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Měsíc červen patří v životě naší radnice k těm nejhektičtějším. Nejen, že jsou vět-
šinou v plném proudu veškeré investice města, kterými letos jsou stavba kruhového 
objezdu, kolumbária, revitalizace zámeckého parku, rekonstrukce ulic Pelikánova, 
Rašínova a Hasičská, a oprava pláště a energetické úspory v části DPS a spousta dal-
ších drobných investic, ale zároveň je to měsíc, kdy je třeba zajistit chod přibyslavské 
pouti, jarní údržbu i ukončení školního roku.

I jaro bylo letos hektické, bylo poznamenáno započatou válkou na Ukrajině a pří-
livem uprchlíků, kterým se snažíme pomáhat dle našich sil, věcně, důsledně, s citem, 
ale bez sentimentu. Chci na tomto místě poděkovat celému týmu nejen úředníků, 
zastupitelů, ale i všech vás ostatních dárců a dobrovolníků, protože si myslím, že 
jsme touto zkouškou prošli se ctí a velmi profesionálně jsme zvládli tuto výzvu, byť 
jsme byli o mnoho sil připraveni předchozím dvouletým obdobím coronavirových 
opatření i všemi problémy s nemocí spojenými. 

Po  mnoha klidných a  stabilních letech prožíváme opět dobu, ve  které se tvoří 
dějiny. A  je třeba otevřeně říct, že každá taková doba klade daleko větší nároky 
na každého z nás. A bylo by špatně propadnout skepsi, byť naši zemi drtí infl ace, 
jež postihuje primárně ty nejohroženější skupiny obyvatel, a která je ovšem, a to je 
třeba si přiznat, důsledkem našeho naivního hospodaření v letech minulých. Ano, 
současný stav není důsledkem války na Ukrajině, ale důsledkem hospodaření (úro-
kových sazeb, zadlužení, různých politických dárečků, atd.) let minulých, včetně let 
covidových. Důsledky války na Ukrajině ještě v budoucnu pocítíme více, než bychom 
si přáli. Přesto bych vás chtěl vyzvat, abyste nehleděli do budoucnosti se skepsí. 
I když žijeme nedaleko válečného konfl iktu, pořád držíme své životy hlavně ve svých 
rukou a pořád jsme to my sami, kteří je můžeme nejvíc ovlivnit. 

Při příležitosti Přibyslavského běhu nás navštívila delegace z Mooku a měl jsem 
opět možnost se ujistit, že lidé napříč zeměmi, a vlastně celou planetou, prožívají 
obdobné radosti a starosti, trpí stejnými problémy a dovedou být stejně šťastní i ne-
šťastní, chytří a hloupí či dobří a špatní. Je to důležité, byť velmi jednoduché poznání, 
které je třeba si neustále a opakovaně připomínat, neboť je snadné ho zapomenout. 
A pak vznikají konfl ikty podobné těm na Ukrajině. Často slyším nářky nad tím, co 
vše může způsobit příliv problémových lidí z válkou postižené oblasti. Ano, to je jistě 
pravda, ale je to cenou za to, že pomůžeme těm 95 % lidí slušných. Přiznám se, že 
mne život naučil, že není třeba se obávat těch pár procent darebáků, ale je třeba se 
obávat těch desítek slušných lidí ve chvíli, kdy je tito darebáci přesvědčí, že je třeba 
mít strach, podléhat mu, nechat se jím ovládat. Jen tak mohly v minulosti vzniknout 
například koncentrační tábory, gulagy a mnoho dalších příkoří, z našeho strachu, 
nespokojenosti, zdánlivé bezmoci, svalování viny na druhé a lenosti. Vezměme tedy 
každé ráno, kdy vstáváme, svůj život opravdu do svých rukou.

Před námi jsou letní měsíce, pro děti období prázdnin, pro mnoho z nás období 
zasloužených dovolených. A  vlastně těsně po  prázdninách bude stát před námi 
jedna z příležitostí, jak ovlivnit život nejen svůj, ale i život v našem městě. V druhé 
půli září nás čekají komunální volby jako jedna z  příležitostí, jak osobně přispět 
k budoucnosti našeho městečka. Už teď vás k nim zvu.

S přáním krásného léta

Martin Kamarád
starosta města

Naše životy se mění, ale stále je máme ve svých rukou

Město Přibyslav již několik let připravuje obnovu (revitalizaci) náměstí. V  sou-
časné době probíhá dokončování studie, která by měla být výchozím podkladem 
k projektové dokumentaci na další fáze projektu (územní řízení, stavební povolení 
a prováděcí projekt). K zahájení realizace by mohlo dojít v roce 2024 tak, že práce 
budou rozděleny na několik etap z důvodu zachování alespoň částečné průjezdnosti 
náměstí. Z  hlediska fi nancování a  zatížení rozpočtu města bude rovněž důležité 
získání dotací.

Funkce náměstí
Zpracování studie se poněkud prodloužilo zejména z důvodu nutnosti veřejného 

projednání, které v době platnosti „proticovidových“ opatření nebylo možné. Při pro-
jednávání v komisích, orgánech města a závěrem i na veřejnosti se ukázalo, že je dů-
ležité, aby konečné řešení respektovalo zájmy všech subjektů, které náměstí využívají 
k obecnému prospěchu. Tím, že Přibyslav je malé město, tak právě náměstí přirozeně 
soustřeďuje mnoho funkcí, které větší města mohou situovat na nezávislá místa. Stře-
dy větších měst pak mohou využít více prostoru pro tzv. reprezentativní část. 

S čím architekt nepohne?
V Přibyslavi je několik limitujících skutečností, které nelze jednoduše změnit. Jedná 

se o procházející dopravní komunikaci I/19 a křižovatku se silnicí II/351. Domovní 
zástavba a střed památkové zóny je dalším prvkem, který vymezuje jasnou hranici. 
Úkol projektantů je najít vyváženost v množství zeleně s odpočinkovými zónami vůči 

Obnova Bechyňova náměstí

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

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

parkovacím místům. Parkoviště souvisí s možností nabídky služeb i právy občanů, 
kteří v domech na náměstí žijí. Pokud se hovoří o parkovacích místech pro automo-
bily, je třeba pamatovat i na veřejnou dopravu, cyklisty a chodce. Pohyb všech řešit 
s ohledem na jejich bezpečnost.

Projednání s veřejností
Domnívám se, že určitou prioritou je, aby si náměstí zachovalo všechny svoje funk-

ce, které plní v současnosti. Obchod, u kterého nemůže zaparkovat vozidlo, nebo 
členitá vydlážděná plocha před radnicí, kam nepůjde postavit stánek nebo atrakce 
pro děti, by zřejmě nenaplnil očekávání místních ani přijíždějících návštěvníků.

Děkuji všem, kteří se zapojili  do diskusí o architektonickém řešení přibyslavského 
náměstí.

Michael Omes, místostarosta
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Ve dnech 19. – 22. 5. jsme v Přibyslavi uvítali ofi ciální delegaci z obce Mook 
en Middelaar v Holandsku. Na základě naší smlouvy o přátelství z roku 1994 
je interval mezi ofi ciálními návštěvami vždy dva roky, tentokrát jsme kvůli 
epidemii covidu museli termín ještě o rok posunout. Termín návštěvy se zato 
podařilo skloubit s významnou akcí – s ACO během. Tematicky byla návštěva 
rozdělena do dvou dnů – v pátek se konala exkurze do lesů spadajících pod 
LDO. Hosté se seznámili s historií i současností LDO, navštívili chovné rybní-
ky, stará horní díla, přírodní rezervace, seznámili se s hospodařením v lesích 
LDO atd. Tato exkurze hosty velmi zaujala, neboť v Nizozemsku pokrývá les 
pouze 8,9 % plochy státu a  lesní hospodářství tam má zcela jiný charakter 
než u nás. 

V páteční večer proběhlo ofi ciální setkání představitelů obou  měst. Minutou 
ticha jsme uctili památku těch, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj přátelství a již 
nejsou mezi námi. Oba starostové ve svých projevech ocenili význam vzájem-
ného poznávání pro porozumění mezi lidmi i národy a státy, což je dnes stále 
aktuální. Oba rovněž vyjádřili naději, že po nucené covidové přestávce se zase 
obnoví a prohloubí styky mezi spolky a organizacemi našich obcí.

Sobota patřila především akcím spojeným s ACO během. Hosté v rámci 
doprovodných akcí dále navštívili nové dílny v naší ZŠ, prohlédli si městské 
muzeum a setkali se se známými ze skautu i zahraniční komise. Večer se kona-
lo neformální posezení s přáteli plné vzpomínek, zábavy i plánů do budoucna. 

V neděli ráno jsme se s hosty z Mooku rozloučili – ještě v podvečer jsme 
dostali zprávy, že dobře dojeli a  děkují za  naši pohostinnost, srdečnost 
a přátelství.

Kraj Vysočina počítá s další vlnou kotlíkových dotací určených tentokrát pouze 
pro nízkopříjmové domácnosti. Stát domácnostem prostřednictvím kraje uhradí 
až 95 procent výdajů na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva, a to 
až do výše 130 tisíc korun u kotle na biomasu a až do 180 tisíc korun u tepelného 
čerpadla. Dotaci je dále možné využít na  nový plynový kondenzační kotel, který 
byl instalovaný nebo závazně objednaný do konce dubna 2022. Žadatelé budou 
muset nově doložit, že průměrný čistý roční příjem za každého člena domácnosti, 
ve které má dojít k výměně starého kotle, nepřesáhl v roce 2020 částku 170 900 Kč. 
Výjimku z povinnosti dokládat příjmy budou mít domácnosti složené výhradně ze 
starobních důchodců nebo z invalidních důchodců 3. stupně.

Kraj Vysočina už požádal o 119 miliónů korun na výměnu starých kotlů v nízkopří-
jmových domácnostech. Úřad nyní čeká na schválení této žádosti a na potvrzení 
podmínek vyhlášení výzvy. S  vyhlášením výzvy v  rámci Kraje Vysočina se počítá 
na začátku července 2022. Příjem žádostí o dotaci bude možný pouze do konce 
srpna 2022. V  Kraji Vysočina prozatím deklarovalo zájem o  výměnu v  této vlně 
kotlíkových dotací cca 300 domácností. Pokud nějaké peníze ve výzvě zbydou, Mi-
nisterstvo životního prostředí avizovalo, že není vyloučeno vyhlášení dodatkové 
výzvy na začátku příštího roku. 

