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Tento úvodník píši v den ustavující schůze zastupitelstva města. Nejprve musím 
poděkovat za vaši důvěru v nás vloženou, vždyť ODS, kterou v práci starosty již osm 
let reprezentuji, obdržela historicky největší procento hlasů v rámci komunálních 
voleb v Přibyslavi. Je to obrovský závazek pro nás do let příštích. Již nyní mohu na-
psat, že došlo k uzavření koaliční smlouvy na půdorysu koalice let minulých. Členy 
rady budou tedy zástupci ODS, KDU-ČSL a Nezávislých pro Přibyslav. Jednou z pri-
orit při uzavírání koalice byla myšlenka návratu pozice uvolněného místostarosty. 
Jsme jedno z mála takto velkých měst, které nemá pozici místostarosty dlouhodo-
bě uvolněnou, což sice šetří městu prostředky, ale zároveň to znamená omezení 
v tak vypjatých časech, ve kterých se dnes nacházíme. Jelikož se ale v rámci koalice 
nepodařilo najít schůdnou variantu pro obsazení uvolněné funkce místostarosty, 
rozhodli jsme se zřídit pozici druhého místostarosty, který převezme část potřebné 
agendy. Celkový úvazek obou místostarostů zaplní zhruba polovinu pracovní náplně 
místostarosty uvolněného.

Byť vstupujeme do nového volebního období, realizujeme i teď mnoho investič-
ních akcí. Celková situace na stavebním trhu nebyla na počátku tohoto roku příznivá, 
a i fi rmy se potýkají s nedostatkem pracovních sil, s výkyvy cen materiálů a surovin. 
To se odráží v tom, že minimálně na dvou investičních akcích vzniká významná pe-
nalizace zhotovitelských fi rem (zámecký park, Pelikánova ulice) za nedodržení lhůt 
určených pro realizaci těchto akcí. Stavby ulice Rašínova a Hasičská zase prodloužilo 
čekání na zhotovitelskou fi rmu, která prováděla překládku sítí pro ČEZ. 

Z investic, které budou končit v podzimním období, bych zmínil stavbu kruho-
vého objezdu a  rekonstrukci DPS, jež probíhají dle harmonogramu. Do  zimních 
měsíců budeme vstupovat započetím rekonstrukce pláště kulturního domu, kterou 
jsme vysoutěžili za cca 34 milionu Kč s přibližně šestimilionovou dotací. Zároveň 

zahajujeme, taktéž dotované, zateplení pláště bytového domu v Ronově nad Sáza-
vou a běží výběrové řízení na první etapu výměny veřejného osvětlení v Přibyslavi. 

Do  příštího roku chystáme řadu investic, které naleznete přehledně setříděné 
v koaliční smlouvě v sekci samosprávy na webových stránkách města. Důležitější 
ale možná bude, jak se dokážeme vyrovnat s nastupující ekonomickou krizí, vysokou 
infl ací, a  ještě vyššími cenami energií. Byť nás čekají nelehké časy, věřím, že jich 
dokážeme využít k  přípravě na  budoucnost. Základ vidím v  zasíťování pozemků 
nejen pro výstavbu, ale i pro drobné podnikání a zároveň pro budoucí průmyslové 
využití. První a druhý krok k tomuto již udělalo minulé zastupitelstvo, když dokázalo 
potřebné pozemky nakoupit a zadalo projektovou dokumentaci a studie pro jejich 
budoucí využití. Rozsah, v kterém to zastupitelstvo navrhlo, by měl pokrýt příštích 
dvacet let rozvoje města.

V mnoha ohledech nás brzdí narůstající byrokracie, která se podle mých odhadů, 
ale i podle názoru mých kolegů, starostů malých obcí, za poslední roky rozrostla 
o desítky procent. Doufám, že jestli nám přinese nastupující krize něco pozitivního, 
pak to bude omezení toho příslovečného úředního šimla.

Začátek nového volebního období ve mně vzbuzuje optimismus a nové naděje, 
byť se nacházíme uprostřed velmi složité doby. A to píši s vědomím, že pokud jsem 
použil slůvko „uprostřed“, pak je to velmi optimistické očekávání, jelikož jsme spíše 
na jejím počátku. Mám ale stále víru, že jsme to my sami, kteří stojíme za naplněním 
svých životů, že jsme to my sami, kteří si musí odpracovat své štěstí. A to není vždy 
pohodlná práce. Přeji nám všem, abychom viděli a nacházeli radosti v každodenních 
maličkostech a přeji nám všem, abychom mohli začít mluvit o míru v Evropě opět 
v přítomném čase. 

Martin Kamarád, starosta města

V jednacím sále přibyslavské radnice stojí 
model lodi s  posádkou. Posádka v  podobě 
dřevěných koulí v různých odstínech znázor-
ňuje zastupitele. Ti společně řídí loď tak, aby 
šťastně doplula do přístavu. Loď představuje 
město a přístav je jeho šťastná budoucnost. 
Tento krásný symbol je dar od našich holand-
ských přátel z Mooku. 

Odpovědnost
Nově zvolení zastupitelé na sebe vzali od-

povědnost za obec a její občany, kteří je zvo-
lili. K  této odpovědnosti patří úsilí pečovat 
o  určitou úroveň politické kultury v  daném 

místě. Politická uskupení ve svých volebních programech představila veřejnosti své 
priority, které chtějí uskutečňovat v  nadcházejícím období. Určitá pestrost i  roz-
dílnost názorů na  jednotlivá témata považuji za  užitečné. Možnost nabídky více 
pohledů přispívá k zodpovědnějšímu hodnocení a následnému rozhodování.

Spolupráce
Nejsem velký zastánce přísného vymezení ve smyslu koalice a opozice, zejména 

ve městě naší velikosti. Věřím tomu, že dobrý projekt najde podporu napříč celým 
zastupitelstvem. Pro volbu představitelů města je celkem zásadní, aby zvolený tým 
dokázal spolupracovat. Významným předpokladem je názorová shoda v těch nejzá-
sadnějších bodech programu. Právě programová shoda tvoří pevný základ koaliční 
spolupráce.

Týmová práce má mnoho výhod 
Při sdílení řešení různých pracovních úkolů mohou vznikat zajímavé nápady. Dob-

ré mezilidské vztahy na pracovišti obecně podporují pracovní pohodu a efektivitu. Je 
velká škoda, když na (různých) pracovištích takové podmínky chybí a není ani snaha 
je vytvořit. Přeji sobě, všem zastupitelkám a zastupitelům, aby se nám v nadcháze-
jícím volebním období dařilo dobře řídit loď, na jejíž palubu nás vyslali přibyslavští 
voliči. Ať loď společnými silami po čtyřleté plavbě šťastně dovedeme do přístavu.

Michael Omes

Přibyslav v tak trochu nevyzpytatelné době

Zastupitelé na jedné lodi Na prvním ustavujícím zasedání 
zastupitelstva města Přibyslav
dne 19. října 2022 byli zvoleni:

starosta města Martin Kamarád
1. místostarosta Michael Omes
2. místostarosta Mgr. Ota Benc
člen rady Václav Henzl
člen rady Ing. Jan Thomayer

Čtenáři se mohou těšit na další z povídek 
Růženy Ročkové pod názvem: Noční eskapá-
da. Pohádka o chytrém netopýrovi od Pavla 
Bezděčky je tentokrát přeložena do ukrajin-
štiny, aby potěšila i ukrajinské děti a dospělé.

Můžete se těšit na vzpomínky pana Jose-
fa Čejky z Ronova nad Sázavou a přiblížení 
péče o rodinnou zahrádku.

Seriál o  rodu Klusáčků pokračuje vyprá-
věním genealoga Jiřího Klusáčka z  Prahy. 
Manželé Kameníkovi líčí další etapu zajímavé 
historie šlechtění brambor na Přibyslavsku. 

Klára a Pavel Bezděčkovi přinášejí zajíma-
vosti z  přírodopisné říše našeho regionu. 

Připojen je tentokrát i přehled obsahu článků vydaných v letech 2009 až 2011.

Věříme, že si najdete volnou chvilku k zajímavému čtení, které se vztahuje k na-
šemu regionu. 

Za redakci Přibyslavského čtvrtletníku
Michael Omes

Vyšlo nové dvojčíslo Přibyslavského 
čtvrtletníku 1-2/2022
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Cena města Přibyslav za rok 2021

Věra Schusterová
Paní Věra Schusterová, rozená Vašinová, se narodila v obci Dobrá. Její otec 

Ladislav a maminka Emílie byli zanícenými Sokoly. Myšlenky tohoto hnutí rodiče 
vštěpovali svým dvěma dcerám Mileně a Věře od útlého dětství. Třebaže v době 
druhé světové války prožívaly sestry své bezstarostné dětství právě v obci Dobrá, 
neměly tehdy tušení, že jejich otec, velký vlastenec, pomáhá ukrýt válečného 
zběha, což bylo na tehdejší dobu sice odvážné, ale velmi nebezpečné.

Po ukončení základní školní docházky se rozhodla, že se stane dětskou zdravot-
ní sestrou. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Po ma-
turitě nastoupila na LFUK v Hradci Králové k nástavbovému studiu. Její profesní 
dráhu na čas ukončil rok 1969 pro její politický postoj. Proto tři roky pracovala 
ve Státním statku Přibyslav v rostlinné výrobě. V roce 1972 se do zdravotnictví vrá-
tila a pracovala v něm až do svého odchodu do důchodu. Po celou dobu zůstala 
věrná Sokolu, kde našla mnoho dobrých přátel, se kterými se dosud ráda schází. 

Jako řadová členka svazu žen nebo SPOZ se aktivně účastnila nejrůznějších 
společenských a  kulturních akcí. Po  roce 1989, po  dobu několika volebních 
období, se stala aktivní zastupitelkou města. Pracovala též jako předsedkyně 
sociální a  zdravotní komise města, dodnes je platnou členkou SPOZ. V  roce 
2001 převzala funkci předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav. Tuto organizaci 
vede dodnes. 

Paní Věra Schusterová převzala Cenu města Přibyslav za spolkovou oblast.

Miroslav Krča
Zájem o  rybařinu Miroslavu Krčovi nadělil svatý Petr do  kolébky. Už jako 

desetiletý se stal členem místního spolku Českého rybářského svazu. Po základní 
škole šel nabrat odborné vědomosti do rybářské školy v Třeboni. Vydržel tam 
sice jen jeden školní rok, ale nabraná moudra a  neutuchající zájem o  danou 
odbornost jej v  roce 1986 přivedly do  funkce hospodáře spolku. Ve  svěřené 
práci dosahoval dobrých výsledků, a  tak byl opakovaně, a  stále je, pověřen 
funkcí hospodáře. Za 35 let starostí a činnosti kolem ryb to představuje v součtu 
tisíce hodin dobrovolné práce a tuny odchovaných ryb. S tím je úzce provázána 
jeho spolupráce s územním svazem ČRS v Hradci Králové, s místní samosprá-
vou v Přibyslavi a dalšími subjekty. Za tuto práci byl postupně oceněn čestným 
uznáním místní organizace. V roce 1994 obdržel od Východočeského územního 
svazu v Hradci Králové Bronzový odznak a v roce 1998 Stříbrný odznak. V roce 
2003 byl oceněn republikovou radou Čestným zlatým odznakem za významný 
přínos činnosti pro Český rybářský svaz. Nejen starost o chov ryb, ale i samotné 
rybaření je stále jeho velkou vášní a koníčkem. Nejen v soukromém životě, ale 
i v tom profesním, nezapře svoji lásku k přírodě a hlavně k vodě. 

Jako podnikový ekolog a vedoucí čistírny odpadních vod se stará o to, aby 
z čistírny fi rmy, kde pracuje, nevyteklo nic, co by mohlo způsobit škody na místní 
části toku řeky Sázava. Pan Miroslav Krča převzal Cenu města Přibyslav za spol-
kovou oblast.

