme přesvědčit v zámeckém parku. Dvě sazenice zmar-
ličníku zde rostly vedle sebe tak dlouho, až se kmeny spojily a srostly. 

Přiznám se, že jsem dlouho nemohl přijít na název zajímavé dřeviny, jak se jme-
nuje, vím teprve od starosty města Martina Kamaráda, nezapřel v sobě maturitu 
na lesnické škole v Trutnově.

Cercidiphyllum japonicum pochází z  Japonska a  Číny. Listy mají srdcovitý tvar 
a středně zelenou barvu. Při rašení jsou červené a na podzim se zbarvují do žluta 
až šarlatově-červena. 

Literatura uvádí, že zejména ve vysoce kyselých půdách se strom zbarví do fantas-
tických odstínů, což fotografi e dokládá. Spadané listí na podzim se má nechat chvíli 
hnít na zemi, vydává totiž omamnou vůni cukrové vaty. 

Dlouhověká dřevina dorůstá do výšky 20 metrů a odolá mrazu až mínus 34°C.

Text a foto: Ivo Havlík

V parku voní listí zmarličníku japonského

Příležitostí najíst se v Přibyslavi výrazně ubylo. V létě to pociťovali turisté, netajili se 
zklamáním z malé pohostinnosti našeho města. Restaurace to zdůvodňují úbytkem 
kuchařů, kteří si v  době covidové uzávěry našli jinou obživu. Kritický nedostatek 
kuchařů se projevuje v celém Česku.

Nejstarší restaurace U Kubínů manželů Vlčkových v září vyvěsila toto oznámení: 
„Přátelé, kamarádi, vážení hosté, mrzí nás to, ale z personálních důvodů jsme nu-
ceni upravit otevírací dobu restaurace“. Polední oběd v tomto podniku člověk sní 
výhradně o víkendu, v pondělí, v úterý a ve středu mají U Kubínů zavřeno, ve čtvrtek 
a v pátek otevírají teprve ve tři hodiny odpoledne.

Restaurace U Žižky Radka Fňukala obědy naopak podává po celý týden počínaje 
11. hodinou, ale od pondělka do čtvrtka zamyká již v 15 hodin, takže si tam čtyři 
dny v týdnu nedáme večeři. V pátek, v sobotu a v neděli povečeřet sice můžeme, ale 
stihnout to musíme do 20. hodiny.

V plném provozu v centru města zůstala pouze restaurace U Huberta. Všechna 
čest - obědy vaří šest dnů v týdnu, s výjimkou neděle. Dostatečně široký má také 
jídelníček. Jsou na něm dvě polévky, tři předkrmy a třináct jídel, z toho čtyři bezma-
sá. Kromě vnitřních prostor restaurace v létě čile obsluhovala také pod slunečníky 
na široké verandě. 

V rámci svých možností v podstatně užší nabídce vaří Kavárna Grand Café. 

Mimo centrum města bez omezení vaří řecká restaurace Veronika manželů Vác-
lavy a Bohumila Kytličkových. Zavřeno má pouze v neděli.

Hostince vaří méně, nemají kuchaře

 Zatímco jiní kuchaři od plotny houfně odcházejí, Bohumil Kytlička zůstává svému řemeslu 
věrný. Snímek Ivo Havlíka ho zachytil s manželkou Václavou při servírování dýňové polévky 

na Výstavě ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska.

Čerstvé pizzy si lze každý den, kromě pondělí, od rána do pozdního večera odnést 
nebo po telefonické objednávce nechat dovézt až do bytu z bufetu Nonno.

Ivo Havlík
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Silniční válec, který déle než půl roku parkoval v Přibyslavi, konečně zmizel. 

Proč se před výpravní budovu starého železničního nádraží letos na jaře mnoha-
tunový kolos dostal, zůstává záhadou. Rébusem o to větším, že podle hodnověrných 
zdrojů stroj do  Přibyslavi převezla sama stavební společnost PORR, před jejímž 
sídlem v Tlumačově v okrese Zlín válec sloužil k nevšední fi remní propagaci.

Nález válce v Přibyslavi zaujal média. Novinové, rozhlasové i televizní zpravodaj-
ství zdůrazňovalo obrovskou hmotnost stroje.

“Starý stavební stroj neměl motor, zprovoznit ho je takřka nemožné. Zloději ho 
nejspíš ukradli, aby ho po částech rozprodali do šrotu nebo se možná zalíbil nějaké-
mu sběrateli,” hlásil 28. května v Televizních novinách TV Nova reportér David Pik 
v domnění, že šlo o krádež.