Zájemcům o kotlíkovou dotaci z nízkopříjmových a seniorských domácností do-
poručujeme pravidelně sledovat webové stránky Kraje Vysočina a ofi ciální tiskoviny 
Kraje Vysočina, kde budou aktuální informace průběžně zveřejňovány. 

Informace ke kotlíkovým dotacím na území Kraje Vysočina je možné získat v úřed-
ních hodinách také na informační lince 564 602 888, dotazy lze zasílat i na e-mail 
kotliky@kr-vysocina.cz. Tematická stránka kotlíkových dotací pro žadatele na Vyso-
čině je přístupná z odkazu www.kr-vysocina.cz/kotliky.

Peníze na výměnu kotle, zateplení domu, výměnu oken a dveří, instalaci solárních 
panelů nebo na další úsporné projekty může veřejnost získat i z dotačního programu 
Nová zelená úsporám. Program nabízí dotaci až 50 procent bez ohledu na  výši 
příjmů. Více informací je na webových stránkách novazelenausporam.cz. V tomto 
případě však není Kraj Vysočina místem pro přijímání žádostí. Agendu programu 
Nová zelená úsporám administruje Státní fond životního prostředí.

Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina

Oficiální návštěva ze spřátelené obce v Holandsku

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Za Mook en Middelaar se návštěvy zúčastnili:
starosta W. Gradisen, radní F. Dillerop a T. Herings (dosavadní předseda Nadace pro 

Přibyslav), a dále za představenstvo Nadace J. Mulders, M. van Haren a H. Theunissen.

Na  závěr bych chtěla poděkovat všem členům zahraniční komise, kteří se o  delega-
ci po dobu jejího pobytu starali, za všechny jmenuji alespoň Věru Melicharovou, Josefa 
Mošťka a Petra Adama. 

Mgr. Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise
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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Dopravní omezení během přibyslavské pouti

Ve dnech 24. až 26. června 2022 bude platit dopravní uzavírka Bechyňova náměstí 
a  části ulice Husovy z  důvodu konání tradiční přibyslavské pouti. Objízdné trasy 
budou vedeny jako v předchozích letech. Dopravní obsluha autobusové zastávky 
„Bechyňovo náměstí“ bude přemístěna na silnici II/350 (spodní část náměstí s nava-
zující Žižkovou ulicí). Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli bude zkrácena doba 
nočního klidu na dobu od 2 do 6 hodin.

Dopravní omezení během výstavby okružní křižovatky
Výstavba okružní křižovatky probíhala v měsíci květnu prozatím mimo silnici I/19, 

takže nebylo zapotřebí omezovat provoz vozidel. Jakmile bude zapotřebí provádět 
stavební práce i  na  silnici, bude dotčený úsek osazen semafory a  doprava bude 
řízena kyvadlově. Okružní křižovatka bude realizována po polovinách, takže se zvý-
šenou opatrností budou moci vozidla projet.

Komunální volby
Dle rozhodnutí prezidenta republiky se komunální volby konají v pátek a sobotu 

23. a 24. září 2022. Od termínu voleb se odvozují všechny další termíny, které souvisí 
s organizací voleb. Podávat kandidátní listiny lze do úterý 19. 7. 2022, delegovat 
členy a náhradníky do okrskových volebních komisí do středy 24. 8. 2022, dodání 
hlasovacích lístků voličům je stanoveno do úterý 20. 9. 2022. Informace k volbám 
budou průběžně zveřejňovány i  na  webových stránkách města ve  složce „Město 
a úřad“, v podsložce „Volby“. Informace k volbám jsou k dispozici i na webových 
stránkách Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Změny v rozpočtu

Zastupitelstvo města dne 20. dubna 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 3 k roz-
počtu města na rok 2022. Rozpočtované příjmy města po tomto rozpočtovém opat-
ření dosáhly částky 80 199 587,00 Kč a výdaje 217 618 757,56 Kč. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji je krytý tzv. fi nancováním, které má v současné době město rozpočtově kryto 
depozity na běžných a spořicích účtech.

V rámci RO č. 3 došlo ke zvýšení příjmů o 1 109 648 Kč, a to především z důvo-
du přijatých dotací z Kraje Vysočina o částku 647 tis. Kč a dotací z MŽP a MPSV 
ve výši celkem 94 tis. Kč. V neposlední řadě o příjem ve výši 360 tis. Kč z vyššího 
úročení vkladů na spořicích účtech a termínovaných vkladech, než bylo původně 
rozpočtováno. 

Na výdajové straně bylo do rozpočtu začleněno nově celkem 171 777 Kč. Z toho 
největší výdajovou položku tvoří užití obdržených dotací na  veřejně prospěšné 
práce. Rozpočtované zvýšení kapitálové rezervy se navýšilo po  tomto RO č. 3 
o 937 872 Kč. 

Plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2022 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 

24 178 733 Kč (30,15 % schváleného rozpočtu po RO č. 3) a celkové výdaje jsou 
ve výši 13 701 957 Kč (6,3 % schválených výdajů po RO č. 3 na letošní rok). Vysoký 
rozdíl mezi průběžnými příjmy a výdaji a nízké relativní čerpání rozpočtu je v tomto 
období způsobené zejména dosud nečerpanými rozpočtovanými investičními vý-
daji na plánované stavební akce, které budou průběžně čerpány v dalších měsících 
roku 2022. 

Hospodářská činnost
Výsledek hospodářské činnosti města k  30. 4. 2022 je celkem + 2  660  817 Kč. 

Na  tomto průběžném zisku se podílí jednotlivé organizace města takto: lesy 
-659  610 Kč, skládka 2  515  085 Kč, správa majetku 505  134 Kč, kabelová TV 
372 680 Kč a pronájmy -72 472 Kč.

Stav finančních prostředků na účtech města
Disponibilní souhrnný zůstatek na všech bankovních účtech města Přibyslav byl 

k 17. 5. 2022 170 323 227 Kč. Částku ve výši cca 136 400 000 Kč má naše město 
uloženou na termínovaných vkladech a spořicích účtech několika bank s úročením 
od 3,6 % do 5,05 % p. a., likvidita od 1 do 3 měsíců.

(pokračování na str. 6)

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

Na sbírkovém účtu pro pořízení betlému byl ke dni 17. 5. 2022 zůstatek 78 984 Kč.

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Naplno se nám „rozběhly“ investiční akce. Na stavbě kolumbária jsou dokončeny 
veškeré svislé betonové konstrukce, dokončena je výztuž, bednění střechy a beto-
náž. Práce jsou pod dohledem stavebního dozoru, koordinátora bezpečnosti práce 
a probíhají bez větších problémů.

Stavební práce na investici „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, 
Přibyslav“ byly dokončeny, probíhá kolaudační řízení.

Pokračují stavební práce na stavebních úpravách domu s pečovatelskou službou 
č. p. 239 v ulici Tržiště fi rmou START Zelený s.r.o. z Brtnice. Tímto chceme upo-
zornit, abyste dbali na zvýšenou bezpečnost při procházení tímto místem. Termín 
ukončení díla je smluvně ujednán do 31. 10. 2022. Na tuto investici byla podána 
žádost o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí. 

Společnost VAK Havlíčkův Brod pokračuje ve  stavebních pracích na  přeložce 
vodovodu a  kanalizace v  ulici Pelikánova. Následně bude společnost M-SILNICE 
realizovat zakázku města Přibyslav na rekonstrukcích ulic Pelikánova a Rašínova. 

Pokračuje stavba „Okružní křižovatka na  I/19, Přibyslav“ společností PORR. Je 
hotova přeložka sítě ve vlastnictví společnosti ČEZ a přeložka plynu, dále jsou hotovy 
výkopy pro opěrnou zeď. Práce probíhají dle předloženého harmonogramu prací. 
Termín ukončení díla je smluvně ujednán do 30. 11. 2022.

Bylo ukončeno výběrové řízení na opravu omítky na nemovitosti č. p. 45 v Při-
byslavi. Smlouva o  dílo byla uzavřena se společností PETRAlaan s.r.o. ze Světlé 
nad Sázavou. Stavební práce jsou plánovány zahájit po konání přibyslavské pouti 
s termínem ukončení do 31. 10. 2022. 

Byla provedena kontrola stavu místních komunikací po zimním období. Zjištěné 
závady - opravy komunikací budeme řešit s odbornou fi rmou. 

Ostatní
V tomto měsíci byla zahájena údržba veřejné zeleně, včetně údržby květeny. Pro-

vedeno bylo osázení betonových květináčů kolem budovy radnice a závěsných kvě-
tináčů na sloupech veřejného osvětlení v centru města. S odbornou fi rmou budeme 
dále řešit v  této oblasti i požadavky osadních výborů a zkulturnění zelení dalších 
lokalit ve městě a v obcích. Jako každý rok touto dobou bude objednána odborná 
fi rma na postřik proti plevelu. 

Bytová oblast
V bytovém domě č. p. 241 byla provedena odbornou fi rmou výmalba stěn spo-

lečných prostor a obnova nátěru zábradlí a kovových prvků v domě. V domě s pe-
čovatelskou službou č. p.  240 byla našemu odboru nahlášena závada prasklého 
potrubí kanalizace – havarijní stav. Závada je řešena odbornou fi rmou za odborné-
ho technického dozoru. 

V domě s pečovatelskou službou č. p. 251 byl uvolněn byt k 31. 5. 2022. Další 
byt k tomuto datu byl uvolněn v domě s pečovatelskou službou č. p. 239, který je 
určen k rekonstrukci.

Byly řešeny drobné opravy v bytech domů s pečovatelskou službou, které nahlásili 
nájemníci. Opravy probíhají dle požadavků nájemníků.
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Vývoj příjmů města z hospodářské činnosti  
v tis. Kč 

Tabulka ukazuje vývoj příjmů města z vlastní hospodářské činnosti za posledních 
5 let bez příjmů z  poplatků za  ukládání odpadů na  skládce, které tvoří zvláštní 
daňový příjem města.
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(pokračování ze str. 5)

Informace
Jako každým rokem bude společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. 

provedeno pravidelné čištění domovních čerpacích stanic ve Dvorku, a to dne 14. 6. 
2022 část A od 7:00 hod do 10:00 hod., část B od 10:30 hod. do 13:30 hod. (náhrad-
ní termín dne 28. 6. 2022) a v Uhrách dne 15. 6. 2022 část A od 7:00 hod. do 10:00 
hod., část B od 10:30 hod. do 13:30 hod. (náhradní termín dne 29. 6. 2022).