Zdeněk Krčál 
Pan Zdeněk Krčál se narodil 29. června 1951 v nedaleké obci Dobrá, kde se svými 

sourozenci prožil část svého dětství. Po absolvování základní školní docházky se vyučil 
strojním zámečníkem v přibyslavském závodě Agrostroj. Spolu se svým bratrem Karlem 
a dalšími kamarády pracoval na obrobně tohoto podniku až do roku 1993. Když v ten 
čas převzala celý závod fi rma ACO, zůstal zde i nadále pracovat na hale polymer betonu. 

Jeho velkou zálibou, která jej provází od  dětských let, je fotbal a  veškeré dění ko-
lem něj. Již jako malý žáček se stal členem TJ Sokol a fotbalového oddílu SK Přibyslav. 
Ve svých fotbalových začátcích prošel všemi mládežnickými kategoriemi a později v do-
spělosti hrál za přibyslavské A mužstvo. Po 38 letech aktivní hráčskou kariéru ukončil, 
ale „kulatému nesmyslu“ zůstal i nadále věrný. Stal se z něj nejen trenér žáčků a doros-
tenců, kterým předával své dlouholeté hráčské zkušenosti, ale vykonával i 10 let funkci 
vedoucího fotbalového A mužstva přibyslavského sportovního klubu. V pozdějším věku 
se stal nejen členem výboru tělovýchovné jednoty, ale po několik volebních období byl 
zároveň i zastupitelem města, protože se zajímal nejen o sportovní, ale i společenské 
dění v našem městě. V této době se stal též členem SPCCH – místní organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami. V roce 2018 byl zvolen do výboru a stal se jeho 
místopředsedou. 

Přesto všechno je a byl fotbal vždy na prvním místě. Ve Sportovním klubu Přibyslav je 
členem jeho výboru a zastává tady zodpovědnou funkci pokladníka. Zároveň se také sta-
rá o údržbu celého sportovního areálu. Od jara do podzimu se každé nedělní odpoledne 
na hřišti SK Přibyslav hraje mistrovské utkání v kopané; nepočítaje soutěže žákovského 
a dorosteneckého družstva. 

Pan Zdeněk Krčál převzal Cenu města Přibyslav za oblast sportovní.

Ing. Bohuslav Loubek
Pan Bohuslav Loubek založil v roce 2004 při sportovním klubu JUVENIS fl orbalový 

oddíl a 20 let byl v jeho čele předsedou. V minulém roce fl orbalový oddíl SK JUVENIS 
oslavil již 20 let své existence.

Nejprve klub vznikl jako mládežnický, aby se postupem času rozšířil o  mužskou 
kategorii. Nyní má klub (až na  kategorii dorostenců) plnou mládežnickou strukturu 
od nejmenších dětí. Dlouhé roky byl Bohuslav Loubek nejen předsedou, ale i aktivním 
trenérem a hráčem. Pod jeho trenérskou taktovkou prošly stovky mladých hráčů, mnozí 
z nich hrají fl orbal dodnes.

Klub se svojí velikostí nemohl rovnat větším klubům okresních měst s daleko širší hráč-
skou základnou, nicméně i tak reprezentanti SK JUVENIS dosahovali pod jeho vedením 
pravidelných regionálních úspěchů. V mužské soutěži se za největší úspěch řadí postup 
do tehdejší 3. ligy mužů, dnes divize. Pan Loubek nastavil v řízení klubu jasná pravidla, ze 
kterých vychází i dnešní vedení. Jeho vizí bylo nejen zdokonalení sportovců ve fl orbalo-
vých dovednostech, ale i všesportovní pohybová průprava či důraz na spolupráci v týmu.

Pan Loubek přispěl k tomu, že je dnes fl orbalový oddíl druhým největším sportovním 
oddílem ve městě a fl orbal se stal již tradičním sportem.

Pan Bohuslav Loubek převzal Cenu města Přibyslav za oblast sportovní.

Foto: Ivo Havlík
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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 prová-
děna zvýšená kontrola dodržování ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, v němž je řidičům uložena povinnost pone-
chat při stání vozidla alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr 
jízdy (tj. u obousměrné silnice 6 m).

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Plnění rozpočtu 

Ke konci měsíce září roku 2022 je plnění rozpočtu města následující: celkové pří-
jmy jsou ve výši 87 065 615 Kč (91,4 % schváleného rozpočtu po RO č. 5) a celkové 
výdaje jsou ve výši 67 557 245 Kč (24,8 % celkových schválených výdajů po RO č. 5 
na letošní rok). 

Na  průběžných vyšších příjmech oproti rozpočtovému očekávání se podílí ze-
jména příjmy z rozpočtového určení daní (RUD) – podrobnosti v grafu níže a také 
příjem z úroků uložených vkladů města u bank. 

V následujícím grafu je vidět meziroční srovnání vybraných příjmů z RUD, a to 
vždy k 30. 9. příslušného roku.

Hospodářská činnost
Průběžný výsledek hospodářské činnosti města ke konci měsíce srpna 2022 je 

celkem + 22 154 028 Kč. Na tomto průběžném zisku se podílí jednotlivé organizace 
města takto: lesy 247 199 Kč, skládka 4 521 550 Kč, správa majetku -245 296 Kč, 
kabelová televize 1 312 107 Kč a pronájmy 16 318 468 Kč.  

Stav finančních prostředků na účtech města
Disponibilní zůstatek na  běžných bankovních účtech města Přibyslav byl 

k 11. 10. 2022 11 520 853 Kč. Částku ve výši 173 886 506 Kč má naše město ulo-
ženou na  termínovaných vkladech a  spořících účtech několika bank s  úročením 
od 5,1 % do 6,4 % p. a., likvidita vkladů je od 1 do 3 měsíců. 

Na sbírkovém účtu pro pořízení betlému byl ke dni 11. 10. 2022 zůstatek 80 984 Kč.

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Dokončeny byly stavební práce na rekonstrukci ulice Pelikánova. V řešení máme 
kolaudaci této ulice. Stavební práce dále pokračují v ulici Rašínova. U této investice 
je termín dokončení díla do 30. 11. 2022. Zde společnost ČEZ, a.s., řešila přeložku 
vzdušného vedení silnoproudu do zemních kabelů a zároveň byla provedena i po-
kládka nových rozvodů pro televizní příjem. V rámci stavby bude řešeno i nové LED 
veřejné osvětlení. 

Pokračuje stavba „Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav“ společností PORR, práce 
pokračují dle harmonogramu. Dokončení díla je smluvně ujednáno do 30. 11. 2022.

Firma START Zelený, s.r.o., z  Brtnice předala dokončenou stavbu rekonstruk-
ce domu s pečovatelskou službou čp. 239. Opět v řešení máme kolaudaci stavby 

a vyúčtování dotačního programu na tuto stavbu. Jak je zřejmé, dílo se fi rmě poved-
lo, máme odezvy spokojených uživatelů domu. V průběhu rekonstrukce byla velice 
dobrá spolupráce se stavební fi rmou. 

Rekonstrukci ulice Hasičská provádí společnost Chládek-Tintěra z Havlíčkova Bro-
du, termín předání stavby je do 31. 12. 2022. Dodatkem se změnil termín dokončení 
díla – prodloužení termínu, a  to z  důvodu prodloužení dodávky LED veřejného 
osvětlení. 

Bylo ukončeno zadávací řízení na investici „Zateplení kulturního domu v Přibysla-
vi“, smlouva o dílo byla podepsána s vítězným uchazečem, a to se stavební fi rmou 
STAVOKOMP SERVICE, s.r.o., z Havlíčkova Brodu. 

Proběhlo předání staveniště na realizaci stavebních úprav bytového domu čp. 17 
v Ronově nad Sázavou, kterou bude realizovat společnost HV stavby a práce, s.r.o., 
z  Rajhradic. Práce byly zahájeny koncem měsíce října. Termín dokončení díla je 
smluvně ujednán do 31. 8. 2023. 

Pro letošní rok byly dokončeny stavební práce většího rozsahu na opravách mostů 
a mostních lávek ve vlastnictví města Přibyslav, včetně prořezu zeleně v součinnos-
ti s odborem technických služeb. Poté provedl mostař hlavní prohlídku mostních 
konstrukcí, výstup z těchto prohlídek není prozatím zkompletován. Tato prohlídka 
je prováděna na všech mostech 1x ročně. Před domem s pečovatelskou službou čp. 
240 - před vstupní částí do budovy, byla dokončena pokládka nové zámkové dlažby. 
Opravu bylo nutné provést po dříve zmiňované havárii venkovní kanalizace, kde 
zároveň vlivem zemních prací došlo k narušení terénu před touto budovou. 

Ostatní
Byla dokončena další, poslední, seč veřejné zeleně v letošním roce. Všem, kteří se 

na údržbě podíleli, děkuji za dobrou spolupráci.
Náš odbor předložil Radě města Přibyslav ke schválení smlouvy na zajištění zimní 

údržby, pro zimní období 2022/2023. Jedná se o  technické zajištění, což bude, 
jako v předešlých letech, smluvně zajišťovat společnost Osiva z Přibyslavi a Sativa 
z Keřkova, včetně odboru technických služeb. Dále máme zajištěnou dodávku drtě 
na posyp z expedičního místa Pohled. 

Jako každoročně v tomto období proběhla v součinnosti se spol. VAK HB dera-
tizace kanalizačních šachet a vpustí ve městě Přibyslav a spádových obcí, zároveň 
i deratizace v bytových a nebytových domech. 

Bytová oblast
Pokračují stavební práce na rekonstrukci bytu v domě s pečovatelskou službou čp. 

239. Byla instalována čidla na topení v bytech v domě čp. 239, dle kterých se bude 
rozúčtovávat spotřeba tepla v daném bytě. Byla provedena výměna termostatických 
hlavic a ventilů k radiátorům v budově čp. 251 DPS. V měsíci říjnu byl uvolněn byt 
v domě s pečovatelskou službou čp. 251.

Průběžně jsou řešeny požadavky nájemníků v bytech v součinnosti s externími 
fi rmami nebo s odborem technických služeb. Proběhla aktualizace žádostí o při-
dělení bytu do  domu s  pečovatelskou službou, kterých je v  současné době 11, 
a do městských bytů 15. 

Nebytová oblast
Řeší se záměry nových dodatků k nájemním smlouvám nebytových prostor, týka-

jící se prodloužení doby trvání nájemní smlouvy a zvýšení nájemného. Tato činnost 
probíhá průběžně.

Stále není dokončena výměna plynového kotle v budově „Starého špitálu“.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Nastává zimní čas

Technické četě města začalo období zimní údržby místních silnic a  chodníků. 
Máme vypracovaný plán zimní údržby a techniku připravenou vyjet. Zatím nás ale 
zaměstnávají hory spadaného listí. S jeho úklidem nám hodně pomohly pracovnice 
veřejně prospěšných prací. Tímto jim moc děkujeme. S příchodem listopadu jsme 
pro letošek skončili také s pravidelným pátečním zametáním cyklostezky. Oblíbenou 
trasu z Přibyslavi do Sázavy jsme letos ještě podruhé posekali příkopovým ramenem, 
spoustu úkolů máme na jarní měsíce. 

Pokračují práce na rekonstrukci zastávky na návsi v Dolní Jablonné. Do přístřeš-
ku autobusové čekárny na Hesovské ulici v Přibyslavi jsme umístili novou lavičku. 
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Pracovníci technické čety a  skládky Ronov nad Sázavou sváželi z  města a  vesnic 
velkoobjemový a  nebezpečný odpad z  vašich domácností. Děkujeme všem, kdo 
jste aktivně vypomohli. 

Kočky venkovní aneb jak se staráte o svoji kočku?
Do ruky se nám dostal manuál zabývající se problematikou toulavých koček. Jde 

o tým lidí, který řeší zoufalou situaci, do které se v naší republice dostala řada měst. 
Žijí v nich rozrůstající se kolonie koček bez domova, koček zubožených, hladových, 
nemocných, zraněných. V takové situaci naštěstí v Přibyslavi nejsme a nechceme být. 
Proto jsme se rozhodli napsat pár řádek. I v našem městě a okolí se totiž čas od času 
objeví koťata, která „nikomu“ nepatří…

Kočka může mít až čtyři vrhy ročně. Pokud svoji kočku venkovní nenechá majitel 
vykastrovat, přibyde každý rok velké množství mláďat, která nemůže jejich majitel 
udat. 