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

„Ano, společnost PORR si v pátek 8. října válec sama naložila a z pozemku býva-
lého kolejiště, který dnes patří naší strojírně, konečně odvezla, předpokládám, že 
zpátky do Tlumačova,“ řekl Přibyslavskému občasníku Martin Škacha ze společnosti 
SC Metal.

Snímek jsem pořídil 7. října, aniž jsem tušil, že válec bude příští den z Přibyslavi 
odvezen.

Ivo Havlík

Silniční válec je už pryč

Z  PŘIBYSLAVSKÝCH ULIC. Nový „kabát“ získal rodinný dům 
na Příkopech. Spolu s fasádou si majitelé pořídili nová vrata a nově vydláždili vjezd 
do svého dvora. Vše je barevně sladěno.

Foto: Ivo Havlík

DÍVKA S ORNAMENTY. Když správce kulturního domu Petr Štefáček 
ukončil letošní osvěžující tryskání kašny, ukázalo se, že kolující voda obsahuje vápník 
a podobné minerály, které se usazují na těle dívky, jejích ryb a lachtana. Deště tyto 
usazeniny časem smyjí.

Foto: Ivo Havlík

NOVÝ DOPRAVNÍ PŘEDPIS řidičům nařizuje, že jejich automobil 
musí předjížděného cyklistu minout obloukem na  vzdálenost nejméně 1,5 m. 
O reálnosti dodržování tohoto pravidla a jeho kontroly se nyní hodně diskutuje. Že 
to při stále hustějším silničním provozu nemají lehké ani cyklisté, ani řidiči kamiónů, 
dokládá snímek z Husovy ulice. 

Foto: Ivo Havlík

SVOZ MAKULATURY dává pracovníkům technických služeb města 
zabrat. Snímek z  ulice Příkopy zachycuje fi nále úsilí o  vyprázdnění přeplněného 
kontejneru. Řidič musel několikrát vylézt na vysokou korbu nákladního automobilu, 
aby vzpříčené kartony uvolnil. 

Foto: Ivo Havlík
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Výsledkový servis
Téměř skoro všechna naše družstva zahájila v říjnu soutěžní sezónu, na ostrý start 

stále čeká už jen tým přípravky. Nejmladší z kategorií - přípravka - měla sehrát svůj 
turnaj na domácí palubovce v neděli 10. října, avšak z důvodu karanténních opatření 
některých družstev byl turnaj přesunut, nejspíše až na  5. března. O  defi nitivním 
termínu vás budeme informovat. 

Elévové se na domácí půdě představili v sobotu 2. října. Hned na úvod soutěžního 
ročníku je čekali těžcí soupeři. Po  celkové bilanci jednoho vítězství a  tří porážek 
obsadili na turnaji 4. místo. V sestavě nastoupilo mnoho nových tváří hráčů, kteří 
s fl orbalem buď začínají úplně, nebo byli doplněni ze soupisky přípravky. Tito noví 
hráči se však za svůj výkon nemusí stydět. Kromě zápasů samotných čekala elévy 
doplňková disciplína v podobě slalomu na rychlost.

Mladší žáci vyjeli na první turnaj do Dolní Cerekve. V prvním utkání deklasovali 
jihlavské Ježky, ve  druhém podlehli hráčům SK JeMOBu (Moravské Budějovice) 
a ve třetím porazili o gól ve velmi vyrovnaném zápase Lvíčata z Jihlavy. 

Starší žáci mají za sebou již tři turnaje: v Telči, Novém Městě na Moravě a mezi do-
mácími přibyslavskými mantinely. Naši reprezentanti se drží ve třetím výkonnostním 
koši, v posledních zápasech však dokážou hrát vyrovnané zápasy a pevně věříme 
v posun do lepšího koše.

Muži zahájili soutěžní ročník nejdříve ze všech klubových kategorií a to již v neděli 
19. září. Ve skutečské sportovní hale porazili v prvním utkání SK Jihlava B, ve druhém 
nestačili na rezervu žďárských Hrochů. Další dvě utkání sehráli muži na “domácí” 
půdě v novoměstské sportovní hale. Nad jejich síly byli fl orbalisté Dačic B, naopak 
výsledkově se jim zadařilo proti Telči. V neúplné tabulce Ligy Vysočiny patří mužům 
slibné třetí místo.