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Plavčíci na koupaliště jsou připravení 

Nové posily na letošní sezonu jsme v květnu vyslali na školení pro získání licence 
Vodní dozor Junior. Absolvovali ho v bazénu Evžena Rošického v Jihlavě. Jde o dvou-
denní přednášky, testování, zkoušení. Zájemci o tuto pozici musejí být fyzicky zdatní 
a uspokojivou technikou zvládnout plavání, a to i pod hladinou. Jednou ze zkoušek je 
například lovení puků z hloubky 1,8 m nebo na stanovený čas dokázat ležet na dně 
bazénu. Zkouší se záchrana tonoucích, absolvují zdravovědu, učí se správně poskyt-
nout první pomoc atd. Taková průprava se určitě hodí do běžného života. 

Koupací sezona 
Začne během června dle počasí. Letos jsme kvůli zdražování energií a  dalších 

vstupů aktualizovali ceník. Zvýšení cen je mírné, kompenzovali jsme ho nabídkou 
zvýhodněného vícedenního vstupného. Nový ceník najdete na stránkách sportov-
ního zařízení, na webu města a samozřejmě na pokladně koupaliště. Už se na vás 
všechny těšíme a přejeme si, aby bylo letos hodně sluníčka a koupacích dní, aby-
chom si společně užili hezké léto. I společným posezením a popovídáním u dobrého 
jídla a pití u bufetu. 

Na venkovním sportovišti jsme opravili potrhané sítě
Spodní část zpevnili pracovníci technické čety pletivovým plotem. Měl by lépe 

vydržet rány míčem. Celý areál včetně sportovní haly a koupaliště prošel zatěžkávací 
zkouškou při velkolepé sportovní a kulturní akci ACO přibyslavský běh. V době psaní 
článku do občasníku vrcholí jeho přípravy, na kterých se podílejí desítky lidí. Jeho 
průběh si můžeme popsat až v dalším čísle. 

Technické četě města začala práce se zelení
Kvůli vydatným dešťům je práce dost a dost. S příkopovým ramenem se vydáme 

na cyklostezku, kde si zaměstnanci čety nejprve z krajnice vysbírali kameny. V květnu 
tam fi rma opravila poslední poškozené zábradlí. Tak doufáme, že nám všechna 
nějaký čas vydrží. Během května musela četa mnohokrát vyjíždět odstraňovat bahno 
z  chodníků, z  cest, z  cyklostezky. Přívalové deště bývají nevyzpytatelné a  působí 
škody opakovaně. 

Radost nám dělá dokončená instalace herních prvků na hřišti 
v Poříčí 

Děkujeme za spolupráci panu Němcovi z osadního výboru a všem obyvatelům, 
kteří se podíleli na výběru atrakcí. Ať vám dobře slouží. Menší radost nám dělají děti, 
které strkají odpadky do trampolíny na dopravním hřišti. Prosím, nedělejte to. Košů 
na odpadky tam máte opravdu dost. Na dopravním hřišti jsme také vyměňovali po-
škozené části houpaček. Dostávají hodně zabrat, houpání je lákadlo pro malé i velké. 

Rozpis kontejnerů na zeleň 
Stanoviště zelených kontejnerů na  bioodpad s  termíny na  tento měsíc najdete 

opět o pár stránek dál. Zelení nemyslíme kusy dřeva s hřebíky, kusy palet a ztrouch-
nivělých částí někdejších skříní, dveří a podobně. V květnu jsme takovou nadílku 
schovanou pod trávou odváželi z  ulice Pecháčkova, a  také z  obce Dvorek. Stará 
okna, dveře, palety patří na sběrný dvůr, ne do kontejnerů na zeleň. Prosím, buďte 
ohleduplní.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Environmentální vyúčtování

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují 
nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahu-
jí množství materiálů, které pocházejí z  neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je 

významně zatěžováno životní prostředí. Správná recyklace výrobků tedy přináší 
životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše město Přibyslav při-
spělo k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování 
zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory 
ve  spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí 
a produkci skleníkových plynů.

Za rok 2021 bylo zpracováno 2 633 kg elektrozařízení. Certifi kát environmentální-
ho vyúčtování vyčísluje přínos města Přibyslav k ochraně přírody v roce 2021. Vyplý-
vá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 6,30 MWh 
elektřiny; 454,72 l litrů ropy; 243,81 m3 vody a 1,45 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 1,99 tun, a produkci SO2 ekv. (který 
zapříčiňuje okyselování prostředí) o 24,49 kg. 

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných no-
tebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě 
elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů 
se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Pra-
hy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně 
životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrob-
ku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace 
jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin 
elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Množství obalů z odpadů
Společnost EKO-KOM zaslala přehled o množství vytříděných odpadů z obalů 

ve městě Přibyslav za I. čtvrtletí roku 2022. Papír 16,230 t, plast 12,422 t, sklo 9,740 t, 
kovy 0,300 t a nápojový karton 0,296 t. Celkem 38,988 t.

Jana Krejčová
referent OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz

V  měsíci květnu probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážnějších 
komplikací, které by ohrozily její chod. V ojedinělých případech byla zrušena od-
polední směna, která byla nahrazena pohotovostí. Řešili jsme mimořádné opravy 
např. myčky na nádobí, sušičky na prádlo apod., probíhala sociální šetření u klientů, 
včetně zajištění jejich následné pobytové péče a sociální poradenství, ať už osobně 
či po telefonu.

Covidová opatření
V současné době jsou zrušena všechna mimořádná covidová opatření, a tak už 

nemusíte mít zakrytá ústa a nos při vstupu do našich prostor. Stejně tak se nemusí 
již chránit ani pečovatelky při vstupu do vaší domácnosti. Přesto bych ale ráda po-
žádala klienty Pečovatelské služby Přibyslav, kteří jsou nemocní nebo mají příznaky 
virového onemocnění, aby nám tuto informaci sdělili a my mohli přijmout adekvátní 
opatření. 

Mše svatá ve středisku pečovatelské služby
V sobotu 21. 5. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spoluprá-

ci s místní římskokatolickou farností mše svatá. O termínu další mše svaté v červnu se 
dozvíte buď na dalších stránkách Přibyslavského občasníku, nebo z ohlášek v kostele 
(v době uzávěrky nám nebyl ještě znám). Všichni jste srdečně zváni. 

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina
 V úterý 17. 5. navštívily středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 

neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve společenské místnosti poskytovaly pří-
chozím odborné poradenství, které bylo bezplatné a servis sluchadel (např. čištění 
či výměnu komponentů sluchadel, prodej baterií apod.), který byl vzhledem k tomu, 
že se jedná o  registrovanou sociální službu, za  minimální poplatek. Termín další 
poradny je opět za měsíc, a to v úterý 21. 6. 2022 v čase od 9.00 – 11.00 hodin 
ve společenské místnosti střediska pečovatelské služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi 
(zadní vchod). 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 

od roku 2010, nabízí zapůjčení různých pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech či 
po operaci, pro seniory nebo zdravotně postižené občany všech věkových kategorií. 
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Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné nemoc-
né, tak pro osoby o ně pečující. Úhrada za zapůjčení těchto pomůcek je stanovena 
v Ceníku kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny kompenzač-
ních 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 Pečo-
vatelské služby Přibyslav na tel: 569 482 128 nebo 725 102 511.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Uprchlíci z Ukrajiny

V průběhu měsíce května se situace s ukrajinskými uprchlíky v našem městě již sta-
bilizovala. Přicestovalo pouze pár cizinců, kterým jsme nabídli poslední volné kapa-
city ubytování, a jedna rodina již směřovala do okolní obce. Většina práceschopných 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
21. 6. 2022 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   střediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).
Není třeba se objednávat!

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

Bezplatná Alzheimer poradna 
proběhne v přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 30. 6. 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

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 6.6. 20.6. 6 Cihlářská 30.5. 13.6. 27.6.
2 Bezručova 7.6. 21.6. 7 Jiráskova 31.5. 14.6. 28.6.
3 Hesovská 8.6. 22.6. 8 Vyšehrad 1.6. 15.6. 29.6.
4 Pecháčkova I 9.6. 23.6. 9 Prokopova 2.6. 16.6. 30.6.
5 Zahrádky u ACO 10.6. 24.6. 10 Na Vyhlídce 3.6. 17.6. 1.7.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 6.6. 20.6. 16 Seifertova 30.5. 13.6. 27.6.
12 Pecháčkova II 7.6. 21.6. 17 Česká 31.5. 14.6. 28.6.
13 Nezvalova 8.6. 22.6. 18 U Barevny 1.6. 15.6. 29.6.
14 Bezpalcova 9.6. 23.6. 19 Zahradní 2.6. 16.6. 30.6.
15 Zahrádky Amerika 10.6. 24.6. 20 Zahrádky Letiště 3.6. 17.6. 1.7.

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 3.6. – 5.6. 13.6. – 16.6. 24.6. – 26.6.
Keřkov 6.6. – 9.6. 17.6. – 19.6. 27.6. – 30.6.
Dobrá 10.6. – 12.6. 20.6. – 23.6. 1.7. – 3.7.
Česká Jablonná 3.6. – 5.6. 13.6. – 16.6. 24.6. – 26.6.
Dolní Jablonná 6.6. – 9.6. 17.6. – 19.6. 27.6. – 30.6.
Poříčí 10.6. – 12.6. 20.6. – 23.6. 1.7. – 3.7.
Dvorek 3.6. – 5.6. 13.6. – 16.6. 24.6. – 26.6.
Uhry 6.6. – 9.6. 17.6. – 19.6. 27.6. – 30.6.
Utín 10.6. – 12.6. 20.6. – 23.6. 1.7. – 3.7.

Hana Mikulincová, OTS

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červnu 2022

osob našla práci, děti se adaptovaly na naše školní prostředí a získaly nové kama-
rády, přičemž jazyková bariéra se postupně minimalizovala. Jen co se rodiny s Při-
byslaví sžily, začaly oznamovat první návraty na Ukrajinu. Nevědí však, co je čeká, 
nedokáží říci, zda a kdy se vrátí zpět. Řešíme tak otázky spojené s vycestováním z ČR 
a související záležitosti jako je bydlení. Tímto apeluji na ubytovatele, aby ukončení 
pobytu se svými uprchlickými rodinami důkladně prodiskutovali a mohli se podle 
toho zařídit. Řada z nich totiž pobírá příspěvek na solidární domácnost či je vázána 
rámcovou smlouvou s Krajem Vysočina a je tak nutné mít ve věcech jasno. Pokud 
se vám bytový prostor uvolní a chcete jej opět nabídnout k dispozici v souvislosti 
s migrací uprchlíků, kontaktujte nás, prosím. Stále máme rodiny ubytované i formou 
nouzového bydlení v prostorách, které by jinak sloužily jiným, např. volnočasovým 
aktivitám, proto budeme za  vaše informace na  městském úřadě či informačním 
centru rádi. Děkujeme.