O topení koťat, které odporuje zákonu na ochranu zvířat proti týrání, se ani nechci 
rozepisovat. To je naprosté barbarství. Za topení koťat hrozí pachateli až dva roky 
vězení.

Přitom řešení je jednoduché. Kastrace. Doporučuje se před prvním mrouskáním 
kočky, tedy obdobím první říje, která nastává v šesti měsících věku. Nebo po prvním 
vrhu, pokud se o koťata pečlivě staráme a máme pro ně budoucí zodpovědné majite-
le. Kočka by měla být očkovaná, odčervená, dobře krmená. Samozřejmostí už je to 
u koček chovaných doma. U těch venkovních bohužel ne. Přitom spokojené, zdravé 
zvíře se nám bohatě odmění. Kočky jsou krásné, chytré, zvídavé, hravé, mazlivé. Ale 
v přírodě dokáží napáchat velké škody. Ročně zabijí desítky ptáků, ještěrek, plazů, 
savců. Loví i jen tak, pro zábavu. I proto je dobré mít populaci koček pod kontrolou. 
S péčí o kočku a s kastrací poradí veterinář i chovatelé. 

A  spoustu zajímavostí i  odkazy na  záchytné stanice, informace o  dočasné 
péči o  bezprizorní kočky a  kontakty na  útulky najdete na  webových stránkách: 
www.kasprocats.cz.

Na skládce
Pracujeme na  úpravě projektové dokumentace pro provedení stavby rozšíření 

sběrného dvora. Chceme vybudovat moderní sběrný dvůr s odpovídajícím záze-
mím, na stavbu budeme žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. 
Na skládce Ronov nad Sázavou také připravujeme projekt rekultivace skládky a roz-
šíření pole č. 6.

Kontejnery na bio odpad
Také v tomto čísle Přibyslavského občasníku najdete rozpis kontejnerů na zeleň, 

a to do šestnáctého listopadu. V případě, že bude třeba i po tomto datu přistavit 
kontejner na bio odpad do některé z místních částí, prosíme o telefonické objednání 
– odbor OTS: 724 019 182. V Přibyslavi prosím využívejte stálých stanovišť v ulicích 
Niklfeldova, Gen. Luži, Příkopy, Nerudova a Žižkova. Další rozvoz zelených kontej-
nerů nás opět čeká od března.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska

V sobotu dne 15. října 2022 starosta města Martin Kamarád za  tónů dechové 
kapely z Nového Veselí a pod zataženou oblohou zahájil před radnicí 24. ročník 
Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Na náměstí probíhal prodej, 
nechyběly produkty společnosti Amylon, a po delším shánění se nám na poslední 
chvíli podařilo sehnat ještě prodejce jablek a stromků.

Ve čtvrtek před výstavou se v jídelně Základní školy Přibyslav konala degustace 
brambor. Hodnotilo se 30 vzorků uvařených brambor od třinácti pěstitelů. Pořadí 
určovala tato kritéria: vzhled po uvaření, konzistence, barva dužniny, chuť, struktu-
ra, tmavnutí po 1. hodině po uvaření. Komise pracovala ve složení: Ing. Jan Jůda, 
Ing. Lidmila Kameníková, Ing. Josef Blaha, Petra Zvolánková, Anna Dvořáková, Eva 
Schaff erhansová, Šárka Soukupová, Zdeněk Hrubý a Jana Rasochová. První místo 
získala odrůda Kariera ze Sativy Keřkov, a.s., na druhém místě se umístila odrůda 
Colomba Jaroslava Zmeka z Počátek a na třetím místě skončila odrůda Liliana opět 
ze společnosti Sativa Keřkov, a.s. Všechny tři odrůdy byly k  ochutnání v  sobotu 
dopoledne ve sklepení společně se zákysem z Mlékárny Polná. Ing. Lidmila Kame-
níková při vyhlášení výsledků sdělila, že si z minulosti nepamatuje, že by v jednom 
roce získal dvě ocenění jeden pěstitel. 

V soutěži návštěvníků o nejkrásnější jablko zvítězilo jablko Bohemia pěstitelky Evy 
Křesťanové z Přibyslavi. Druhé místo obsadila odrůda Admirál od Vladimíra Doláka 
z Přibyslavi a na třetím místě se umístilo jablko od Ing. Miroslavy Mošťkové taktéž 
z Přibyslavi, odrůda Rubín.

Členové Českého zahrádkářského svazu ZO Přibyslav vybrali od pěstitelů ve čtvr-
tek a v pátek velký počet výpěstků, zřejmě rekordní.

V  odborné soutěži Slza medu 2022 za  nejlepší med získal ocenění Ing.  Luděk 
Rezničenko z Jihlavy, ale včeličky má u Poříčí. Nádherné keramické ceny pro nejlepší 
brambory, nejlepší med a nejkrásnější jablko, tentokrát na pověšení na zeď, vyrobila 
paní Jana Marincová.

Perníkářky pod vedením Martiny Čejkové napekly pro návštěvníky krásné perníčky 
a vytvořily výstavu pod názvem Zpátky do pohádky. Děti zde našly téměř všechny 
pohádkové bytosti.

Nechyběla expozice rybářů, chovatelů, včelařů a myslivců z Dobré. Sklepení bylo 
krásně dozdobeno výtvarnými pracemi dětí ze Základní školy Přibyslav, školní dru-
žiny a školního klubu i z mateřských škol z blízkého okolí.

Děkujeme moc všem, kteří se na přípravě výstavy podílí a věnují jí svůj čas. Tento-
krát bych velké poděkování věnovala manželům Ing. Lidmile Kameníkové a Ing. Jo-
sefu Kameníkovi, kteří s  láskou, elánem a  úsměvem téměř dvacet let připravují 
bramborářskou část výstavy. S tím souvisí i poděkování kuchařkám ze školní jídelny, 
které vždy perfektně brambory uvaří jak na soutěžní degustaci, tak i pro sobotní 
návštěvníky ve sklepení.

Jana Krejčová
referent OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz pečovatelské služby

V měsíci říjnu probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážnějších kom-
plikací, které by ohrozily její chod. 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 poskyto-
vání sociální služby na rok 2023“. Dotace je určena pro poskytovatele sociálních 
služeb určených pro obyvatele Kraje Vysočina formou Příspěvku na  vyrovnávací 
platbu. V měsíci říjnu probíhala také různá školení pracovníků v sociálních službách, 
za zmínku stojí například „Desatero úspěšné komunikace s  rodinou klienta“, „Jak 
úspěšně jednat s  klientem v  duševní krizi“ nebo „Motivace a  podpora uživatelů 
sociálních služeb“. 

Očkování Covid-19
Stále a opakovaně se na nás obracejí senioři s dotazem, jestli zde ve středisku 

pečovatelské služby bude probíhat další očkování proti nemoci Covid-19. Musím 
zopakovat to, co už jsem napsala v minulém čísle Přibyslavského občasníku a to, 
že v tomto ohledu jsme plně závislí na vyslání mobilního očkovacího týmu včetně 
lékaře a zdravotních sester. V současné době se s vysláním mobilního očkovacího 
týmu k nám do střediska pečovatelské služby v Přibyslavi nepočítá. V případě zájmu 
o  další očkování je tedy třeba se obrátit buď na  svého praktického lékaře nebo 
na očkovací centra (např. v Havlíčkově Brodě, v Jihlavě apod.).

Aktuálně platná covidová opatření
V současné době nejsou v platnosti žádná mimořádná opatření a nařízení týkající 

se covidového onemocnění. I  tak bych ráda apelovala na naše klienty a na  jejich 
zdravý rozum a úsudek a v případě, že jsou nemocní nebo mají příznaky virového 
onemocnění, nám tuto informaci sdělili a my tak mohli přijmout adekvátní opatření. 
Děkujeme!

Mše svatá ve středisku pečovatelské služby
V sobotu 29. 10. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spolu-

práci s místní římskokatolickou farností mše svatá. O termínu mše svaté v říjnu se 
dozvíte buď na dalších stránkách Přibyslavského občasníku, nebo z ohlášek v kos-
tele. Všichni jste srdečně zváni. 

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina
Poradna pro neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina probíhá v  Přibyslavi již 

od  roku 2019, a  to jednou měsíčně. Termín další poradny v  listopadu je v úterý 
15. 11. 2022 v čase od 9.00 do 11.00 hodin ve společenské místnosti střediska 
pečovatelské služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod). Vzhledem k tomu, 
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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. Není nutné se objednávat! 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Deštník proti drahotě

Již koncem srpna vláda schválila opatření reagující na zdražování, přičemž fi nanční 
pomoc nazvala „Deštník proti drahotě“. Jedná se o soubor různých příspěvků, o které 
můžete žádat v dané životní situaci. Opatřením cílí i na střední vrstvu obyvatel, která 
se taktéž může potýkat s platební neschopností. Přehledně tak seznamuje s možnost-
mi fi nanční podpory a jiných úlev. Jedná se o jakousi rekapitulaci sociálního dávkové 
systému se začleněním nových podpor, např. v oblasti energií. Rozcestník pomoci 
naleznete na www.destnikprotidrahote.cz. Většinu příspěvků vyplácí úřad práce.

Psychosociální podpora hrazená pojišťovnou
Vybrané zdravotní pojišťovny poskytují svým pojištěncům již od 7 let věku pří-

spěvek na  vyšetření u  klinického psychologa a  psychoterapeutické poradenství. 

Vzhledem k  tomu, že tyto programy zatím nejsou plně v  povědomí pojištěnců, 
a přitom téma dětské krizové péče je aktuální napříč sektorem zdravotnickým, ale 
i školským, předáváme vám tuto informaci.

Ukrajinci v našem městě
Ke dni uzávěrky občasníku naše kontaktní místo pro ukrajinské uprchlíky navštívi-

lo 156 Ukrajinců, z toho cca 70 i nadále pobývá v Přibyslavi a zapojuje se do běžného 
života. Nově příchozím rodinám, které zde hledají útočiště po dalším ostřelování 
ukrajinských měst, pomáháme s celkovou adaptací. Podporujeme je při vyřizování 
úředních záležitostí jako je získání víza dočasné ochrany, poskytnutí humanitárních 
dávek, zprostředkování zaměstnání, zdravotní péče, ale i školní docházky v MŠ či 
ZŠ Přibyslav, která rovněž nabízí volnočasové aktivity.

Pomáháme bez rozdílů
Úzce spolupracujeme s řadou poskytovatelů sociálních služeb, zajišťujeme pro 

vás potřebné informace a  individuálně přistupujeme k  vašim požadavkům a  ne-
příznivým situacím. Seznámíme vás s možnostmi řešení, nasměrujeme či v jednání 
asistujeme. Ceníme si vaší spolupráce. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
bude poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel,
v úterý dne 15. 11. 2022 od 9 do 11 hodin
ve společenské místnos   DPS, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).

Není třeba se objednávat!

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

Bezplatná Alzheimer poradna 
proběhne v přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 24. 11. 2022 od 13 do 16 hod.
Na konzultaci je nutné se předem objednat

na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018
u Mgr. Marcely Rýpalové, vedoucí poradny.

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)  
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří 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)

Jak posílat fotografie
Redakční rada určuje čtyři základní pravidla pro příjem fotografi í 
v elektronické podobě:

1) počet dodaných záběrů k dalšímu výběru je omezen na šest, tzn. 
nebudeme vybírat z  desítek nebo stovek zaslaných fotografi í, 
proto je nutný předvýběr již samotným autorem fotografi í;

2) nezbytné je tiskové rozlišení minimálně 2 Mpx, což je přibližně 
velikost alespoň 1600x1200 px nebo 1920x1080 px dle poměru 
stran fotografi e. Ideální je pokud soubor má minimálně 1 MB 
a více a je ve formátu jpg ( jpeg). Fotografi e stažené z internetu 
(Facebook, Instagram, WhatsApp) nejsou většinou použitelné 
(nízké rozlišení, velká komprese). Doporučujeme fotografi e za-
sílat přes http://www.uschovna.cz, kde nedochází ke zmenšení 
jejich kvality;

3) každý záběr by měl mít alespoň heslovitou specifi kaci (lépe bez 
diakritiky), aby bylo srozumitelné, co je na záběru a odkud záběr 
pochází, např. sdh dolni lhota_zehnani praporu_5038, nikoli jen 
pořadové číslo, např. IMG_5038;

4) je nutné uvést autora snímků.