Pozvánka na domácí zápasy
V neděli 14. listopadu sehrají junioři dvě domácí utkání, soupeři jim budou Spar-

tak Pelhřimov a Florbal Telč. Z důvodu nevyhovujících malých rozměrů palubovky 
přibyslavské sportovní haly musí junioři (ale i muži) hrát svoje “domácí” utkání v hale 

Novinky z klubu SK JUVENIS Přibyslav - listopad 2021
v Novém Městě na Moravě. Přijeďte povzbudit naše hráče a vytvořit jim důstojnou 
diváckou kulisu. 

Klubová nástěnka
V minulých dnech došlo k aktualizaci klubové nástěnky na dolní straně náměstí. 

Naleznete zde základní informace o klubu a jeho fungování, rozpis tréninků či po-
zvánky na jednotlivé domácí turnaje.

Nábor nových hráčů i trenérů
I nadále hledáme nové hráče i trenéry do všech našich kategorií. Přijďte si vyzkou-

šet tento dynamický sport a nasajte pohodovou atmosféru našich týmů. Veškeré 
podrobnosti o trénincích jednotlivých kategorií naleznete na neustále aktualizova-
ných webových stránkách www.skjuvenis.cz.

Martin Ležák
Člen VV klubu SK JUVENIS Přibyslav
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OSM FOTBALISTŮ SK Přibyslav a  Sokola Herálec bojovalo v  této 
fotografi cké momentce o míč. Utkání se hrálo v neděli 16. října bezprostředně před 
uzávěrkou listopadového občasníku a skončilo plichtou 3:3.

Foto: Ivo Havlík

Cenné jednobrankové vítězství si v sobotu 16. října v derby krajského přeboru 
přivezli z Chotěboře fotbalisté SK Přibyslav. 

Jediný gól utkání vsítil (kdo také jiný?) po  centru Miloše Krčála hlavou Adam 
Vostál. Stává se střeleckým králem. Ze dvaceti přibyslavských branek dal jedenáct! 

V  době tisku listopadového občasníku se hrálo v  Přibyslavi posázavské derby 
s Kovofi nišem Ledeč nad Sázavou, bylo o to zajímavější, že tamější mužstvo nyní 
vede extrenér SK Přibyslav František Polák. Však se také jel na své bývalé svěřence 
do Chotěboře podívat, aby zjistil, jak na ně. 

Rýsuje se, že pokud Přibyslav uhraje nějaký bod, přezimuje mimo pásmo klubů 
ohrožených sestupem do nižší soutěže.

Naposled letos na kopanou půjdeme v neděli 7. listopadu. Soupeřem nám bude 
TJ Dálnice Speřice, která k datu 18. října vede tabulku impozantním skóre 34:6. Klub 
má tedy nejlepší útok a ještě lepší obranu. Výkop je již ve 14 hodin. 

Zajímavými duely soutěž okresního přeboru zakončí rezerva SK Přibyslav. Posled-
ní říjnový den hostí Okrouhlici a o šest dnů později, první listopadovou neděli, hraje 
se stejným soupeřem na jeho hřišti.

Obdobné double v  přeboru III. třídy ve  shodných dnech čeká Sativu Keřkov, 
soupeřem bramborářů bude druhá rezerva Ždírce nad Doubravou. 

Ivo Havlík

Fotbalový podzim jde do závěru

Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav byla opět pověřena uspořádáním župního 
přeboru Havlíčkovy župy v atletice.

V den závodů, v sobotu 25. září 2021, za pěkného počasí k nám přijeli mladí atleti 
ze sokolských jednot z Havl. Brodu, Kejžlice, Nížkova, Velké Bíteše, Golčova Jeníko-
va a přidala se domácí Přibyslav. Rozdali jsme celkem 88 startovních čísel, nejvíce 
přihlášených bylo z Golčova Jeníkova - 30, z Přibyslavi závodilo 29 dětí.

V 9 hodin byl slavnostní nástup všech zúčastněných a po zahájení závodů župním 
náčelníkem se děti rozdělily do  11 věkových kategorií a  začaly se plnit disciplíny 

Župní atletický přebor Havlíčkovy župy
atletického čtyřboje, který se skládá z krátkého běhu, skoku do dálky, hodu kriketo-
vým míčkem a závěrečným dlouhým během.

Ti, co do Přibyslavi přijeli, závodili s velkým zaujetím, snažili se o co nejlepší výkony. 

Byla radost sledovat, jak i ti nejmenší, 3-6leté děti, s nadšením sportovaly a jakou 
měly radost ze závodění. I letos na atletickém přeboru potěšila účast rodičů, kteří to 
se svými dětmi prožívali, radili a fandili jim.