Příspěvek na solidární domácnost
V  předchozím měsíci se začal poskytovatelům ubytování uprchlíkům vyplácet 

příspěvek ve  výši 3 tis. Kč na  osobu, max. 12 tis. na  domácnost. O  příspěvek je 
možné požádat přes aplikaci davkyuk.mpsv.cz. V případě potíží s vyplněním on-line 
formuláře se můžete obrátit e-mailem na solidar@uradprace.cz.

Různé
Poskytujeme sociální poradenství, zprostředkováváme sociální služby, provádíme 

šetření v terénu, vyhotovujeme zprávy pro orgány státní správy, jednáme se zdra-
votníky, rozhodujeme ve věci ustanovení zvláštního příjemce důchodu, věnujeme 
se úkonům veřejného opatrovnictví a  realizujeme další činnosti v  oblasti sociální 
prevence. V rámci sociální práce u problémových klientů cílíme na změnu interak-
cí vedoucí k naplnění kýženého záměru a spokojenosti na obou stranách, včetně 
veřejnosti. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Upozorňujeme, že do 30. 06. 2022
je splatný místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 
a místní poplatek ze psů.
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Významné události po uzávěrce minulého čísla občasníku, 
tj. po 19. 4. 2022:
1. 5. 2022 společné odpoledne s ukrajinskými rodinami na městském úřadě a farní 
zahradě (více informací v samostatném příspěvku)

7. 5. 2022 odjezd ukrajinské studentky VŠ studující český jazyk, která pomáhala 
s integrací dětí na ZŠ

13. 5. 2022 podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra „Pro-
jekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022“

Pravidelné záležitosti:
MÚ kontaktní místo – poskytování základních informací uprchlíkům po  příjezdu 

do  Přibyslavi, obstarání víz dočasné ochrany v  Krajském asistenčním centrum 
pomoci uprchlíkům v Jihlavě a pomoc s vyřizováním nezbytných záležitostí během 
pobytu v Přibyslavi – každé pondělí a akutní záležitosti i v další pracovní dny dle 
potřeby

MÚ zdravotní sestry – poskytování zdravotnických konzultací na městském úřadě – 
ukončeno k 31. 5. 2022, dále jen telefonicky přes kontaktní místo MÚ 

MÚ ošacení – nabídka ošacení v suterénu městského úřadu – každý pracovní den 
v provozní dobu úřadu a bude ukončeno k 15. 6. 2022

ZŠ – kurzy českého jazyka pro dospělé – každé úterý a čtvrtek od 18:00 do 19:30 
hodin

Úřad práce pobočka Přibyslav – přijímání žádostí o  humanitární dávku – každé 
pondělí od 8:00 do 11:30 a od 12:15 do 16:00 hodin

Ke dni 18. 5. 2022 město Přibyslav poskytlo pomoc 125 uprchlíkům z Ukrajiny 
ubytovaným v Přibyslavi, z toho 59 dětem a mladistvým.

Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na webu města www.pribyslav.cz. 

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav

Odpolední setkání na farní zahradě 
V neděli 1. května odpoledne se konalo setkání s Ukrajinci, kteří pobývají na území 

našeho města nebo v okolních vesnicích. Nápad uspořádat takovou akci se zrodil 
nezávisle na sobě mezi představiteli farnosti a města. Po vzájemné dohodě se termín 
sladil na jeden společný. Kromě města a farnosti se na setkání podílela i základní 
škola a naši skauti. Cílem setkání bylo umožnit komunitní setkání místních občanů 
s  uprchlíky, kteří opustili svoji zemi z  důvodu ruské vojenské agrese na  Ukrajině 
hned po jejím zahájení 24. 2. 2022. Pozvánky na setkání byly předány do všech rodin 
a na místa, kde jsou uprchlíci dočasně ubytováni. 

Město Přibyslav všem, kdo pozvání přijali, poskytlo důležité informace prostřed-
nictvím prezentace přeložené do ukrajinštiny. Nechyběly praktické informace o ne-
zbytně nutné administrativě, otázky řešení životních situací, pracovních příležitostí 
nebo školní a  předškolní vzdělávání. Prezentaci přednášel starosta města Martin 
Kamarád a na místě překládal pan Mykhailo Kuklyshyn. Přítomní mohli zhlédnout 
i prezentaci o našem městě s hudbou a přeloženými titulky.

V době konání přednášky probíhaly na farní zahradě soutěže a hry pro děti v režii 
pedagogů a žáků devátých tříd ZŠ Přibyslav. Po skončení přednášky se všichni sešli 
na farní zahradě, kde probíhalo seznamování mezi českou a ukrajinskou komunitou. 
Uprostřed zahrady se opékaly špekáčky na ohni, který připravili skauti. Setkání bylo 
příjemné a nepochybně podpořilo mezilidské vztahy a zejména adaptaci ukrajin-
ských uprchlíků v prostředí našeho města.

Všem, kteří se na uspořádání setkání podíleli, a také všem, kteří pozvání přijali, 
děkujeme.

Žádost o dotaci na podporu ukrajinských uprchlíků
Ve  spolupráci se ZŠ Přibyslav, MŠ Přibyslav a  MÚ Přibyslav byla zpracována 

a odeslána žádost o dotaci v rámci Projektu na podporu integrace držitelů dočasné 
ochrany na  lokální úrovni. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra – odbor 
azylové a migrační politiky. Dotace je poskytována dle vládou schválených zásad.  
Uznatelné náklady, které město Přibyslav chce uplatňovat, jsou vesměs odměny 
za práci nutnou k realizaci projektu, kam spadá práce lektorek v MŠ, ZŠ, poraden-
ství, koordinace při hledání zaměstnání, řešení zdravotní situace a další aktivity. Pod-
mínkou je rovněž pobyt minimálně 50 osob s dočasnou ochranou na území města. 
Maximální výše dotace pro typ projektu, který jsme předložili, činí až 500 tis. Kč.

O výsledku schválení dotace budeme veřejnost informovat. Všem členům příprav-
ného týmu děkuji za spolupráci.

Michael Omes

MĚSTO POMÁHÁ UKRAJINĚ

(Foto ze setkání 1. 5. 2022 – archiv města Přibyslav)
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 87/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu 
bytu na byt č. 7 v bytovém domě Tržiště 239, 582 22 Přibyslav 
uzavřené dne 16. 10. 1997 s panem … Tržiště 239, 582 22 Při-
byslav, dohodou ke dni 31. 5. 2022.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

88/2022 Rada města Přibyslav snižuje nájemné pro nájemníky domu 
s pečovatelskou službou Tržiště 239, 582 22 Přibyslav v období 
od  1. 5. 2022 do  31. 8. 2022 o  10 % z  důvodu rekonstrukce 
budovy.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

89/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dohody o přistoupení 
ubytovatele k  Rámcové smlouvě o  zajištění ubytování ze dne 
12. 4. 2022 mezi Krajem Vysočina, Žižkova 1882/57, 586  01 
Jihlava, IČO 70890749, DIČ CZ70890749 zastoupeném Mgr. Ví-
tězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje a městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
zastoupeném Martinem Kamarádem, starostou města.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

90/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu 
bytu na byt č. 406, Tržiště 251, 582 22 Přibyslav uzavřené dne 
15. 8. 2019 s paní …, Tržiště 251, 582 22 Přibyslav, dohodou 
ke dni 31. 5. 2022.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

91/2022 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít dodatek č. 4 
ke  smlouvě o  nájmu prostoru sloužícího k  podnikání ze dne 
30. 6. 2016 na  nebytový prostor budovy Bechyňovo náměstí 
46, 582 22 Přibyslav o celkové výměře 35 m2 na pozemku st. 
č. parc. 63/2 v obci a k. ú. Přibyslav, a to z důvodu prodloužení 
doby trvání nájmu. Záměr bude vyvěšen na úřední desce nej-
méně po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

92/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 3 v domě na adrese Bechyňovo náměstí 40, Přibyslav 
panu …, Ukrajina. Výše nájemného bude stanovena na  40 Kč 
za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou od 18. 5. 2022 do 31. 8. 2022.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

93/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Příkazní smlouvu 
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na zakázku 
„Stavební úpravy MK ulice Pelikánova a Rašínova - Přibyslav“ 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  společností Agroprojekt Jihlava, spol. s  r.o., 
Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, IČO 49974424.
Termín: 12. 05. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

94/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit koncesi malého rozsahu 
na zakázku „Provozovatele vodovodu města Přibyslav“.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

95/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Provedení 
lokální opravy štuku a omítky na nemovitosti č.p. 45, kulturní 
středisko – muzeum Přibyslav“ nabídku od společnosti PETRA-
laan s.r.o., U  Rybníčků 1080, 582  91 Světlá nad Sázavou, 
IČO 04157010 s  nabídkovou cenou 367.154,30 Kč bez DPH, 
tj. 444.256,70 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a vybraným uchazečem. 
Termín: 27. 05. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

96/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku 
parc. č. 1647/2 o výměře 2,1 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje 
záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

97/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. IZ-12-2001489/VB/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 
405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 981/12 v k. 
ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 1806-677/2021. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti je ve výši 1.728 Kč + DPH.
Termín: 30. 11. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

98/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením křížové cesty na pozem-
cích ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1732/1, 1734/4, 1739/1 a 1465/4 v k. ú. Přibyslav 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Římskoka-
tolickou farností Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

99/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze 
dne 17. 5. 2018 mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí 
Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 642597773.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

100/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10/2021 na inves-
tici „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav - Opakované 2021“ mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností 
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580  01 Havlíčkův Brod, IČO 25274368. 
Celková cena díla se nemění.
Termín: 08. 05. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

101/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s rezervací plaveckého bazénu na koupališti města Přibyslav, 
Česká 740, 582 22 Přibyslav pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní 
organizace Přibyslav, Pecháčkova 577, 582 22 Přibyslav IČO 75024535 v termínu červenec 
a srpen 2022 každý čtvrtek od 19 do 20 hodin za vstupné 15 Kč/osobu.
Termín: 08. 07. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

102/2022 Rada města Přibyslav projednala Kritéria přijímání dětí pro předškolní vzdělávání pro školní 
rok 2022/2023 do Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930.
Termín: 05. 05. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

103/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene č. 1002C22/18 stavba SO-403a přeložka SEK - ČD TELEMATIKA - přeložka kabelu DK 
44 Správy železnic - k akci „Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav“ mezi Českou republikou 
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774, 
Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110  00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO 70994234 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
k tíži pozemku ve vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu parc. č. 1045/9 
v obci Přibyslav, k. ú. Přibyslav. Služebnost a náklady spojené se zřízením služebnosti bude 
hradit město Přibyslav.
Termín: 17. 06. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Rada města odložila projednání usnesení:
7 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 90/2022 ze dne 4. 5. 2022.