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POŘÍZENÍ VÁNOČNÍHO BETLÉMU PRO MĚSTO PŘIBYSLAV 
Číslo sbírkového účtu: 2802003982/2010
Přispět v hotovos   je možné na následujících místech:
· Podatelna MÚ Přibyslav - sbírková kasička
· Městská knihovna - sbírková kasička 

PODROBNOSTI na www.pribyslav.cz nebo na tel.: 728 264 579
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Rozmístění kontejnerů ve městě

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 7.11. 6 Cihlářská 31.10. 14.11.

2 Bezručova 8.11. 7 Jiráskova 1.11. 15.11.

3 Hesovská 9.11. 8 Vyšehrad 2.11. 15.11.

4 Pecháčkova I 10.11. 9 Prokopova 3.11. 16.11.

5 Zahrádky u ACO 11.11. 10 Na Vyhlídce 4.11. 16.11.

Č. Stanoviště Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 7.11. 16 Seifertova 31.10. 14.11.

12 Pecháčkova II 8.11. 17 Česká, Jižní 1.11. 15.11.

13 Nezvalova 9.11. 18 U Barevny 2.11. 15.11.

14 Bezpalcova 10.11. 19 Zahradní 3.11. 16.11.

15 Zahrádky Amerika 11.11. 20 Zahrádky Letiště 4.11. 16.11.

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 případ-
né odpady, roztroušené kolem kontejnerů, si po sobě uklidili.

Rozmístění kontejnerů v místních částech

Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 31.10. – 3.11. 11.11. – 13.11.
Keřkov 4.11. – 6.11. 14. 11. – 16.11.
Dobrá 7.11. – 10.11.
Česká Jablonná 31.10. – 3.11. 11.11. – 13.11.
Dolní Jablonná 4.11. – 6.11. 14. 11. – 16.11.
Poříčí 7.11. – 10.11.
Dvorek 31.10. – 3.11. 11.11. – 13.11.
Uhry 4.11. – 6.11. 14. 11. – 16.11.
Utín 7.11. – 10.11.

Hana Mikulincová, OTS

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v listopadu 2022

Krátkodobá paměť (nebo také paměť pracovní, operativ-
ní) je nepostradatelná pro řešení aktuálních problémů.

V  každém okamžiku náš mozek zpracovává ve  velké 
rychlosti obrovské množství informací. Tyto vjemy přijímá-
me přes smyly do ultrakrátké paměti, kde jsou několik mili-
sekund. Přijaté informace se potom buď rozpadnou, nebo 
přesunou do krátkodobé paměti. V krátkodobé paměti se 
informace udrží 15–20 sekund, poté je již třeba zapojit opa-

kování. Rozsah krátkodobé paměti je zároveň velmi omezený, činí 7 +/- 2 položky 
(tzv. Millerovo magické číslo) tedy 5–9 položek. Tyto položky mohou být číslice, 
slova, písmena, letopočty, položky nákupu). Vzhledem k  tomu, že ale na  smysly 
působí další a další vjemy každou vteřinu, má mozek kapacitu krátkodobé paměti co 
nejrychleji uvolňovat. Jak mozek rozhoduje, jaké informace udrží mezi zmiňovanými 
5–9 položkami? Vše probíhá na základě atraktivnosti, důležitost nehraje roli.

Rozsah krátkodobé paměti je možné zvýšit používáním mnemotechnických 
pomůcek. 

Zadání nového úkolu
Jak jste na tom s krátkodobou pamětí? Pojďte si to vyzkoušet.

Informaci, kterou si chceme 
zapamatovat, musíme udělat atraktivní

 207/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
15. 10. 2018, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem …, 075 01 Trebišov 
a paní …, 582 22 Přibyslav na byt č. 4 Bechyňovo náměstí 40, 582 22 Přibyslav. 
Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023 a zvýšení 
nájemného.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

208/2022 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor přízemí 
budovy Keřkov 87, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 111 
v  k.  ú. Dobrá, obec Přibyslav, o  velikosti 110,43 m2. Záměr bude vyvěšen 
na úřední desce do 10. 10. 2022.
Termín: 10. 10. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

209/2022 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 403 v Domě s pečovatelskou 
službou, Tržiště 251, 582 22 Přibyslav paní …, 582 22 Přibyslav. Výše nájemné-
ho je stanovena na 33,67 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 11. 2022 
na dobu neurčitou.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

 Usnesení Rady města Přibyslav
ze dne 21. 09. 2022

210/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prosto-
ru na část nebytových prostor v budově Husova 301, 582 22 Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a organizací Junák, český skaut - středisko Goliath Přibyslav, z. s., Husova 210, 
582 22 Přibyslav, IČO 15058450. Smlouva o nájmu nebytového prostoru bude 
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

211/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na stavební práce pro zakázku „Zatep-
lení kulturního domu v Přibyslavi 2022“ nabídku od společnosti STAVOKOMP 
SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580  01 Havlíčkův Brod, IČO 25274368 
s nabídkovou cenou 27.388.888 Kč bez DPH, tj. 33.140.544 Kč včetně DPH 
a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměs-
tí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 28. 10. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

212/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  dílo na  stavební práce - 
umístění rozvodů pro televizní příjem v ulici Rašínova, Přibyslav pro zakázku 
„Televizní rozvody v ulici Rašínova v Přibyslavi“ mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností NETLINES 
s.r.o., Bechyňovo náměstí 59, 582 22 Přibyslav, IČO 04417160. Celková cena 
díla je 198.700 Kč bez DPH, tj. 240.427 Kč včetně DPH. 
Termín: 14. 10. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

213/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Přibyslav 
s účinností od 1. 10. 2022.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Dívejte se na obrázek po dobu 30 vteřin, následně ho zakryjte a zkuste překreslit 
na čistý papír. Kdo nechce kreslit, může prvky slovně popsat. Zkuste prvky popsat 
co nejpodrobněji. Pozice prvků musí být zachována jako na obrázku, nezapomeňte 
na detaily.

Zaujalo vás téma? Chcete si udržet mozek v kondici? Máte otázky? Kontaktujte mě. 

Mgr. et Mgr. Eva Vostálová
certifi kovaná trenérka paměti II. stupně

spokojena.pamet@gmail.com
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214/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vzor smlouvy o  nájmu místa v  kolumbáriu 
s platností od 1. 11. 2022.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

215/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 se společností OSIVA 
a.s., Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069 k Dohodě o ukončení 
nájemních smluv ze dne 29. 9. 2020 na pozemky parc. č. 328, 334/17, 323/1, 
324, 326, 334/15 o celkové výměře 3,5252 ha v k. ú. Přibyslav. Dodatkem se 
prodlužují nájemní vztahy do 30. 9. 2023.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

216/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě ze 
dne 31. 12. 2018 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČO 00268097 a společností OSIVA a.s., Pecháčkova 379, 582 22 Při-
byslav, IČO 48171069, kterým se ukončuje pacht pozemku parc. č. 1465/4 
o výměře 834 m2 v k. ú. Přibyslav dohodou ke dni 30. 9. 2022.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

217/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 s Římskokatolickou far-
ností Přibyslav, Kostelní 267, 582  22 Přibyslav, IČO 60128283 ke  Smlouvě 
o souhlasu s provedením křížové cesty ze dne 29. 5. 2022. Dodatkem se na zá-
kladě vytyčení rozšiřuje souhlas pro umístění křížové cesty na pozemcích parc. 
č. 1510/2 a 1584/15 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

218/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 se společností OSIVA a.s., 
Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069 k Pachtovní smlouvě ze dne 
30. 9. 2020, kterou se propachtovávají pozemky parc. č. 269, 271, 314/97, 
322, 334/1, 334/14, 334/16 a 1729 o celkové výměře 3,3389 ha v k. ú. Přiby-
slav. Dodatkem se prodlužuje doba pachtu do 30. 9. 2023.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

219/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dohodu o ukončení nájmu pozemků 
parc. č. 334/19 o výměře 1 979 m2 a parc. č. 314/96 o výměře 428 m2 v k. ú. 
Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností OSIVA a.s., Pecháčkova 379, 582 22 Přibyslav, 
IČO 48171069 dohodou k 30. 9. 2023.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

220/2022 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. 2022
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

221/2022 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: 30. 10. 2022
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

222/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o užití, im-
plementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-11-
00268 se společností Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140  02 
Praha 4, IČO 64949541.
Termín: 15. 10. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Projektový den
Evropský den jazyků 26. září 2022

Evropský den jazyků je den podpory jazykového vzdělávání v  Evropě. Slaví se 
každoročně 26. září již od roku 2001, a to z iniciativy Rady Evropy. 

Hlavní cíle EDJ:
• zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání;
• podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění;
• propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy;
• povzbudit celoživotní jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni.

Naše škola se k 21. oslavám Evropského dne jazyků připojila již potřetí. Žáci de-
vátých ročníků si připravili zábavné a zajímavé aktivity, do kterých zapojili své mladší 
spolužáky z II. stupně naší ZŠ. Probíhaly workshopy k procvičování a prohlubování 
znalostí z jazyků, které se vyučují u nás ve škole, tj. anglický, německý, ruský a od le-
tošního školního roku také francouzský jazyk. 

Deváťáci se role učitelů zhostili na  výbornou a  z  aktivit, které si připravili, sto-
jí za zmínku pexesa, domina, paměťové hry, ale také např.: psaní jmen v azbuce, 
rybářská slovní zásoba a ukázka živých ryb v angličtině, prezentace a hra Kahoot 
o královně Alžbětě II., časová pásma v angličtině, rozhovory v němčině a francouzšti-
ně, zdvořilostní fráze v ruštině, potraviny v kuchyni a ochutnávka koláče upečeného 
podle anglického receptu, známé francouzské osobnosti, počítání a barvy ve fran-
couzštině, hra Kahoot v němčině aj. Všichni si užili netradiční učení cizích jazyků 
a těší se na další ročník ☺

Vzdělávací zájezd do Horního Rakouska
V  rámci týdne mobility 22. září 2022 se žáci naší školy zúčastnili vzdělávacího 

zájezdu do Horního Rakouska. Nejprve jsme zavítali do koncentračního tábora Mau-
thausen, kde jsme si připomněli hrůzy z minulosti. Zhlédli jsme dokumentární fi lm, 
který dále umocnil zážitek z tohoto místa. 

Po exkurzi jsme přejeli do správního střediska Horních Rakous, do Lince. Téměř 
dvě hodiny jsme strávili na luxusní lodi a užívali si plavbu po Dunaji. 

Neopakovatelným zážitkem byla také návštěva Muzea budoucnosti – Ars Electro-
nica Center, které se zaměřuje na nové technologie a jejich vliv na umění a společ-
nost. Hezkým překvapením pro nás byl zážitkový program Deep Space v rozlišení 
8K. Výlet byl zakončen procházkou po historickém náměstí města Lince.

Akce se vydařila a všichni byli spokojeni s pěkně prožitým dnem plným zajímavých 
zážitků ☺ 

Za ZŠ Přibyslav Mgr. Eva Němcová
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PÁR PÍSMEN Z MŠ PŘIBYSLAV
Milí čtenáři Přibyslavského občasníku,

i u nás v mateřské škole jsme přivítali pod-
zim – jeho teplé barvy i  jeho proměnlivé, 
mnohdy trochu nestálé, počasí. Děti vytvářely 
podzimní dekorace a výkresy, které jste měli 

možnost zhlédnout ve sklepích radnice na výstavě ovoce, zeleniny, medu i brambor.

Paní učitelky využily teplých dní „babího léta“ a trávily s dětmi spoustu času v okol-
ní přírodě, kde se děti seznamovaly se stromy a jejich plody, zkoumaly listy, houby, 
rostliny i brouky – podzim přímo vybízí k aktivitám zaměřeným na environmentální 
výchovu.