Kolem 12. hodiny byly splněny všechny disciplíny atletického čtyřboje a následně 
bylo provedeno vyhodnocení a  nejlepší tři závodníci z  každé kategorie obdrželi 
medaile a diplomy. 

A diplomy za účast obdrželi i všichni předškoláčci, kteří se neumístili na prvních 
místech.

Naše tělocvičná jednota získala celkem 5 medailí a byli to 4 žáci a 1 žákyně.

Roč. 2017-2018 Šimon Kerbr I. místo
 2015-2016 Petr Bárta I. místo
 2012-2014 Beáta Kerbrová I. místo
 2012-2014 Vojtěch Bárta I. místo
 2010-2011 Zuzana Fišerová II. místo

Závěrem župního přeboru v atletice náčelnice župy, sestra Fidlerová, poděkovala 
všem dětem za  předvedené výkony a  našemu cvičitelskému sboru za  organizaci 
atletických závodů. Všichni byli spokojení, počasí nám přálo, nikdo se nezranil a tak 
sokolský pozdrav všech závodníků defi nitivně ukončil vydařené závody. 

Eva Šmídová



Osobní / Inzerce LISTOPAD 2021Str. 24

Vánoční nabídka pro rok 2021 
Těsta (linecké světlé i tmavé, kokosové a ořechové) 

  objednávky do 12. 12. 2021 
  výdej od 15. 12. 2021 

Čajové pečivo baleno po 0,5kg za cenu 180,- Kč 

Korpusy (košíčky, kornoutky, laskonky, griliážové trubičky a rakvičky) 

Balené pečivo (kokosky, žloutkové, sněhové sypané a polomáčené, linecké kytičky, marokánky, florentýnky,  

mini laskonky, bezlepkové čajové a bezlepkové linecké) 
  objednávky do 6. 12. 2021 

Vánoční kolekce krémová 1 kg za cenu 490,- Kč 

Malé zákusky dle stálé nabídky 

  objednávky do 12. 12. 2021 
  výdej 21. – 23. 12. 2021 

Dne 23. prosince 2021 budeme mít otevřeno do 12 hodin. 

V novém roce se na Vás budeme opět těšit od 7. ledna 2022 

Objednávky přijímáme osobně: Cukrárna Fontána Přibyslav 
   telefonicky: 569 484 650 
   e-mailem: fontanasro@seznam.cz 
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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 
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Řešení poruch erekce rázovou vlnou na 
Vysočině!  

 

 

 

www.patientive.cz    info@patientive.cz       tel.: 771 158 211 

Bechyňovo náměstí 7
582 22  Přibyslav
Hotline: 602 533 109
Email: procare@procare.cz

Ještě stále není v dostatečném povědomí zdravotní služba, která umožňuje pa-
cientům některé potíže, společně se zdravotní sestrou, překonat doma. Taková 
služba ale v České republice existuje a má již bohatou historii. Domácí zdravotní 
péče je určena pro krátkodobé i dlouhodobé ošetření  zdravotní sestrou, pro  kli-
enty všech věkových kategorií jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči 
a mohou být léčeni v domácím prostředí. Tuto službu poskytují zdravotní sestry, 
které splňují kvalifikační předpoklady pro samostatnou práci bez dohledu. Služba 
je poskytována na základě indikace (Poukaz DP) praktického lékaře pro dospělé, 
praktického lékaře pro děti a dorost a nebo ošetřujícího lékaře při propuštění z ne-
mocnice. V takovém případě je služba hrazena ze zdravotního pojištění a klient nic 
neplatí. Může využít i možnosti přímé platby nebo si službu nakombinovat.

V domácím prostředí lze provádět i výkony, které se zdají jako doma neproveditel-
né. Kromě základních úkonů, např. odběry krve, převazy defektů a pooperačních 
ran, extrakce stehů, péče o stomii, péče o permanentní močové katétry, včetně 
jejich výměny, sesterské rehabilitaci atd. lze doma pečovat i o klienty s tracheo-
stomickou kanylou, závislé na kyslíku, klienty na peritoneální dialýze a na umělé 
plicní ventilaci. Nově lze v domácím prostředí provádět i hemodialýzu. Klienti pro-
fitují z možnosti zůstat doma a nechat se ošetřit tam, kde jim je nejlépe. To má 
samozřejmě velmi dobrý vliv na psychiku, je ve svém vlastním sociálním prostředí, 
mezi blízkými, a tím se lépe hojí a uzdravuje.  Zkracuje se tak i délka hospitalizace, 
v některých případech se lze celé hospitalizaci vyhnout. Výhodou je rovněž ekono-
mické hledisko, tzn., domácí zdravotní péče je levnější než hospitalizace. 