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 04.  05. 2022

104/2022 Rada města Přibyslav schvaluje výsledek výběrového řízení a návrh smlouvy o dílo na vý-
malbu nultého a prvního patra Základní školy, Česká 31, 58222, IČO 70944938 s fi rmou 
TRITON MALBA spol. s r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25277669.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

 105/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582  22 Přibyslav, 
IČO 70944938 přijetí fi nančního daru ve výši 30.000 Kč od fi rmy ACO Industries k.s., Havlíč-
kova 260, 582 22 Přibyslav, IČO 48119458.
Termín: 30. 05. 2022
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

106/2022 Rada města Přibyslav schvaluje zahájení výběrového řízení na zakoupení nového datapro-
jektoru pro účely promítání v  Kulturním domě Přibyslav, Husova 555, 582  22 Přibyslav 
- Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 18.  05. 2022
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107/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  pronájmu nebytových 
prostor mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO  00268097 a  paní Janou Sulčanovou, Husova 304, 582  22 Přibyslav, 
IČO 06404383, jejímž předmětem je pronájem objektu občerstvení na koupa-
lišti města Přibyslav, Česká 740, 582 22 Přibyslav, na pozemku parc. č. stavební 
2362 v k. ú. Přibyslav o výměře 37 m2 + prostor kolem objektu občerstvení 
parc. č. 53/1 v k. ú. Přibyslav o výměře 80 m2. Výše nájmu je 5.000 Kč/sezóna 
2022 + úhrada celkové spotřeby vody a  elektrické energie. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou (provozní doba koupaliště v sezoně 2022).
Termín: 10. 06. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

108/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s prodejem akumulačních kamen z roku 1987, 
které jsou umístěny v bytech v DPS, Tržiště 239, 582 22 Přibyslav, nájemcům 
DPS čp. 239 za cenu 100 Kč za 1 kus.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

109/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s prodejem akumulačních kamen umístěných 
v  bytě č. 2 Tržiště 239, 582  22 Přibyslav nájemci paní …, 582  22 Přibyslav 
za částku 100 Kč.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

110/2022 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 406 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 předání 
bytu na dobu neurčitou.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

111/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 31. 5. 2018, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem …, 582 22 
Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2024.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

112/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 24. 8. 
2016 uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a …, 582 22 Přibyslav, kterým se upravuje výše měsíčního 
nájemného a doba trvání nájemní smlouvy od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024. Výše 
měsíčního nájemného bude stanovena na 45 Kč/1 m2.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

113/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 31. 3. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s  manželi pa-
nem …, 582 22 Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 6. 2022 
do 31. 5. 2024 a zvyšuje měsíční nájemné na 48 Kč/1 m2 měsíčně s možností 
navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

114/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu č. 821/B1/2022 o poskytnu-
tí fi nančních prostředků z  rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rok 2022 na akci „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přiby-
slav“ - ISPROFOND 5617510185 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Státním fondem dopravní infrastruktury, 
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508.
Termín: 21. 07. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

115/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IV-12-2024349/VB02 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemků ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 520/1 a 389/4 v k. ú. Dobrá spočívající v právu umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene 
je ve výši 8.550 Kč + DPH.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

116/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít dodatek k Nájemní smlouvě uza-
vřené dne 18. 3. 2008 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav a panem …, 582 91 Světlá nad Sázavou z důvodu rekonstrukce ryb-
níků na pozemcích parc. č. 41 a 59 v k. ú. Česká Jablonná a rozhoduje záměr 
města vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

117/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1826 
o výměře 8 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

118/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o  zřízení věcného břemene - služebnosti a  dohodu o  umístění stavby mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 
405  02 Děčín, IČO 24729035 k  tíži pozemků ve  vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 552/6, 798 a 552/4 v k. ú. Hřiště spočívající v právu umístit, provo-
zovat, opravovat, činit údržbu, obnovu, výměnu a modernizaci zařízení dis-
tribuční soustavy. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene je 
ve výši 2.000 Kč + DPH.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

119/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Darovací smlouvu 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, ve výši 20.000 Kč na akci „sraz rodáků“.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

120/2022 Rada města Přibyslav schvaluje nákup zemního plynu pro město Přibyslav 
a  s  ním zúčastněné zadavatele na  rok 2023 metodou postupného nákupu 
na  Českomoravské komoditní burze Kladno prostřednictvím dohodce FIN-
-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO 26439573.
Termín: 30. 11. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

(pokračování ze str. 9)

 12/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program zasedání zastupi-
telstva města konaného dne 20. 4. 2022.
Termín: 21. 04. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 6

13/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 2066/2 
o výměře 28 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1803-75/2021 z po-
zemku parc. č. 2066 v k. ú. Přibyslav manželům …, 582 22 Přibyslav za kupní 
cenu 7.000 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 20. 4. 2022, toto usnesení po-
zbývá platnosti.
Termín: 20. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 6

14/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 401/99 
o výměře 99 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1743-13a/2020 z po-
zemku parc. č. 401/8 v k. ú. Přibyslav panu …, 582 22 Přibyslav, za kupní cenu 
19.800 Kč. Náklady spojené s  koupí hradí kupující. Pokud příslušná smlou-
va nebude uzavřena do šesti měsíců od 20. 4. 2022, toto usnesení pozbývá 
platnosti.
Termín: 20. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

15/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 397/70 o vý-
měře 311 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1743-13a/2020 z pozem-
ku parc. č. 397/12 a pozemku parc. č. 401/100 o výměře 261 m2, odděleného 
geometrickým plánem č. 1743-13a/2020 z pozemku parc. č. 401/8 vše v k. ú. 
Přibyslav panu …, 580 01 Veselý Žďár za kupní cenu 83.300 Kč. Náklady spo-
jené s koupí hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti 
měsíců od 20. 4. 2022, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 20. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

16/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 401/101 
o  výměře 156 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1743-13a/2020 
z  pozemku parc. č. 401/8 v  k. ú. Přibyslav manželům …, 582  22 Přibyslav 
za kupní cenu 31.200 Kč. Náklady spojené s koupí hradí kupující. Pokud pří-
slušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 20. 4. 2022, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 20. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 20.  04. 2022
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KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)

• nefunguje rozhlas … 604 334 747 (Radek Havlíček)

• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)

• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jir ásko)

• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)

• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831 (Václav Matějů)

• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad …
 569 430 824 (Martin Firla)

• poplatky za popelnice … 569 430 820 (Jana Krejčová)

• informace o programech KTV a platby … 569 430 834 (Petra Holubová)

• městské byty, poruchy … 569 430 827 (Hana Srbová),
 569 430 828 (Ludmila Benešová)

• odchyt pobíhajících psů … 604 334 747 (Radek Havlíček)

• hlášení městského rozhlasu … 569 430 811 (Edita Ouvínová)

• problémy s doručením Přibyslavského občasníku … 569 484 257 (KZMP)

• příspěvky do Přibyslavského občasníku … 569 484 361 (redakce PO)

• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)

17/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 999/13 o vý-
měře 499 m2 v k. ú. Přibyslav od společnosti NEUFE, spol. s r.o., Thunovská 
184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 25996061 za kupní cenu 499 Kč. 
Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 20. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

18/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 1045/16 
o výměře 57 m2 v k. ú. Přibyslav od společnosti SC Metal Property, s.r.o., U Ná-
draží 383, 582 22 Přibyslav, IČO 07697601 za kupní cenu 8.550 Kč. Náklady 
spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 20. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

19/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 1434/1 
o výměře 160 m2 v k. ú. Přibyslav od pana …, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 
16.000 Kč. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 20. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

20/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu části pozemku parc. č. 174/1, 
označenou jako díl „a“ o výměře 43 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města 
Přibyslav za ideální jednu polovinu pozemku parc. č. 1434/4 o výměře 136 m2 
a ideální jednu polovinu pozemku parc. č. 1465/30 o výměře 8 m2 vše v k. ú. 
Přibyslav v podílovém spoluvlastnictví pana …, 582 22 Přibyslav s doplatkem 
ceny ve výši 1.400 Kč ve prospěch města Přibyslav. Pan … uhradí část nákla-
dů ve výši 4.499 Kč spojených se směnou. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 20. 4. 2022, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 20. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

21/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi ideální jedné poloviny po-
zemku parc. 1434/4 o  výměře 136 m2 a  ideální jedné poloviny pozemku 
parc. č. 1465/30 o výměře 8 m2 vše v k. ú. Přibyslav v podílovém spoluvlastnic-
tví paní …, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 7.200 Kč. Náklady spojené s koupí 
hradí město Přibyslav.
Termín: 20. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

22/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Smlouvu o  bezúplatném převodu 
vlastnického práva k majetku č. j. UZSVM/HHB/530/2022-HHBM mezi Čes-
kou Republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Raší-
novo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097. Předmětem 
smlouvy je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 k po-
zemku parc. č. 1670 v k. ú. Přibyslav do vlastnictví města Přibyslav.
Termín: 20. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

23/2022 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 21/9 o výmě-
ře 1 465 m2 odděleného geometrickým plánem č. 276-18/2022 z pozemku 
parc. č. 21/1 v k. ú. Staré Ransko a pozemku parc. č. 412/26 o výměře 105 m2 
odděleného geometrickým plánem č. 276-18/2022 z pozemků parc. č. 412/1 
a 413 v k. ú. Staré Ransko v podílovém spoluvlastnictví města Přibyslav, a to 
ideálních 88/710 celku a  rozhoduje záměr města vyvěsit na  úřední desce 
po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

24/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje Cenu města Přibyslav za rok 2021 panu 
Miroslavu Krčovi, Zahradní 690, 582 22 Přibyslav, Ing. Bohuslavu Loubkovi, 
U Koupaliště 775, 582 22 Přibyslav, paní Věře Schusterové, Pecháčkova 577, 
582 22 Přibyslav a panu Zdeňku Krčálovi, Nerudova 664, 582 22 Přibyslav.
Termín: 30. 11. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

25/2022 Zastupitelstvo města pověřuje zastupováním města Přibyslav v dozorčí radě 
společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 48173002 pana Martina Kamaráda. 
Termín: 15. 05. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

26/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2022. 
Termín: 30. 04. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

Zprávy z radnice / 

Pozvánky na akce
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Zprávy ze ZŠ
Ve  čtvrtek 5. května žáci 6. A  a  6. C navštívili Oblastní galerii Vysoči-

ny v  Jihlavě. V  galerii si prohlédli výstavu Tři kroky od  buku, která před-
stavuje vznik knižní trilogie pro děti i  dospělé. Autorem nápadu je jihlav-
ské grafi cké studio Dizen, které úzce spolupracuje i  s  naší školou – např. je 
autorem školního loga, orientačního systému či pomáhá vytvářet školní kalendář.
Děti si na výstavě prohlédly makety a ukázky konstrukce knihy, písmo, které bylo 
speciálně navržené pro tuto knihu, a samozřejmě obrazy, které budou sloužit jako 
ilustrace knihy.