Naši školu navštívil pan Hořák se spoustou zvířátek – viděli jsme například ježka, 
hada, chameleona, sovu, zajíce. Berušky a Motýlky navštívili zástupci Ekocentra Cha-
loupky s programem „Ferda mravenec a jeho kamarádi“. Stejně jako každý rok ně-
které třídy navštívily Dýňový svět, kde si děti pohrály na obrovském dýňovém hřišti.

Ve  středu 26. a  čtvrtek 27. října proběhl, vzhledem k  podzimním prázdninám 
na ZŠ, omezený provoz naší školy pro přihlášené děti.

Přejeme vám všem poklidné dny a pevné zdraví.
Za MŠ Přibyslav,

zástupce ředitele Mgr. Veronika Dobrovolná

 Výzdoba radničního sklepení z MŠ Přibyslav.
 Foto: Michael Omes
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Římskokatolická farnost Přibyslav  
oznamuje 
 

úterý 1. listopadu 2022 Svátek všech svatých 
mše svaté   v 8.00 a v 18.00 hodin 

středa 2. listopadu 2022 Památka všech věrných zemřelých 
mše svaté   v 8.00 a v 17.00 hodin  

  v 18.00 hodin – následuje modlitba za zemřelé  
    na místním hřbitově  

úterý 8. listopadu 2022 
mše svaté   v 17.00 hodin  

  v 18.00 hodin – následuje modlitba za zemřelé  
    na místním hřbitově 

Soutěž Slza medu je v letošním roce pořádána již popáté. A dovolujeme si říci, že 
prospívá. Mezi soutěžícími jsou včelaři z Kraje Vysočina, kteří jsou ochotni do sou-
těže vložit sklenici medu. Z  každé sklenice medu se jednak odebírá část vzorku, 
která je odeslaná do laboratoří Výzkumného ústavu včelařského, kde med analyzují 
a hodnotí (zvláště obsah vody a sacharózy), a jednak se hodnotí subjektivně kvalita 
medu degustací. Laboratorními rozbory se sleduje, zda medy vyhovují přísným 
požadavkům na kvalitu medu. Ty medy, jejichž výsledky jsou vysoce nadprůměrné 
ve všech měřených ukazatelích, dostávají navíc zvláštní ocenění „Český med“. Všech-
ny vzorky, které byly během pěti let v naší soutěži, splňovaly kvalitu medu dle české 
vyhlášky a drtivá většina získávala i ocenění Český med. Možná jste někdy certifi kát 
„Český med“ viděli vystavený u vašeho včelaře, kterého navštěvujete. To je dobrá 
zpráva zejména pro nevčelaře, kteří mají rádi med a kupují si jej přímo od včelařů. 
Předpokladem kvalitního medu jsou poctiví včelaři, kteří dobře vědí, jak se ke včelám 
chovat, jak o ně šetrně pečovat, a také jak nakládat s medem, který jim odebírají. Co 
včelař neovlivní je působení zvnějšku. Když opominu případný vandalismus a nekalé 
úmysly některých lidí (ničení úlů, krádeže úlů), které nejsou v našem kraji tak časté, 
tak jde zvláště o působení zemědělství na včely a naopak. Včely, o které včelaři pe-
čují, výrazně prospívají přírodě a zvyšují produkci zemědělců, sadařů. V některých 
zemích jde dokonce o přímo placenou službu, kdy včelař přistaví kočovný včelín 

k pozemkům zemědělců. V Čechách tato zvyklost není zavedena, a to zčásti proto, 
že jsme jakousi mocností malovčelařů. To znamená, že zde převažují zájmoví včelaři 
nad včelařením profesionálním. Profesionální včelař mívá zpravidla více než 150 
včelstev.

V rámci soutěže organizujeme pro včelaře i nevčelaře přednášku. Letos jsme si 
pozvali pana ing. Tomáše Jašu, který v našem kraji obhospodařuje téměř dvě stovky 
včelstev. Jeho přednáška se zaměřila na způsoby včelaření a problémy, které mohou 
včelaře potkat a v diskusi s námi sdílel své zkušenosti s péčí a léčbou včel. 

Vítězem pátého ročníku soutěže Slza medu se stal pro letošek přítel Luděk Rezni-
čenko, který včelaří v Poříčí.  Keramický talíř pro vítěze si převzal při zahájení výstavy 
ovoce, zeleniny, medu a brambor z rukou starosty města. Srdečně mu gratulujeme! 

V  letošním klání byla velká konkurence, protože medy byly velice kvalitní, ale 
i proto, že jich byl rekordní počet 27 vzorků. Proto zvláštní poděkování patří hod-
notitelské komisi, jejich práci při degustaci a porovnávání všech vzorků. 

Všem, kteří přispěli svým medem, srdečně děkuji. Považuji to za silnou podporu 
a závazek do budoucnosti. Zvláštní poděkování patří místní organizaci včelařů, měs-
tu Přibyslav a Kraji Vysočina.

Eva Kučerová

Pátý ročník Slzy medu

 Rekonstrukce komunikace Rašínova. Foto: Michael Omes  Nově rekonstruovaná ulice Pelikánova. Foto: Michael Omes
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SSvatomartinský lampionový 
průvod 

Pojďme v neděli 13. listopadu 2022 společně přivítat 

svatého Martina a rozjasnit Přibyslav lampiony. 

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

na psaní dopisu Ježíškovi, program pro děti a ohňovou show, 

po které se společně vydáme na lampionový průvod. 

Nezapomeňte si 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. 

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dětského žvatlání, dovádění, pocitu 
sounáležitosti, přátelství... Je to místo pro setkávání rodičů a dětí. Děti se zde sezna-
mují s kolektivem, poznávají nové kamarády a mohou se zapojit do různých aktivit. 
Maminkám přináší možnost společenského kontaktu, navázání nových přátelství, 
seberealizace i čerpání inspirace pro výchovu dětí a rozšíření herního repertoáru. 
Mateřské centrum je otevřené pro každého – děti, rodiče, prarodiče, přátele… Pře-
devším 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 listopadu čeká?
13.11. 2022 – Svatomartinský lampionový průvod (parket v Dobré)
Setkání – Výrobky s podzimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Lucie Pátková

Den po uzávěrce Přibyslavského 
občasníku, ve čtvrtek 20. října, se 
konala v  sále hasičské zbrojnice 
naše pravidelná podzimní členská 
schůze. Naši členové byli podrob-
ně seznámeni s  hospodařením 
s fi nančními prostředky naší orga-
nizace za rok 2022. Finanční zprá-
vu vypracovala paní M. Šmídová, 
která je naší pokladní, za což jí dě-
kuji. Dále jsme všechny seznámili 
s  akcemi, které proběhnou ještě 
do  konce tohoto roku. Někteří 
z  vás se z nejrůznějších osobních 
důvodů nemohli naší schůze zú-

častnit, proto vás touto cestou chci co nejsrdečněji pozvat, vás všechny, kteří rádi 
zpíváte, anebo jen hudbu posloucháte, na setkání s písničkou do kulturního domu. 
Sejdeme se ve čtvrtek 10. listopadu ve 14 hodin. Určitě přijďte mezi nás, protože 
to možná bude na dlouhou dobu takovéto setkání poslední. Je totiž v plánu rekon-
strukce celého kulturního domu, která by měla začít ještě před vánoci již 1. prosince. 
V prosinci se sejdeme ve velkém zasedacím sále přibyslavské radnice k vánočnímu 
posezení. A někde jsem zaslechla, že snad dorazí i Mikuláš. Přeji nám všem, kterým 
se špatně chodí, aby svatý Martin s tím příjezdem ještě kapánek počkal.

Zároveň chci požádat členy našeho výboru, aby se všichni dostavili v dohodnuté 
termíny našich schůzek ve 14 hodin do malé zasedací síně v prvním patře radnice. 
Hodně zdraví a  pohodové podzimní dny jménem svým i  jménem celého výboru 
vám přeje

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Co nám přinese listopad…
(svaz invalidů informuje)
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, právě držíte v  ruce již listo-
padové vydání Přibyslavského občasníku, a to vypovídá o tom, že nám pomalými 
krůčky končí podzim a pomalu se začínáme připravovat na zimní období. Dny se 
nám venku začínají pomalu krátit a nám začínají přibývat vrstvy oblečení, ale my 
v KZM nezahálíme. V říjnu jsme vám nabídli opravdu mnoho akcí a tak se za nimi 
pojďme poohlédnout. 

Hned začátkem října proběhl týden knihoven, kdy jste někteří využili amnestie 
na upomínky, přivítali jsme nové malé i velké čtenáře, což nás moc těší. Navštívily 
nás děti z mateřské školky.

V  sobotu 1. 10 se v  rámci Divadelní Přibyslavi odehrálo představení Na  útěku 
od divadelního souboru DIVOCHOT MĚŘÍN.  V úterý 11. 10. proběhly již tradiční 
dílny pro dospělé, tentokrát pod vedením Kristýny Marešové, kdy jsme vyráběli 
krásné podzimní lucerny.  V pátek 14. 10. ve večerních hodinách proběhlo v Kul-
turním domě Přibyslav slavností předávání Ceny města Přibyslav za rok 2021. Všem 
oceněným gratulujeme. Děkujeme za krásná pěvecká vystoupení, která provázela 
celý slavnostní večer, paní učitelce Michaele Štefáčkové a jejím žáčkům ze ZUŠ 
J. V. Stamice, pobočka Přibyslav. O den později proběhl již 24. ročník Výstavy ovoce, 
zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Na  těchto trzích nechyběl náš stánek se 
suvenýry. Večer se poté v  kulturním domě promítal nejsledovanější fi lm posledních 
týdnů Jan Žižka od Petra Jákla.

V pondělí 17. 10. se v zasedací místnosti na radnici města uskutečnila přednáška 
Jeníka Mráze: Na „Konec světa“ ..na kole favorit. Děkujeme panu Mrázovi, že k nám 
do Přibyslavi zavítal. 

V  pátek 21. 10. proběhly dílničky pro děti. Vyrobili jsme si krásnou podzimní 
sovičku. Večer se poté v kulturním domě odehrálo divadelní představení Past na osa-
mělého muže v režii divadelního souboru DS JIŘÍ PODĚBRADSKÝ POLNÁ. V so-
botu jste potom mohli shlédnout loutkovou pohádku: Jak drak k druhé hlavě přišel 
od Přibyslavských pimprlat. 

Ve čtvrtek 27. 10. proběhl Týden turistických informačních center, kde jsme pro 
vás připravili prohlídku knihovny, muzea, informačního centra. Pro děti byla při-
pravena dílnička, pro všechny návštěvníky bylo připravené drobné občerstvení. 
Nechyběl ani malý dárek, tentokrát to byl přívěšek na příruční zavazadla či kufry. 

Poslední říjnový den se naše výstavní síň proměnila v čarodějnické doupě. Jistě 
víte, že se v tento den slaví Hallowen. I my jsme se připojili k tomuto svátku a uspo-
řádali dlabání dýní. Kdo přišel v kostýmu, tak dostal malou odměnu. Bylo to u nás 
krásně strašidelné. 

Jistě vás ale zajímá, na co se můžete těšit v měsíci listopadu.

V pátek 4. listopadu od 19.00 vám nabídneme v rámci Divadelní Přibyslavi před-
stavení s názvem S tvojí dcerou ne od divadelního souboru POKUS POHLED. V so-
botu, tedy 5. 11. od 19. 00, vám svoji divadelní hru představí soubor DIVADÉLKO 
DIK CHOTĚBOŘ a těšit se můžete na divadelní pohádku Andulka a Loupežníci.

Ve čtvrtek 10. listopadu od 14.00 proběhne v kulturním domě akce s názvem 
„Zazpívej si s námi…“, kterou pořádá SPCCH ČR ZO Přibyslav ve spolupráci s kul-
turním zařízením.

V  pátek 11. listopadu od  17.00 hodin se můžete těšit na  vystoupení country 
kapely pod názvem Posezení s  Terasou, které proběhne ve  vestibulu kulturního 
domu. Občerstvení zajištěno.