Nutno zmínit i paliativní péči, kterou poskytují zkušené paliativní sestry a umožňují 
nevyléčitelně nemocným důstojný odchod. 

V  Přibyslavi a  na  Vysočině působí agentura ProCare Medical s.r.o., která je 
schopna zajistit veškeré výše zmíněné výkony.  Věnovat se Vám bude tým ProCare:

ProCare Medical, s.r.o., 
Pobočka Přibyslav
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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 

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

Prodám
garáž

v Přibyslavi
v ulici Dr. Půži.
Zn. nejvyšší nabídce

tel. 603 581 501
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NEBE  PEKLO  RÁJ

Výstava potrvá 
do 14. listopadu 2021.

 
 
 
 
 
 

 

Srdečně zveme na nejen cestovatelskou besedu 

Cestou - necestou 
 

Ladislav Tajovský přijde vyprávět, jak vidí ekonom daleké světy,  

od Grónska po Tasmánii  

 
Pátek 19. 11. 2021, 19:30  

 
Přibyslav – zasedací sál radnice  

 
Vstupné dobrovolné 

Přijďte si vyzkoušet nové podzimní vůně.

Pozvání pla   pro všechny příznivce 
vůní a dekorací.
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Bolí vás záda? 

Pak je tu pro vás vhodná nabídka! 

ve středu 3. listopadu 2021 v 18 hodin se 

v sále Městského úřadu v Přibyslavi 

koná přednáška 

"Aby záda nebolela – cvičení podle Ludmily Mojžíšové" 
Program: 1) Rodinné příběhy 

     2) Představení Ludmily Mojžíšové 

     3) Sestava cviků 

     4) Návod, jak postupovat dál 

     5) Diskuse 

Lektorka: Ing. Dana Studničková 

Vstupné dobrovolné 

Zájemci si mohou vzít s sebou karimatky nebo deky  

a cvičení si vyzkoušet (podle kapacitních možností sálu). 
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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

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:

Výstavní síň
Bechyňovo náměstí 45, Přibyslav

www.kzmpribyslav.cz

Po,Út,St,Pá: 8.00 - 12.00/13.00 - 17.00
Čt: 8.00 - 12.00/13.00 - 16.00

So: 9.00 - 11.00

Vánoční výstava
betlémů

Vernisáž 28. listopadu 2021 v 16.00 hod.

28. 11. 2021 - 6. 1. 2022



Str. 31KZMPLISTOPAD 2021



KZMP LISTOPAD 2021Str. 32

Dílnička v knihovně Foto: redakce PO

Milí návštěvníci našich hromadných akcí,
upozorňujeme vás, že u vstupu na konanou akci vás požádáme
o předložení buď potvrzení o dokončeném očkování, prodělané

nemoci, nebo provedeném testu s negativním výsledkem.
Na místě bude možné zakoupit samotesty, nebo si přinést svůj

vlastní test a provést ho na místě.
Především ale apelujeme na vaši ohleduplnost a připravenost. 

Děkujeme za pochopení.

Upozornění
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Divadelní PŘIBYSLAV3333337777... RRRROOOOČČČNNNNÍÍÍÍÍÍKKKKKK37. ROČNÍK

2021

SobotaSobota

30. 10.30. 10.

PátekPátek

12. 11.12. 11.

SSSSSSSSSobotaSobota

13. 11.13. 11.

PŘÍZRAK

 Z BIRCHESTERU

DS FURIANT

ds

KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV
Na jednotlivá představení 100 Kč / 80 Kč
(vstupenky zakoupíte jak v Informačním centru, tak před představením v KD)
Slevy: ZTP; ZTP/P, studenti, děti do 15 let a držitelé Senior Pasů

PODZIMNÍ SETKÁNÍ

DS ADIVADLO HB

ds

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

PŘIBYSLAVSKÁ PIMPRLATA

ds

StředaStředa

17. 11.17. 11.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ

STRAŠIDLA

DS HAVLÍČEK ŠKRDLOVICE

ds

PátekPátek

19. 11.19. 11.

PátekPátek

3. 12.3. 12. PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

DIVADÉLKO DIK CHOTĚBOŘ

ds

JAK DĚDEČEK

HŘÍBEČEK BOHATÝRA

NAPRAVIL

DS HADRIÁN

ds

SobotaSobota

4 12.4 12.