 

a děti z kroužku Otakárek Vás srdečně zvou na tradiční 

 

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
v neděli 12. června 2022 

od 9 do 16 hodin na školní zahradě 
 

Program: 

 prohlídka zahrady s průvodci z řad dětí (9-16 h) 
 Svět v nákupním košíku – okénko do světa uvědomělého spotřebitele 
 workshop Jak se dělá hmyzí hotel (od 13 h) 
 12. ročník soutěže O nejkrásnějšího domácího mazlíčka (14-15 h) 
 prodej výrobků a výpěstků z naší zahrádky  

Ve středu 4. května proběhl na naší škole 3. ročník pěvecké soutěže „NaLinkuj 
si písničku“. Vždy se vzpomínkou na velkého hudebníka pana učitele  Pavla Linku.

Soutěže se letos zúčastnilo 26 dětí z 1. stupně a dva odvážlivci z 6. B. 
Pěvecké výkony hodnotily paní učitelky Petra Fiedlerová, Viera Augustová a Iveta 

Neubauerová.
Mezi diváky se letos objevily všechny 3. ročníky, které si zpestřily hodinu hudební 

výchovy a další přítomní pozorovatelé ☺.

Výsledky soutěže:
1. kategorie 1. – 3. tř. Cena poroty 
1. místo Michaela Jadrná, 3. C 1. místo Robin Lukačina, 3. A
2. místo Adam Benc, 2. C 2. místo Jiří Štefáček, 3. B
3. místo Klára Nečasová, 2. A 3. místo Štěpán Tecl, 2. C

2. kategorie 4. – 5. tř. Cena poroty
1. místo Stela Lexová, 4. C 1. místo Linda Novotná, 4. C
2. místo Antonín Sikora, 4. C 2. místo Tereza Musilová, 5. C
3. místo Karolína Němcová, 5. A 3. místo Anežka Štefáčková, 5. A

3. kategorie 2. stupeň
1. místo Jakub Částka, 6. B

Všem účinkujícím děkuji za odvahu a milá vystoupení, oceněným blahopřeji.

Mgr.Petra Fiedlerová

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

 Oceňování ilustrátorů školního kalendáře

V  pátek dne 6. května se žáci devátých ročníků 
studující německý jazyk zúčastnili podařené exkurze 
do Rakouského institutu do Brna. 

Už od roku 2001 působí Rakouský institut v Brně 
jako expert na němčinu a zároveň centrum pro zkouš-
ky ÖSD – Rakouský jazykový diplom z německého ja-
zyka, který je mezinárodně uznáván. 

Rozhodli jsme se pro jeho návštěvu s cílem dozvědět 
se další informace o našem druhém cizím jazyce. Užili 
jsme si  nachystaný program „Lustiges Lernen“. Lek-
torka nám připravila vědomostní kvíz o zajímavostech  
z rakouských reálií, hravé propojení anglické a němec-
ké slovní zásoby a srovnání češtiny s rakouskou něm-
činou, která je nám velice blízká. Vše jsme měli zpří-
jemněné poslechem písničky se zábavnou aktivitou.  

Všichni jsme si exkurzi náramně užili a  shodli se 
na  tom, že ji na  naší ZŠ budeme organizovat každý 
rok ☺. 

Naše základní škola jde s trendy Evropy a nabízí bu-
doucím žákům osmých tříd vedle dvou volitelných jazy-
ků (němčina a ruština) navíc ještě francouzštinu, která 
je úředním jazykem hned v několika zemích Evropy. 

Jako každoročně se 11. května naši nejstarší žáci účastnili Českého dne proti 
rakovině, kdy prodávali kytičky měsíčku zahradního, jejichž nákupem bylo možné 
podpořit prevenci, osvětu a  léčbu nádorových onemocnění pohlavních orgánů. 
Kytičky byly nabízeny za symbolickou cenu 20 Kč.

Za ZŠ Přibyslav Mgr. Kateřina Smolinková
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Informace 
z Mateřské 
školy Přibyslav

Nadační fond Základní školy  Přibyslav má za sebou již pět let fungování, ačko-
liv v tzv. době covidové byla činnost fondu utlumena, protože děti nemohly jezdit 
na exkurze, školní výlety, ani na jazykové pobyty a mohly tak akorát brouzdat světem 
internetu. 

Jsme moc rádi, že se toto změnilo, i  když pro členy správní a  dozorčí rady to 
znamená, že mnohem více svého volného času věnují přibyslavské škole. Ráda bych 
vám připomněla, co nás čeká v roce 2022, co se změnilo a co zůstalo takříkajíc při 
starém.

Zásadní změna, ke které došlo, je rozšíření a obměna správní rady fondu, tedy 
těch lidí, kteří se na chodu fondu přímo podílejí (organizují žádosti učitelů o podpo-
ru aktivit žáků, rozhodují o rozdělování prostředků fondu a zároveň shání fi nanční 
prostředky pro fond, podílejí se na školních kavárnách, vítání prvňáčků a přípravě 
školního kalendáře). Po  pěti letech ze správní rady odešla Petra Bártová a  Věra 
Danišková, obě mají lví podíl na skvělém startu činnosti fondu a jeho současném 
fungování. V nové rozšířené správní radě je zastoupily paní učitelky Marcela Kasa-
lová a Marie Zichová a k nim přibyla i paní asistentka Dana Čapková a Petr Adam, 
který má s  fungováním školy bohaté zkušenosti a  byl iniciátorem založení fondu 
a vrací se tak na „místo činu“.

V současném roce se snad již většina věcí vrací do normálu, i když jsme si vědomi 
obtížné ekonomické a společenské situace. Jsme proto velice rádi, že jsme mohli 
vypravit dva turnusy lyžařského výcvikového kurzu a vyslat deset nadaných žáků 
na jazykový pobyt na Maltu. Možná i někteří z vás máte doma školní kalendář, který 
se nám opět podařilo vydat, prodat téměř 300 kusů a ocenit asi desítku nejlepších 
ilustrátorů. Doufáme, že se nám ve spolupráci s vedením školy podaří uspořádat 
školní kavárnu a přivítat v září nové prvňáčky. Teď již očekáváme období školních 
výletů a exkurzí a sportovních akcí, které budeme zčásti podporovat z fondu. 

Všechny aktivity fondu jsou tu proto, abychom podpořili mimoškolní aktivity dětí 
v oblasti sportu, umění a vlastních nápadů v rozličných oblastech poznávání. Chce-
me, aby se děti nevzdělávaly jen v lavicích, ale i díky společným zážitkům. A to, co 
budou zažívat,  záleží na  iniciativě dětí a učitelů. A  ta umí překvapit. Příkladem je 
vítězná třída ve sběru. Děti vyhrály výlet do ZOO a využily volných míst v autobuse 
a přibraly své spolužáky z Ukrajiny. Nestálo nás to nic navíc a potěšili jsme více dětí. 
Myslím, že nejde jen o drobnou úsporu fi nanční, ale o velké gesto dětí.

Doufám, že takové počiny přesvědčí všechny dárce o tom, že i ve složité době stojí 
za to podporovat fond školy.

Eva Kučerová
Za správní radu NF

Vážení čtenáři,
v červnovém vydání Přibyslavského občasníku vás informujeme o „Zápisu dětí 

do Mateřské školy Přibyslav“ pro školní rok 2022/2023.
Dne 4. 5. 2022 se v naší škole uskutečnil Zápis dětí pro nový školní rok. 
Účast dětí u zápisu do mateřských škol není povinná, ale v naší škole ji vítáme 

a vřele doporučujeme. Letošním zápisem provázel Krteček a jeho kamarádi – děti 
ve  třídách plnily úkoly, za  jejichž splnění měly možnost získat razítka na  medaile 
a drobné pozornosti se sladkostmi. 

Kromě potřebné dokumentace paní učitelky u  dětí sledovaly samostatnost, 
schopnost orientovat se v prostoru, zvládání hrubé motoriky (pohybu), schopnost 
porozumění a plnění daného úkolu. Součástí zápisu je i informovanost rodičů pro 
přípravu jejich dětí na vstup do mateřské školy (rodiče obdrželi 10+ „Co by mělo dítě 
před vstupem do školky zvládnout“). 

Zejména u  dětí mladších 3 let je stěžejní psychická a  fyzická vyzrálost – při-
pravenost, včetně zvládání odloučení z  rodinného prostředí a  zvládání základní 
sebeobsluhy.  

Do mateřských škol se zpravidla přijímají děti ve věku od 3 let, pro děti dvouleté 
nevzniká na jejich přijetí právní nárok. I přesto se snažíme rodičům vycházet vstříc 
a  v  nadstandardním režimu zřizujeme třídu pro nejmladší děti (ve  třídě působí 
2 pedagogové a školní asistent), stejně tomu bude i ve školním roce 2022/2023. 

Přijímání dětí dvouletých není samozřejmostí, vždy se pro následující školní rok 
zvažuje volná kapacita školy (třídy zřízené pro nejmladší děti, děti dvouleté do běž-
ných tříd nezařazujeme), záleží na personálních, organizačních, ale i  technických 
možnostech školy a individuálním posouzení ředitele školy. 

Třída pro nejmladší děti bude od 1. 9. 2022 naplněna v počtu 18 dětí (dle legisla-
tivy za každé dítě mladší 3 let odpočítáváme 2 děti, nejvýše 6 dětí na třídu).