V sobotu 12. listopadu zahrají Přibyslavská pimprlata od 14.00 a 15.30 hodin 
pohádku Princové jsou na draka. Večer se potom můžete těšit od 19.00 hodin 

na  divadelní představení s  názvem Podnebí, které vám zahraje DS ZMATKAŘI 
DOBRONÍN.

V úterý 15. listopadu od 16. 00 proběhne tvořivá dílna pro dospělé. Tentokrát se 
můžete těšit na vánoční perníkovou chaloupku. Tvořením vás provedou Martina 
Čejková a Renata Slámová. Příspěvek na pomůcky činí 250 Kč. Přihlašovat se můžete 
do 14. listopadu telefonicky či osobně v informačním centru.

POZOR! Ve čtvrtek 17. listopadu je státní svátek. Bude zavřeno.

V  sobotu 19. listopadu od  19.30 si pro vás připravil Filmový klub Přibyslav 
fi lm s názvem Trojúhelník smutku a od 22.00 koncert Ju Ju. Vše probíhá v kulturním 
domě. 

Ve  čtvrtek 24. listopadu od  16:00 je pro vás připravený výtvarný workshop 
s  lektorkou Hankou Grodlovou Sommerovou. Hlásit se můžete do  21. listopadu 
v informačním centru či telefonicky. Příspěvek na pomůcky činí 250 Kč.

Dne 25. listopadu vás zveme do kulturního domu, kde vám nově vzniklý divadelní 
soubor PROČ NE Přibyslav zahraje od 19.00 hru (NE) OBYČEJNÁ PŘEDSVATEB-
NÍ NOC. Upozorňujeme, že divadlo je do 15 let nevhodné. Tento den proběhnou 
od 14.30 hodin i dílničky pro děti u nás v knihovně.

V  sobotu 26. listopadu se můžete těšit na  Vánoční jarmark, který proběhne 
v kulturním domě od 10.00 do 18.00 hodin. Představí se vám mnoho prodejců. 
Občerstvení je zajištěno. Přijďte načerpat vánoční atmosféru. U této příležitosti vám 
od 17.00 zahraje kapela Starší časy a proběhne vyhodnocení diváckých soutěží 
v rámci zakončení přehlídky Divadelní Přibyslav 2022.

V neděli 27. listopadu od 17. 00 hodin vás srdečně zveme k rozsvícení vánoč-
ního stromku na náměstí a zároveň vás zveme na zahájení vánoční výstavy „Jak se 
slaví Vánoce v Evropě“ v Kurfürstově domě, kde se budete moci zahřát svařákem 
a čeká na vás i občerstvení.

1. prosince proběhnou v zasedacím sále radnice hned dvě přednášky. Od 16.00 
se můžete těšit na  Harryho Pottera a  od  19.00 na  Titanic. Svými postřehy vás 
provede paní Dana Šimková.

8. prosince od  16.00 se můžete těšit na  další dílny pro dospělé pod vedením 
Kristýny Marešové.

Závěrem bych vám ráda představila jednu z mnoha novinek, kterou pro vás chys-
táme. Od ledna 2023 bude probíhat kurz Malování podle čísel (viz plakát na zad-
ních stranách). Každý poslední čtvrtek v měsíci se budeme scházet u nás v Kurfürs-
tově domě od 16.00 a budeme společně malovat. Kurz potrvá od ledna do června 
a cena je 900 Kč. V ceně je zahrnuto vše, co k tvoření budeme potřebovat. Každý 
účastník si bude moci vybrat obrázek dle vlastního uvážení, kde je možné vybrat si 
i náročnost obrázku. Na začátku před sebou budete mít jen bílé plátno, na kterém 
budou čísla, která vyznačují barvy. Postupně budeme tato místa vybarvovat, až před 
vámi v samém závěru bude krásný obraz. Je to práce, při které musí být člověk trpě-
livý a pečlivý, ale o to je potom hezčí výsledek. Tento kurz je možné i zakoupit jako 
hezký vánoční dárek pro vaše blízké, rádi vám vystavíme poukázku v informačním 
centru. Moc se na všechny těšíme a doufáme, že u vás tato novinka najde zalíbení. 
O ostatních připravovaných akcích se dočtete v prosincovém občasníku. 

Krásný zbytek podzimních dnů vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Kristýna Marešová
pracovnice TIC

Vánoční jarmark, malování podle čísel

V  KOVÁRNĚ OTEVŘENO. V  Kraji Vysočina 1. a  2. října 2022 
probíhal 12. ročník Dnů otevřených ateliérů. Zájemci o návštěvu umělců si mohli 
vybrat ze 120 tvůrčích dílen. Byla mezi nimi i kovárna Petra Štáfl a v Uhrách. 

Foto: Ivo Havlík

UPOZORNĚNÍ

ŽÁDÁME PŘISPĚVATELE DO PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU, ABY 
DODRŽOVALI TERMÍN UZÁVĚREK JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL. ZASÍLÁNÍ 
PŘÍSPĚVKŮ PO UZÁVĚRCE VELMI KOMPLIKUJE NAŠI PRÁCI.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

ZA REDAKCI PO ZDEŇKA VALNEROVÁ
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O výsledku letošních voleb do zastupitelstev obcí rozhodly hlasy občanů, kterým 
není lhostejné, kdo je na radnicích a obecních úřadech zastupuje. Výsledky nejsou 
pouze statistickým závěrem, ale především zrcadlením důvěry voličů v novou nebo 
staronovou samosprávu, která bude mít v  následujících čtyřech letech v  rukách 
plánování, rozvoj a veškeré místní veřejné služby. Přesně té důvěry, která dělá naše 
města a obce, mimo jiné, dobrými místy pro život. 

Volby jsou současně i příležitostí pro občany vystavit starostům a obecním radám 
„vysvědčení“, kdy opakování resp. návrat do starostovského křesla je známkou úspě-
chu. Na druhou stranu i změny v obsazení místních samospráv je třeba vnímat po-
zitivně, třeba jako příslib něčeho nového, svěžího a očekávaně chtěného. Končícím 
zastupitelstvům je třeba vyslovit velké poděkování za jejich práci, za odvahu dělat 
stále nové věci, za angažovanost a patriotismus, za sílu a trpělivost, se kterou je třeba 
stále vysvětlovat a  argumentovat ve  prospěch CELÉ obce. Novým i  staronovým 
týmům ve vedení všech našich 704 regionálních sídel chce být Kraj Vysočina i jeho 
úřad nadále silným a spolehlivým partnerem, který podá nejen pomocnou ruku v ře-
šení obvyklých agend, ale především nabídne cesty a nástroje pro plnění reálných 
a smysluplných plánů, projektů, ale i volebních slibů. Obce a jejich přání jsou inspi-
rací pro krajem nastavované dotační příležitosti. Už několikrát jsme se přesvědčili, že 

největší užitek má společnost z projektů, které přichází zevnitř z území a kraj na nich 
spolupracuje s činorodými obcemi, jejich spolky, sdruženími, ale i sportovními kluby 
nebo místně působícími neziskovkami. Nové volební období je také příležitostí posí-
lit, a to i ze strany kraje, spolupráci a partnerství mezi okresy i městy. Už v minulosti 
se bohužel neosvědčilo řešení problémů tzv. na sílu, bez ochoty hledat kompromisy, 
bez respektu práva na argumenty toho druhého, s rezignací na slušnost. 

Stále platí, že kontakty na hejtmana Kraje Vysočina a celou krajskou radu jsou 
veřejné. Nic se nezměnilo ani na tom, že veřejnost i starostové mohou kdykoli využít 
tato spojení, aby nás upozornili na  situace, které bychom mohli pomoci vyřešit. 
Dobrým vztahům neprospívá, když se o problému dozvídáme z médií. A přitom stačí 
často jen jeden telefonát nebo mail a média mohou informovat nejen o problému, 
což je v pořádku, ale zároveň i o  jeho řešení. Protože o  tom je spolupráce kraje, 
měst a obcí. Hledat společně kompromisy, dostupná řešení, navzájem se motivovat 
k dalším odvážnějším projektům – být si navzájem spolehlivými partnery.

Těším se na  spolupráci s  novými zastupitelstvy. Na  Vysočině v  nich zasednou 
stovky žen a mužů. Jejich hlas určitě bude slyšet a já jsem připraven jim naslouchat. 

Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina

Komunální volby jako meta i nový start

Ve dnech 10. - 12. října se jako každoročně konala v celé České republice sbírka 
Bílá pastelka ve prospěch zrakově postižených. Pomáhají při ní studenti středních 
škol, naší odbočce pro Havlíčkobrodsko konkrétně z Obchodní akademie a Hote-
lové školy Havlíčkův Brod a Gymnázia Chotěboř. V několika uplynulých letech se 
přidala i Základní škola v Přibyslavi, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Letos 
poprvé vyšli žáci devátého ročníku s paní asistentkou také do ulic našeho města. 
V bílých tričkách s logem sbírky a s pokladničkou nabízeli ke koupi malé bílé pastelky, 
které jsou symbolem bílé slepecké hole. 

Jsme si vědomi, že podobných charitativních sbírek se koná mnoho a  součas-
ná ekonomická situace není právě jednoduchá. Tím více si vážíme toho, jak naši 
spoluobčané tuto akci přijali, kolik štědrých dárců do  kasičky přispělo a  s  jakým 
pochopením se naši pomocníci setkávali.

Děkuji vedení ZŠ Přibyslav za vstřícnost a podporu, paní Táborské, Michalovi a Vác-
lavovi za osobní účast a obětavost. Velký dík patří všem, kteří svým darem do sbírky 
přispěli - ve škole i ve městě, i za pochopení, s jakým se dobrovolníci v naprosté většině 
při tom setkávali.  Velmi si toho vážíme a mohu vás ujistit, že vámi darované peníze 
poslouží dobré věci. Výcvik kvalitního vodicího psa, pořízení vhodné kompenzační 
pomůcky, výuka sebeobsluhy, orientace či chůze s bílou holí a spousta dalších aktivit 
potřebných, a v mnoha případech doslova pro život zrakově postiženého člověka ne-
zbytných, to vše jsou fi nančně velmi náročné záležitosti. I když stát pomáhá zdravotně 
handicapovaným sociálními dávkami, příspěvky a slevami, lidská solidarita a dobro-
činnost jsou nezastupitelné. Každým příspěvkem do Tříkrálové sbírky, zakoupeným 
žlutým měsíčkem, srdíčkem, pastelkou či jinak darovanými penězi to dokazujeme.

Marie Heilandová,
předsedkyně oblastní odbočky SONS ČR z. s. Havlíčkův Brod

PODĚKOVÁNÍ

Na jevišti přibyslavského kulturního domu probíhá 38. ročník přehlídky ochotnic-
kých souborů Divadelní Přibyslav. 

První říjnový pátek diváci shlédli komedii havlíčkobrodského spolku ADIVADLO 
Konec dobrý, všechno dobré. - „Naše divadelní představení je neúměrně optimis-
tické a snad právě proto ho pesimisté bezmezně milují,“ napsal principál Miroslav 
Lhotka. Jedinou kulisou na scéně byl „depresivní“ gauč!

ADIVADLO se považuje za  pokračovatele tradice amatérského divadelnictví, 
v roce 1836 byl soubor vůbec prvním spolkem v Německém Brodě.

V sobotu 8. října měl v Přibyslavi hrát DS Žďár nad Sázavou, žel, pro onemocnění 
herci nepřijeli. 

V plánu je celkem 11 představení. V prvním domácím Furiant reprízoval komedii 
Švec loupežníkem, následoval spolek Divochot Měřín. V říjnu publikum ještě vidělo 
soubor Jiří Poděbradský Polná.

Přibyslavská pimprlata ještě hrají 12. listopadu, Pokus Pohled 4. listopadu, DIK 
Chotěboř 5. listopadu, Zmatkaři Dobronín 12. listopadu a Proč ne Přibyslav 25. lis-
topadu sehraje komedii (Ne)obyčejná předsvatební noc, oznamuje však, že tato 
fraška není vhodná pro diváky mladší patnácti let.