ZAKONČENÍ

 A VYHODNOCENÍ

SOUTĚŽÍ
ds

POŠŤÁCKÁ POHÁDKA

SCHOD CHOTĚBOŘ

ds

SobotaSobota

27. 11.27. 11.
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Městská knihovna Přibyslav 
(každoročně od 1. 9. do 30. 6.) 

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

 
(upozornění: v době státních svátků vždy zavřeno) 

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

 
 

 

Informační centrum 
Městské muzeum Přibyslav 

(každoročně od 1. 9. do 31. 5.) 
 

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

 Ne     zavřeno 
 

     (upozornění: v době státních svátků vždy zavřeno) 
 

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

– od 1. listopadu 2021 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. listopadu 2021 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. listopadu 2021 Významná výročí v Přibyslavi Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2021 NEBE·PEKLO·RÁJ/výstava obrazů Janáček galerie Janáček galerie, Vendula Látalová
– od 1. listopadu 2021 Rozlušti místo, vyfoť, přečti – soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2021 Prodejní výstava obrazů Kulturní dům KZM Přibyslav, Pavlína Slavíková
– 1. listopadu 2021 v 17.30 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
– 3. listopadu 2021 v 18.00 h. Aby záda nebolela – cvičení podle L. Mojžíšové/přednáška Zasedací sál radnice Ing. Dana Studničková, MěÚ 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
– 8. listopadu 2021 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 11. listopadu 2021 v 14.00 h. Zazpívej si s námi … Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 11. listopadu 2021 od 16.00 h. Sbírka pánského oblečení/viz plakát Oddílová klubovna/farní dvůr Přibyslav Skautský oddíl Aldebaran
– 12. listopadu 2021 od 8.00 h. Sbírka pánského oblečení/viz plakát Oddílová klubovna/farní dvůr Přibyslav Skautský oddíl Aldebaran
– 12. listopadu 2021 v 19.00 h. DP/Podzimní setkání/DS Adivadlo HB Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. listopadu 2021 v 14.00, 15.30 h. DP/O Šípkové Růžence/Přibyslavská pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. listopadu 2021 v 16.00 h. Svatomartinský lampionový průvod  Areál v Dobré KVC Harmonie
– 16. listopadu 2021 od 9.00 h. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé - poradna  DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 17. listopadu 2021 v 17.00 h. DP/Pošťácká pohádka/SCHOD Chotěboř Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. listopadu 2021 v 18.00 h. Tradiční setkání u sochy sv. Václava Bechyňovo náměstí MS ODS Přibyslav
– 18. listopadu 2021 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 18. listopadu 2021 v 16.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 19. listopadu 2021 ve 12.00 h. Uzávěrka listopadového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. listopadu 2021 v 19.00 h. DP/Veřejně prospěšná strašidla/DS Havlíček Škrdlovice Kulturní dům KZM Přibyslav
– 19. listopadu 2021 v 19.30 h. Cestou - necestou/cestovatelská beseda Zasedací sál radnice Ladislav Tajovský
– od 20. listopadu 2021 Prodejní výstava autorských prací Janáček galerie Janáček galerie
– 20. listopadu 2021 v 19.30 h. FK – Okupace – fi lm; 100% FrREEDOM – koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 26. listopadu 2021 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. listopadu 2021 v 19.00 h. Jak Dědeček Hříbeček bohatýra napravil/DS Hadrián Kulturní dům KZM Přibyslav, DS Hadrián
– 27. listopadu 2021 od 13.00 h. Vánoční výstava Starý špitál KVC Harmonie, MS ČČK Přibyslav
– 27. listopadu 2021 v 19.00 h. DP/Jak Dědeček Hříbeček bohatýra napravil/DS Hadrián Kulturní dům KZM Přibyslav, DS Hadrián
– 28. listopadu 2021 od 16.00 h Vernisáž výstavy – Vánoce, jak je neznáme Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 28. listopadu 2021 od 16.00 h Vernisáž výstavy – Vánoční výstava betlémů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 28. listopadu 2021 od 17.00 h Rozsvícení vánočního stromu Bechyňovo náměstí Město Přibyslav, KZM Přibyslav
– 3. prosince 2021 v 19.00 h. DP/Plný kapsy šutrů/DS Divadélko DIK Chotěboř  Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. prosince 2021 v 19.00 h. DP/Slavnostní zakončení přehlídky  Kulturní dům KZM Přibyslav

listopad 2021

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