Povinné odpočty dle legislativy se vztahují i na děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Běžná třída se naplňuje do počtu 24 dětí. 

Shrnutí Zápisu pro školní rok 2022/2023:
- při zápisu bylo počítáno s naplňováním tříd do počtu 24 dětí (+ povinné odpočty 

na  děti dvouleté a  děti se speciálními vzdělávacími potřebami), viz. Vyhláška 
č. 14/2005 Sb., Kritéria přijímání pro školní rok 2022/2023,

- celkem bylo podáno 50 žádostí o přijetí,
- přijato bylo 41 dětí,
- podáno bylo 27 žádostí o přijetí – dětí mladších 3 let,
- přijato bylo 18 dětí mladších 3 let (naplněna kapacita třídy pro nejmladší děti),
- děti dvouleté, které se umístily na 19. – 27. místě, nemohly být z důvodu plné 

kapacity třídy pro nejmladší děti přijaty,
- kritéria pro přijetí dětí mladších 3 let (děti ze školského spádového obvodu,  a sice 

v pořadí od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity třídy pro nejmladší 
děti),

- u dětí mladších 3 let je posuzována způsobilost k plnění vzdělávání, schopnosti 
sebeobsluhy, včetně zvládnutí základních hygienických návyků.

Prioritou přijímání dětí je „přijetí všech dětí starších tří let ze školského spádové-
ho obvodu, což se i pro školní rok 2022/2023 podařilo.“

Mateřská škola Přibyslav přijímá děti v průběhu celého školního roku, v případě 
volné kapacity jednotlivých tříd a po individuálním posouzení možností školy. 

Děkujeme za  podporu rodičům v  době zápisu, ať už to bylo vyzvednutí dětí 
po obědě, či nabídka pomoci. 

Těšíme se na další spolupráci a na nově příchozí děti.

Všem přejeme krásné letní dny. 

Mgr. Martina Maloušková
ředitelka MŠ Přibyslav

Staronový nadační fond školy

 Oceňování ilustrátorů školního kalendáře
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Ve dnech 29. dubna - 1. května 2022 se v Turnově konalo Ústřední kolo soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT 
ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. V letošním roce zde soutěžilo 121 sólistů a 45 
komorních souborů. Soutěž probíhala na dvou místech: v koncertním sále ZUŠ a ve velkém sále KC Střelnice 
Turnov. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovaly žákyně „StaMicky“: Magdaléna Jedličková, 
Anežka Panská, Alžběta Paulusová a Anežka Vašíčková od pana učitele Ondřeje Štefáčka.

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod:
Ve  III. soutěžní kategorii v  komorním zpěvu získaly „StaMicky“ Magdaléna Jedličková, Anežka Panská, 

Alžběta Paulusová a Anežka Vašíčková za svůj výkon 2. cenu.

Všem soutěžícím a panu učiteli MgA. Ondřeji Štefáčkovi blahopřeji k dosaženému úspěchu a děkuji za vzor-
nou reprezentaci naší školy na  národní úrovni. Velké poděkování za  klavírní doprovod patří také Tereze 
Kotlasové.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. V. STAMICE, 

pobočka PŘIBYSLAV 
zve zájemce o výuku na  

TALENTOVOU PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKU 

V pátek 10. června 2022 od 14.00 do 17.00 hod. 

Žáci již od 5 let mohou vybírat z oborů: 

  

Prosíme o telefonickou rezervaci času Vaší talentové zkoušky.  
Volné termíny v desetiminutových rozestupech budou  

zveřejněny na vstupních dveřích ZUŠ od 1. června. 

KONTAKT PRO REZERVACI ČASU ZKOUŠKY: 

+ 420 725 402 687 
ZUŠ Bechyňovo náměstí 35, Přibyslav. 

Hra na housle  

Hra na zobcovou flétnu 

Hra na kytaru 

Hra na klavír 

Hra na akordeon 

Hra na bicí nástroje 

Zpěv 

Hra na dechové nástroje (příčná flétna, klarinet, saxofon) 

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice v Ústředním kole 
soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

 „StaMicky“ v den Ústředního kola soutěže v komorním zpěvu v Turnově 

Uzávěrka příštího čísla 20. 6. 2022 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 7. 2022)
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Léto je za dveřmi
(svaz invalidů informuje)

Sice je zatím občas počasí jako na houpačce, chvílemi teplo 
a  slunečno, někdy zase zataženo a  prší, přesto si už užíváme 
každý příjemný den. Doufejme, že bude hezky i na výlet, který 
plánujeme pro naše členy ve čtvrtek 16. června. Tentokrát chce-
me navštívit zámek Nové Hrady a město Vysoké Mýto. O tom 
jsem vás podrobně informovala již v  minulém čísle Přibyslav-
ského občasníku. Máme v plánu vyjet v 8 hodin od přibyslavské 
radnice a vrátit se mezi 16 až 17 hodinou. 

Zároveň mám dobrou zprávu. Jako každý rok, tak i  letos, 
nám rada města schválila a umožnila využívat v měsíci červen-
ci a srpnu v podvečer městské koupaliště, a to vždy ve čtvrtek 
od 19 do 20 hodin. Samozřejmě záleží zase na počasí a teplotě 
vody v bazénu. Po příjemné koupeli a kondičním cvičení, díky 

vstřícnosti obsluhy kiosku, si můžeme vždy ještě chvilku posedět 
v hezkém prostředí areálu.

Přeji vám hezké slunečné dny, příjemné prožití tradiční při-
byslavské pouti a těším se na vás nejen já, ale i všichni členové 
našeho výboru při všech akcích, které jsme pro vás do konce 
tohoto roku připravili. O veškeré naší činnosti budete vždy pro-
střednictvím Přibyslavského občasníku včas informováni. Další 
možností, jak získat aktuální zprávy, je i naše vývěska, o kterou se 
vzorně  již několik let stará paní Věra Jirásková, za což jí upřímně 
děkujeme.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav
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Červen patří v myslivosti mezi nejvýznamnější měsí-
ce celého roku právě proto, že se rodí nejvíce mláďat 
různých druhů zvěře. Přelom jara a léta, čas nejkratších 
nocí a nejbujnějšího růstu vegetace, je obdobím zrození 
nového života v přírodě.  

A hlavně v tomto období myslivci zaměřují svoji čin-
nost na ochranu nových životů, pečují o klid v přírodě, 
bojují proti ztrátám na  mladé zvěři při seči. Náš MS 
zakoupil plašiče, které lze využít při seči velkých ploch. 
Rovněž využijeme smotky s odpuzující látkou, aby nedo-
cházelo ke zbytečným ztrátám na zvěři. Myslivost v sou-

časném pojetí totiž není jen pouhý lov zvěře, ale je to především péče o zvěř a velká 
snaha o zachování přírodního bohatství.

Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedochá-
zelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích život-
ních podmínek. Ohleduplné chování k  přírodě by mělo být samozřejmostí. Pokud 
se budete v přírodě pohybovat potichu, tak možná narazíte na některá mláďata naší 
zvěře. V takovém případě rozhodně na mládě nesahejte, ale co nejrychleji a v tichosti 
místo opusťte. Často lidé podlehnou dojmu, že mládě je opuštěné a ihned se ho snaží 
zachránit a dotýkají se ho. Nedělejte to. Matka je totiž většinou nablízku a ostražitě 
svého potomka hlídá z úkrytu, aby svojí přítomností nepřilákala predátory. Pokud se 
ale mláděte dotknete, tak matka ucítí lidský pach a mládě opustí. Období prvních týdnů 
života mláďat mohou návštěvníci přírody nechtěně zhoršovat i nepřiměřeným hlukem, 
který plaší zvěř a neumožňuje jí v klidu setrvat na jednom místě.

Důležité je také věnovat náležitou pozornost volnému pobíhání psů. Je potřeba si 
uvědomit, že při setkání s bezbranným mládětem se u psa většinou probudí lovecký 
pud a může vše skončit tragickým úhynem mláděte nebo nekontrolovatelným únikem, 
kdy dojde k rozdělení matky a mláděte. Opuštěné mládě pak následně může uhynout 
vyčerpáním, stresem nebo se stane snadnou kořistí pro predátora, který využije situa-
ce, kdy mládě není v bezpečném krytu a pod ochranným dohledem své matky. Navíc 
v  mnoha případech při volném pobíhání psů v  přírodě dochází k  porušení zákona 
o myslivosti, kdy vlastníkovi psa hrozí pokuta až do výše 30 000 Kč. Myslivost je hlavně 
o ochraně zvěře a myslivecká stráž je při splnění zákonných podmínek dokonce opráv-
něna toulavého psa usmrtit. Jedná se o krajní řešení problému, ke kterému dochází 
bez nadšení a pouze v ojedinělých případech. Vlastníci domácích zvířat si ale musí 
uvědomit, že i na první pohled nevinný domácí mazlíček může v době hnízdění a rození 
mláďat v přírodě napáchat velké škody.

Chovejme se tedy právě v tomto období v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě 
ještě ohleduplněji než obvykle. Děkujeme!

Za MS Přibyslav
Josef Hamerník, myslivecký hospodář

Anna Šnýdlová, jednatelka
S využitím materiálů z internetu

V letošním roce jsme se 30. dubna opět 
sešli v  areálu umělé nory v  Hesově, aby-
chom si společně užili tradiční „pálení ča-
rodějnic“. Hranici a ohýnek na pečení buř-
tů připravili členové Mysliveckého spolku. 
Sešli jsme se po „době covidové“ se starými 
přáteli a jejich rodinami. Našimi hosty byla 
i skupina Ukrajinek s dětmi, které našly do-
časné útočiště ve skautském areálu. Hosté 
nám jako poděkování připravili ochutnáv-
ku ukrajinských specialit a  na  oplátku si 
opekli tradiční české buřtíky. Jsme rádi, že 
počasí nám bylo nakloněné, a tak si všichni 
posezení u ohně a večer ve  srubu pěkně 
užili. Budeme se s  vámi zase za  rok těšit 
na shledanou!

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová, jednatelka 

Červen v honitbě

Pálení čarodějnic
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Vedle Kaple sv. Floriána, kterou 
místní s  podporou města Při-
byslav postavili v  roce 2014, by 
za dva roky měl být odhalen Ma-
riánský sloup. Místní se z  vlastní 
iniciativy na  umělecké dílo sklá-
dají a o návrh požádali ak. malíře 
Martina Findeise. Ten se podílel 
na  uměleckých prvcích kaple. 
Stávající kaple navazuje na  ob-
jekt hasičské zbrojnice, která stojí 
na místě původní stavby.  Přáním 
místních je, doplnit ke  kapli no-
vou dominantu tak, aby toto dílo 
společně symbolizovalo patrony 
obce Dolní Jablonné.