Tečku za  dva měsíce trvajícím festivalem udělá 26. listopadu vánoční jarmark 
a kapela Starší časy; vyhodnocena také bude divácká soutěž.

Přehlídku za podpory Kraje Vysočina pořádá Kulturní zařízení města Přibyslav.

Text a foto: Ivo Havlík

Divadelní Přibyslav: Jedinou kulisou byl 
„depresivní“ gauč
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V  pondělí 17. října 2022 navštívili 24. ročník Výstavy  ovoce, zeleniny, medu 
a  brambor Přibyslavska děti z  mateřských škol z  Přibyslavi a  některých okolních 
obcí a žáci Základní školy Přibyslav. 

Stali se tak posledními obdivovateli vydařené výstavy, kterou již odpoledne začali 
členové základní organizace Českého zahrádkářského svazu uklízet.

Podle slov předsedy spolku Václava Henzla byla letošní expozice velmi úspěšná. 
Třiapadesát pěstitelů vystavilo 376 výpěstků, což ve srovnání s předchozím rokem 
je o téměř devadesát více.

Výrazně více se pod historickou klenbou radničního sklepení objevilo jablek; bylo 
jich 306, oproti loňsku o šedesát více!

Že v horním Posázaví se dá vypěstovat i chutné víno, potvrdilo šest jeho vzorků, 
zatímco vloni nebyl vystaven ani jeden.

Početní návštěvníci výstavy již tradičně hlasovali o nejkrásnější přibyslavské jablko. 
Stylizovanou plaketu z dílny umělecké keramičky Jany Marincové letos získala Eva 
Křesťanová. V anonymním hlasování se na druhém místě umístilo jablko Vladimíra 
Doláka a na místě třetím jablko Miroslavy Mošťkové. Na nejhezčím vítězném jablku se 
shodlo 78 hlasujících. Druhé nejhezčí jablko bylo podpořeno 32 hlasy a třetí 22 hlasy.

Ivo Havlík a Michael Omes
Snímky Ivo Havlíka

Výstava zahrádkářů měla více jablek

V sobotu, 8. 10. večer jsme s manželem šli po úzkém chodníku v Havlíčkově ulici. 
Manžel nepostřehl ve tmě hranu chodníku k silnici a upadl směrem do silnice. Oka-
mžitě nám přispěchali na pomoc dva mladíci, které jsme chviličku předtím minuli. 
Oba dva hned pomohli manželovi vstát. My jsme došli domů a vzniklá zranění ošet-
řili. V tom stresu jsme mladíkům za jejich ochotu a pomoc ani nepoděkovali. Chtěla 
bych jim touto cestou velmi poděkovat, protože to byla v tu chvíli velmi rychlá a cen-
ná pomoc. Nevím, jak bychom sami dva vzniklou nebezpečnou situaci rychle zvládli.

PS: Předpokládám, že oni dva možná občasník nečtou, ale jeden z  nich právě 
telefonoval se svým otcem a říkal mu, že se odmlčel, protože pomáhali nějakému 
pánovi vstát. Doufám, že jim naše poděkování rodiče předají.  

Marie Pometlová

Poděkování

Do Přibyslavi se ve druhém říjnovém týdnu sjelo pětasedmdesát historiků hasič-
ského hnutí z  patnácti členských zemí CTIF (Comité Technique International de 
Prévention et D´extinction du Feu). 

Tato organizace byla založena na přelomu 18. a 19. století v Paříži a svůj bohatý 
archiv má uložený pod střechou přibyslavského zámku.

Dějepisci se scházejí pravidelně, jejich letošní setkání bylo již devětadvacáté a ten-
tokrát bylo věnováno bádání revoluční techniky své doby - parním stříkačkám.

Aby nezůstalo jen u literatury a kronik, diskuzi o tom, jaký pokrok v hašení po-
žárů od počátku 19. století udělal vynález pístového tepelného stroje přeměňující 
tepelnou energii vodní páry na energii mechanickou, prakticky doprovodily dvě více 
než 100 let staré parní stříkačky, které byly na hasičském cvičišti bravurně uvedeny 
do chodu.

Tzv. parničku českého výrobce Smekala z  roku 1908 do Přibyslavi přivezl sbor 
dobrovolných hasičů městyse Svojanov v okrese Svitavy, o tři roky mladší stroj k nám 
na korbě kamionu dopravilo hasičské muzeum hlavního města Vídně; byl to černý 
kolos rakouské fi rmy Fr. Kernreuter Feuerspritzen-Fabrik.

Čeští a  rakouští hasiči pod kotly v dobových uniformách zatopili, ztuhlé ojnice 
řádně promazali a když voda začala vřít a pára už měla potřebný tlak, začali vysoko 
a daleko stříkat. Vody ovšem bylo třeba víc, než se vešlo do kádě, proto ji do automo-
bilové cisterny města Přibyslav ze Sázavy načerpal strojník Jiří Votava, ml. 

O tom, co nostalgického se v pátek 14. října 2022 v Přibyslavi odehrálo, by platila 
slova Bohumila Hrabala z jeho knihy Taneční hodiny pro starší a pokročilé: „Strašně 
jsem si přál stát se hasičem. Tak jako strejda Lojza a strejda Václav, prostě proto, abych 
mohl nosit krásnou helmu a řídit stříkačku, kouzelně rudou, až oči přecházely. Ale 
hlavně, hlavně jsem chtěl být hrdý, jako ti strýcové, kteří přece tolikrát zachránili život“.

Na setkání dějepisců hasičského hnutí komise historie CTIF vyznamenala Jiřího 
Pátka, který dlouhou řadu let stál v čele Centra hasičského hnutí v Přibyslavi a naše-
ho ústředního hasičského muzea.

Text a foto: Ivo Havlík

V Přibyslavi se setkali dějepisci 
hasičského hnutí
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První a  třetí cenu v  tradiční bramborářské soutěži 24. ročníku Výstavy ovoce, 
zeleniny, medu a brambor Přibyslavska si odnesla akciová společnost Sativa Keřkov. 

Prvenství hodnotící komise přiřkla odrůdě Kariera a na třetí příčku zařadila další 
keřkovskou odrůdu Liliana. Jak uvedla předsedkyně poroty Ing. Lidmila Kameníko-
vá, poprvé ve čtyřiadvacetileté historii soutěže dvě ceny získal jeden pěstitel.

Pro druhou cenu za odrůdu Colombo přijel do Přibyslavi  z Chotěboře - Počátek 
rolník Jaroslav Zmek.

Několik pytlů „vítězných“ zemáků v noci z pátku na sobotu ve slupce uvařily ku-
chařky školní jídelny a početní návštěvníci výstavy je ve sklepení přibyslavské radnice 
mohli teplé se špetkou soli a omaštěné máslem ochutnat; k zapití byl nabízen vychla-
zený zákys z Mlékárny Polná.

 První a třetí cenu v soutěži o nejlepší odrůdy brambor z rukou 
starosty města Martina Kamaráda převzal zástupce Sativy Keřkov.

 Cenu za druhé místo Jaroslavu Zmekovi z Počátek, 
místní části Chotěboře, pomohli převzít jeho vnuci

 Soutěž Slza medu vyhrál Luděk Rezničenko, který má své úly v Poříčí

Nejchutnější brambory se urodily v Keřkově, nejsladší med včely snesly v Poříčí

Aeroklub Přibyslav si připomíná 90. výročí zrodu místního letiště. Rok trvající 
stavba byla dokončena 6. srpna 1932, už o měsíc později, 3. září 1932, zde nouzově 
přistálo plně obsazené letadlo letící na  lince Záhřeb – Brno – Praha, připomíná 
předseda Aeroklubu Josef Novotný.

V sobotu 24. září Aeroklub pozval pamětníky, bývalé a současné členy a přátele 
z okolních letišť. Pozvánka uváděla, že především půjde o „setkání lidí naladěných 
na stejné vlně“. 

Právě takoví přišli, přijeli, přilétli nebo přistáli s padákem. Byla mezi nimi i Olga 
Eliášová, první žena, která se v Přibyslavi pod vedením Jana Starého naučila létat 
na větroni. 

Připomínkou prvních leteckých „krůčků“ byl navijákový provoz, tedy tradiční způ-
sob vytahování kluzáků do vzduchu navíjením vlečného lana. Vzlétalo se - jak se 
patří - proti větru, tedy směrem k Hřištím. Na konci 767 m dlouhé startovací dráhy 
stál naviják, na protilehlém konci kluzák. Rychlým navíjením nataženého lana zpět 
na buben kluzák dostal dopřednou rychlost a mohl se odpoutat od země. 

Jubileum letiště si Aeroklub připomene také s veřejností. V přibyslavském kultur-
ním domě bude

18. listopadu promítán nový český fi lm Tomáše Bojara Good Old Czechs. Do-
kument přibližuje válečné boje československých letců Františka Fajtla a Richarda 
Husmanna. První byl sestřelem ve spitfi ru nad Francií a dokázal se vrátit do Británie, 
druhý je známý pod literárním pseudonymem Filip Jánský, pod nímž napsal román 
Nebeští jezdci.

Text a foto: Ivo Havlík

 Jan Starý z přibyslavského Aeroklubu ukazuje naviják, 
s jehož pomocí dříve v Přibyslavi vzlétaly větroně

V Přibyslavi se létá 90 let, atrakcí oslavy 
byl naviják

 Oslavu 90. výročí otevření přibyslavského 
letiště seskokem z nebe zahájili parašutisté

Včelařské klání nazvané Slza medu vyhrál Ing. Luděk Rezničenko, který své úly 
má v Poříčí. 

Stylizované plakety z dílny umělecké keramičky Jany Marincové úspěšným pěsti-
telům brambor a včelaři v sobotu ráno před radnicí předal starosta města Martin 
Kamarád.

Text a foto: Ivo Havlík
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rád bych vám jménem svým i jménem 
svých spolukandidátů za ODS poděko-
val za vaši mimořádně velkou podporu 
v letošních komunálních volbách, která 
se projevila nejen v historicky nejvyšším 
procentu obdržených hlasů, které jste 
nám dali a kterých si velmi vážíme, ale 
i v mnoha osobních setkáních s vámi. Po-
volební jednání jsme zahájili a dokončili 
na půdorysu minulé koalice a nyní pra-
cujeme na společném koaličním projek-
tu. Ještě jednou děkujeme za vaše hlasy 
a za vaši důvěru a slibujeme, že uděláme 
vše pro to, abychom vás nezklamali.

Martin Kamarád
předseda místního sdružení ODS

Vážení spoluobčané,

SPOLEČNĚ JSME PŘIBYSLAV!

ČSSD a nezávislí kandidáti
pro lidi z Přibyslavi a okolí

Moc vám děkujeme za hlasy
v komunálních volbách.

Vážíme si důvěry, kterou jste v nás vložili. 
Prosíme, zachovejte nám v příštích volbách přízeň. 

S přáním krásných podzimních dnů

Lucie Orgoníková a kandidáti za ČSSD a nezávislí

Orgonikova_A5.indd   1 19.10.2022   10:42

Vážení občané, České Jablonné, 
Dobré, Dolní Jablonné, Dvorku, 
Hesova, Hřišť, Keřkova, Poříčí, 
Přibyslavi, Ronova nad Sázavou, 
Uher a Utína, 
 
Děkujeme vám za vaši podporu ve volbách. 
 

Nemalý počet hlasů, které jste dali kandidátům za KDU-ČSL, přinesl 
této kandidátce zisk tří mandátů v zastupitelstvu města. 
Tento úspěch je pro nás signálem pokračovat v naší práci ve prospěch 
celého města. Ve spolupráci s koaličními partnery budeme usilovat o 
naplňování programových priorit. Vážíme si vaší důvěry, o kterou se 
budeme opírat. Ve spolupráci s vámi budeme hájit zájmy občanů 
Přibyslavi. 
 

Michael Omes (lídr kandidátky) a Mgr. et Mgr. Jan Málek (předseda MO KDU-ČSL Přibyslav)  
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Jedno z nejkurióznějších utkání mají za sebou fotbalisté SK Přibyslav, kteří v neděli 
16. října přivítali mužstvo TJ Tis.

Rozhodčí Roman Myška zprvu odmítl dát pokyn k výkopu, když na trávníku po-
střehl psí lejno. Pro lopatu ochotně zaběhl obránce Martin Ondra, ale „odměnou“ 
mu hned po úvodním hvizdu sudího byl soupeřův bolestivý faul.

Už v 8. minutě jsme dostali gól, ale v 11. minutě náš Josef Imramovský vyrovnal. 
Radost však netrvala dlouho, ve 13. minutě náš kapitán Pavel Škacha viděl červenou 
kartu. Kapitánskou pásku předal Michalu Votavovi.

Po pauze jsme i v oslabení zaútočili tzv. „na Žižku“, z pohledu tribuny tedy zleva 
doprava. Dělovou ránu z téměř půlky hřiště vypálil Adam Vostál, jakoby chtěl napo-
dobit legendární trefu Patrika Schicka, hostující gólman však dalekonosnou střelu 
s vypětím všech sil vyškrábl na roh. O chvíli později, ve 48. minutě, se Adam Vostál 
hlavou přece jen trefi l a oslabená Přibyslav vedla 2:1. O dvě minuty později na 3:1 
zvýšil Stanislav Pochop. Hosté potom korigovali na 3:2, ale naši v emočně vypjatém 
závěru vítězství udrželi, i přesto, že dohrávali v devíti, druhým vyloučeným byl Jakub 
Sibera, na hřišti pobyl pouhých pět minut. Slávu si však užil o den dříve v Ledči nad 
Sázavou, kdy v dresu přibyslavské rezervy jeho střela rozhodla o remíze 4:4 (1:1), 
tam skórovali také Adam Mikulinec, Adam Prokeš a Jan Prchal. 

Text a foto: Ivo Havlík

 To tady ještě nebylo - Martin Ondra na lopatě odnáší psí lejno, které uprostřed hřiště 
postřehl rozhodčí utkání. Směje se tomu kapitán mužstva Pavel Škacha.

Smích ho však brzy přešel, za faul viděl červenou kartu.

 Diváci jásají - Adam Vostál dal gól.

„Takovou návštěvu na utkání B mužstva SK Přibyslav nepamatuju“, řekl po zápase 
tohoto mužstva se Sativou Keřkov archivář klubu Petr Stehno.

Tribuna i ochozy byly opravdu plné, vždyť se po dlouhé době o poslední zářijové 
neděli hrálo městské derby; domácí v něm hostili nováčka soutěže.

Přespolní „bramboráři“ začali lépe a po čtvrthodině už vedli 2:0 zásluhou Adama 
Kunce a Štěpána Šrámka, který vsítil nejhezčí gól zápasu - míč od rohového prapor-
ku zakroutil tak dokonale, že překvapivě skončil ve svatyni domácích. Za ně vzápětí 
snížil ukrajinský uprchlík Reida Serhii. K odpočinku do šaten se šlo za stavu 1:2.

Po přestávce vyrovnal Adam Mikulinec a když brankář hostů Radek Procházka 
chytil pokutový kop Michala Votavy, o konečný vítězný gól Přibyslavi poměrem 3:2 
se postaral Aleš Homolka. 

Tři minuty před koncem si keřkovský Adam Kunc neodpustil peprné slovo 
k mladému rozhodčímu Lukáši Dočkalovi a po druhé žluté kartě viděl i červenou. 

Spokojené publikum se rozešlo s tím, že se těší na jarní odvetu v Keřkově. 

Text a foto: Ivo Havlík

Derby Přibyslav – Keřkov  viděla 
rekordní návštěva

Hráli v deseti, dohrávali v devíti, ale 
vyhráli!

Zajímavý sport si vybral devítiletý Tobi-
áš Teml, žák čtvrté třídy Základní školy Při-
byslav. S podporou rodičů a fi rmy NEUFE 
začal jezdit motokrosy. 

Vzhledem k nízkému věku zatím startuje 
na stroji o kubatuře 65 ccm a sbírá v ní prv-
ní vavříny. V letošním seriálu závodů Kraje 
Vysočina obsadil třetí místo a  v  sobotu 
15. října dokonce vyhrál podzimní moto-
kros ve Velké Loděnici. V obou rozjížďkách 
na velmi členité trati od startu do cíle před 
sebe žádného soupeře nepustil.

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslavský školák vyhrál závod 
v motokrosu
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Vánoční nabídka pro rok 2022         
 

Těsta (linecké světlé i tmavé, kokosové a ořechové)                                             

         objednávky do 5.12. 2022 

         výdej od 8.12. 2022 

 

Čajové pečivo - 0,5kg za cenu 210,- Kč 

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

Balené pečivo (kokosky, žloutkové, sněhové sypané a polomáčené, linecké kytičky, 
marokánky, florentýnky, mini laskonky a bezlepkové linecké) 

Balíček směs – mix baleného pečiva 200g  za 50,- Kč 

         objednávky do 5. 12. 2022 

 

 

Vánoční kolekce 15ti druhů  1kg za cenu 610,-  

a malé zákusky dle stálé nabídky                             

          objednávky do 14.12.2022                                                       

          výdej    21. – 23. 12. 2022 

 

Dne 23. prosince 2022 budeme mít otevřeno do 12 hodin. 

V novém roce se na Vás budeme opět těšit od 9. ledna 2023 
 

Objednávky přijímáme osobně : cukrárna Fontána Přibyslav 

                                          telefonicky : 569 484 650 

                                          e-mailem : fontanasro@seznam.cz 

Inzerce LISTOPAD 2022Str. 20
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                Cukrárna Fontána Přibyslav 

nabízí volné pracovní místo na pozici CUKRÁŘKA 

  * vyučení není podmínkou 
  * nástup možný ihned 
  * více na tel. 569 484 650 

CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL
  Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu? 

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

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

rauty, promoce atd.
  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme
  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
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KDE SE VZALA 
INFLACE? 

 
Přijďte na veřejnou debatu  

 
Martin Kamarád  

bude diskutovat  
 

s ekonomem a historikem 
  

LADISLAVEM TAJOVSKÝM 
 

a finančním analytikem 
 

DAVIDEM HANELEM 
 
 

Pátek, 2. 12. 2022, 19:30 
 

Přibyslav – zasedací sál radnice 

Sázení ovocňáků, vedle vás, možná s vámi. 

Dovolili jsme si pár švestiček, ne z naší zahrádky, ale k veřejné 
cestě. 

Přijďte si s námi zasadit svůj strom.  

V sobotu 5. 11. v 9.01 se sejdeme v Dobré na začátku cesty 
vedoucí k Hesovu a doplníme námi již vysázené stromy na meze 
o 6 švestek. 

Nářadí a stromky máme, vemte své děti a otočte se na kus řeči, opéct 
špekáček nebo jen na procházku na čerstvém vzduchu.   

Vaše OPUKA 
Ondřej Lehrl 
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POSEZENÍ S TERASOU 
 

 
 
 
 
 

PÁTEK 11. 11. 2022 v 17.00 hodin 
       vestibul Kulturního domu Přibyslav  vstupné dobrovolné          občerstvení zajištěno 
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Z tvořivých dílen pro dospělé Foto: K. Marešová
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Po  8.00  12.00  13.00  17.00 

  8.00  12.00  13.00  17.00 
St  8.00  12.00  13.00  17.00 

  8.00  12.00  13.00  16.00 
  8.00  12.00  13.00  17.00 

So  9.00  11.00      
 Ne      

 

        
 

tel.: 569 484 361    e-mail: ic@pribyslav.cz 
 

 
 

Po       13.00  17.00 
  8.00  12.00  13.00  17.00 

St       13.00  17.00 
      
  8.00  12.00  13.00  17.00 

So  9.00  11.00 
Ne      

   

   tel. 569 484 257 e-mail: kzmpribyslav@email.cz 
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Pro aktuální informace sledujte prosím naše facebookové a webové stránky.
Facebook – Kulturní zařízení města Přibyslav Webové stránky – www.kzmpribyslav.cz

KZM Přibyslav
I N F O R M U J E listopad 2022

– od 1. listopadu 2022 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– od 1. listopadu 2022 Pojď hrát fl orbal s námi  SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. listopadu 2022  Tomáš Záborec/dřevomalby/výstava Janáček galerie Janáček galerie
– od 1. listopadu do 19. listopadu 2022 Dobrodružství cyklistiky/výstava Kulturní dům České muzeum stříbra, KZM Přibyslav
– 1. listopadu 2022 Svátek všech svatých Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2022 Svátek všech věrných zesnulých Farní kostel a hřbitov ŘKF Přibyslav
– 4. listopadu 2022 od 19.00 h. S tvojí dcerou ne/divadelní soubor Pokus Pohled Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. listopadu 2022 v 9.01 h. Sázení ovocňáků, vedle vás, možná s vámi Dobrá OPUKA/Ondřej Lehrl
– 5. listopadu 2022 v 19.00 h. Andulka a Loupežníci/divadélko DIK Chotěboř Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. listopadu 2022  Quiz/hra, soutěž Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav
– 10. listopadu 2022 od 14.00 h. Zazpívej si s námi/přátelské posezení Kulturní dům SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 10. listopadu 2022 od 16.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 11. listopadu 2022 od 17.00 h. Posezení s hudební skupinou Terasa Kulturní dům KZM Přibyslav/Terasa
– 12. listopadu 2022 v 14.00 a 15.30 h. Princové jsou na draka/loutková pohádka Kulturní dům Přibyslavská Pimprlata, KZM Přibyslav
– 12. listopadu 2022 v 19.00 h. Podnebí/DS Zmatkaři Dobronín Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. listopadu 2022 v 16.00 h. Svatomartinský lampionový průvod Parket Dobrá KVC Harmonie, MS ČČK Přibyslav
– 15. listopadu 2022 od 9.00 h Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna  DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 15. listopadu 2022 v 16.00 h. Vánoční perníková chaloupka/tvořivé dílny pro dospělé Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 17. listopadu 2022 od 18.00 h. Setkání u sochy sv. Václava Bechyňovo náměstí MS ODS Přibyslav
– 18. listopadu 2022 od 19.00 h. Good Old Czechs/český fi lm Tomáše Bojara Kulturní dům Aeroklub Přibyslav
– 19. listopadu 2022 od 19.30 h. FK/Trojúhelník smutku – fi lm, Ju Ju – koncert Kulturní dům FK Přibyslav, KZM Přibyslav
– 21. listopadu 2022 v 12.00 h. Uzávěrka prosincového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům  KZM Přibyslav
– 24. listopadu 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města MěÚ Přibyslav
– 24. listopadu 2022 v 16.00 h. Výtvarný workshop/Hana Grodlová Sommerová Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 24. listopadu 2022 od 17.00 h. Hudební intermezzo Kulturní dům žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 25. listopadu 2022 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 25. listopadu 2022 v 19.00 h. (Ne) obyčejná předsvatební noc/DS Proč Ne Přibyslav Kulturní dům KZM Přibyslav
– 26. listopadu 2022 od 10.00 h. Vánoční jarmark Kulturní dům KZM Přibyslav
– 26. listopadu 2022 od 13.00 h. K Ježíškovi do Betléma/výstava betlémů Fara Přibyslav ŘKF Přibyslav
– 26. listopadu 2022 od 17.00 h. Ukončení Divadelní Přibyslavi/kapela Starší časy Kulturní dům KZM Přibyslav
– 27. listopadu 2022 od 9.00 h.  K Ježíškovi do Betléma/výstava betlémů Fara Přibyslav Římskokatolická farnost Přibyslav
– 27. listopadu 2022 v 16.00 h. Jak se slaví Vánoce v Evropě/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 27. listopadu 2022 v 17.00 h. Rozsvícení vánočního stromu Bechyňovo náměstí město Přibyslav, KZM Přibyslav
– 1. prosince 2022 v 16.00 h. Harry Potter/přednáška Sál radnice KZM Přibyslav
– 1. prosince 2022 v 19.00 h. Titanic/přednáška Sál radnice KZM Přibyslav
– 8. prosince 2022 v 16.00 h. Vánoční dekorace/tvořivá dílna pro dospělé Kurfürstův dům KZM Přibyslav