Jaroslav Horský st.

Po  dvouleté přestávce 
se v  utínském kulturním 
domě opět rozezněly 
harmoniky. Po  tak dlouhé 
době to byl pro všechny 
opravdu svátek.

Posluchačů se sešlo 
méně, než jsme byli zvyklí 
z  dob, kdy sraz harmoni-
kářů a heligonkářů začínal 

– to býval sál opravdu naplněný do posledního místa. Přesto jsme se těšili z účasti 
nebývalého počtu harmonikářů, kteří si nenechali ujít již 14. ročník srazu pořádané-
ho v Utíně. Přijeli k nám místní z Vysočiny ale i ti, kteří urazili cestu například z Brna 
nebo až z Kostelce nad Orlicí. Setkání se opět vydařilo, což by nebylo možné bez 
přispění Standy Sejkory, který už od prvního ročníku akci provází a moderuje.

Byli jsme rádi, že nám i přes nepříznivou předpověď nakonec vyšlo hezké počasí 
a mohli jsme poprvé využít chodník ke KD, který nám nechalo zřídit město Přibyslav. 
Celkově se nám tak zpříjemnil pobyt na návsi, která je díky novému sekacímu trak-
tůrku vždy hezky posečená. Traktor si pořídili místní hasiči na údržbu veřejné zeleně 
za přispění města Přibyslav, kterému patří tímto veliké poděkování. Stejně tak díky 
patří obsluze traktoru, která s hrstkou dobrovolníků a dobrovolnic z řad hasičů a čle-
nek osadního výboru věnuje zkrášlení obce spoustu hodin ze svého volného času.

Za SDH a osadní výbor Utín Marie Šimanovská

Občané Dolní Jablonné chtějí 
vybudovat Mariánský sloup

Harmoniky v Utíně

 Návrh Mariánského sloupu 
pro Dolní Jablonnou.
Foto: Michael Omes

V měsíci dubnu jsme pro vás připravili 
soutěž o nejhezčího beránka, která pro-
bíhala ve  výstavní síni  Kulturního zaří-
zení města Přibyslav. A že bylo nakonec 
opravdu z čeho vybírat! Celkem se nám tu 
sešlo 27 beránků a zajímavé určitě je, že 
ani jeden nebyl stejný. Někdo napekl, jiný 
uháčkoval, někteří kreslili, meze v kreati-
vitě se tentokrát určitě nekladly. Originál-
ní byl beránek z květáku či popcornu. 

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: 
dospělí, děti a  kolektivy. Každý hlasující 
obdržel pouze jeden hlas pro každou ka-
tegorii, tak bylo hlasování mnohdy oprav-
du složité. U této příležitosti jsme připra-
vili i  pracovní list 
pro děti ze školky 
i  školy, které se 
k  nám přišly po-
dívat. Opravdu 
jich nebylo málo 
a doufám, že si to 
s námi užily. Bylo 
radostí sledovat, 
jak každé z  dětí 
bojovalo za  jiné-
ho beránka, vět-
šina v  tomto pří-
padě ale zvítězila, 
jelikož i  takovéto 
početné skupi-
ny měly pouze 
jeden hlas. Při 
konečném sčítání 
jsme se trochu 
zapotili, jelikož 
se sešlo celkem 
229 hlasů. 

A  teď už vás 
určitě zajímá, jak 
soutěž dopadla.

V  kategorii 
dětí  vyhrála 
Thea Kalendová 
s  popcornovým 
beránkem, na druhém místě skončila Viktorie Vaněčková se svojí farmou beránků 
a třetí místo obsadila Barbora Adamová s beránky na kolíčkách.

V kategorii dospělých vyhrála paní Miroslava Plachtová s dekorací pleteného 
beránka na dveře, druhé místo obsadila Bohumila Bártová s háčkovaným berán-
kem a na třetím místě se umístila Tereza Freudenreichová s originálním beránkem 
z vatových tyčinek. 

V  poslední kategorii kolektivů byla největší konkurence. První místo obsadily 
děti z mateřské školy ze třídy Berušky s beránkem z proutků a kraslic, na druhém 
místě skončili jejich kamarádi z mateřské školky ze třídy Koťátka se svojí ovečkou 
Shaun a třetí místo připadlo na kolektiv dětí z pracovních činností ze základní školy 
(7. třída druhá skupina), které vyrobily beránka z vlny. 

Na výherce čeká odměna v informačním centru, kde si ji mohou vyzvednout. Děti 
z mateřské školky a školy navštívíme osobně a ceny předáme.

Děkuji všem, kteří přišli vystavit své beránky i všem, kteří pro ně přišli hlasovat. 
Budu ráda, když se zase potkáme u nějaké další soutěže.

 Kristýna Marešová

Soutěž 
o nejhezčího beránka

 Kategorie kolektivy

 Kategorie dospělí

 Kategorie děti
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, máme za sebou květen plný 
tradičních akcí a už se můžeme pomalu těšit na příjemné letní dny.

Ještě koncem dubna a začátkem května jste mohli navštívit divadelní představení 
místního ochotnického souboru Furiant „Švec loupežníkem“. Děkujeme, že jste si 
udělali čas a přišli se do kulturního domu pobavit. Kdo představení nestihl, může 
ho zhlédnout ještě na podzim.

Ve čtvrtek 28. 4. jsme ještě byli trochu (doufáme) potěšit děti z MŠ v přestrojení 
za čarodějnice. Každé oddělení školáčků splnilo zábavné, některé i trošku sportovní 
úkoly, předtím si ještě děti opekly buřtíky. Moc se nám to líbilo, děkujeme za pozvání 
a  těšíme se na  příště. Děkujeme moc i  členům loutkářského spolku Přibyslavská 
pimprlata, kteří nám s čarodějným strašením pomohli.

Poslední dubnový pátek byla v  knihovně tvořivá dílnička pro děti a  měla opět 
krásnou účast, všem malým šikulům děkuji za milé setkání. 

A tvořilo se ještě jednou! Byla i dílna pro (nejen) dospělé. Konala se ve středu 18. 
května odpoledne ve výstavní síni Kurfürstova domu a deset účastnic si pod vedením 
Miluše Neubauerové ozdobilo květináče, dřevěná srdíčka a destičky pomocí barev 
a ubrouskové techniky. Výrobky si každý samozřejmě odnesl domů. Věříme, že si to 
všichni užili stejně jako my. 

V sobotu 21. května se konal ACO Přibyslavský běh a odpoledne také Family fest 
na místním koupališti. V době psaní tohoto příspěvku ještě nevím, jak akce dopadly, 
ale pokud vyšlo počasí, určitě to bylo skvělé.

Ve středu 25. 5. se v KD hrálo školní divadlo. Malí ochotníci ze souboru Sluníčko 
si pro vás připravili pohádku „Kašpárek a loupežníci“.

V pátek 27. 5. proběhla na náměstí akce v režii místní ZUŠ s názvem „Open ZUŠ“ 
a  také se tvořilo v  dětském oddělení knihovny. V  sobotu 28. 5. jste mohli v  kině 
navštívit animovaný fi lm „Mimi šéf II“ a novou českou komedii „Mimořádná událost“.

Ve čtvrtek 2. června se konala vernisáž výstavy fotografi í Milana Skořepy a také 
dětských výtvarných prací z výtvarného kroužku při místní ZŠ. Obě výstavy u nás 
můžete navštívit až do konce září. Nenechte si je ujít. 

V pátek 3. června nás čeká Muzejní noc a moc se těšíme! Plakát s programem 
jste si mohli prostudovat už v minulém čísle, doufáme, že s dětmi přijdete, srdečně 
vás všechny zveme. 

V pondělí 6. června dopoledne se naposledy před prázdninami sejdeme s ma-
minkami a jejich prcky z KVC Harmonie, přijďte si u nás posedět, dát si kávu, popo-
vídat si a pohrát si s dětmi v jiném než domácím prostředí. K pravidelným setkáním 
se vrátíme zase v  září. Ale samozřejmě rodiče s  dětmi přivítáme v  knihovně rádi 
kdykoli. V létě se nabízí i možnost posezení venku a hraní venkovních her a sportů. 

Ve čtvrtek 9. června dopoledne se bude v kulturním domě konat tradiční paso-
vání prvňáků na čtenáře. Všechny rodiče a blízké příbuzné dětí na tuto akci samo-
zřejmě zveme. Proběhne opět nějaký krátký zábavný program a po něm oblíbené 
pasování společně s předáním dárečků.

V pátek 10. června večer proběhne Noc kostelů – více informací najdete na pla-
kátku v tomto číslo PO.

V úterý 14. června v 19 hodin se bude v kulturním domě konečně hrát dlouho 
odkládané představení „Deštivé dny“. Těšit se můžete na oblíbené herce Richarda 
Krajča a Davida Švehlíka. Pár lístků máme ještě k dispozici v informačním centru, 
pokud máte zájem, neváhejte s jejich koupí.

Ve čtvrtek 16. června také od 19 hodin se uskuteční v kulturním domě přednáška 
o vztazích a komunikaci v rámci známého projektu „Terapie sdílením“. Přednáškou 
provází Ester Geislerová a Honza Vojtko. Vstupenky jsou k dispozici v informačním 
centru za 350 Kč.

V pátek 17. června odpoledne zvu všechny malé i větší šikuly na tvořivou dílnič-
ku do knihovny. Vstupné se neplatí, pomůcky jsou pro všechny nachystané a výro-
bek si děti berou domů. Další dílna se bude konat po prázdninové přestávce v září.

V sobotu 18. června bude přes naše město opět projíždět závod historických 
vozidel „Tisíc mil československých“. Přijďte se podívat na plechové krasavce na Be-
chyňovo náměstí zhruba po poledni – čas je ale pouze orientační. 

Ve  středu 22. června od  16 hodin se bude konat tvořivá dílna pro dospělé 
zájemce. Už v minulém čísle jsme tuto dílnu avizovali a mohli jste si přečíst plakátek. 
Prosíme vás, abyste se nám nahlásili nejpozději do  10. června, abychom zajistili 
všechen potřebný materiál. Budeme vyrábět letní věnec na dveře a bude opravdu 
krásný, těšíme se. Příspěvek na pomůcky činí 200 Kč. Výrobou této dekorace nás 
provede Kristýna Marešová. V červenci a srpnu tvořit nebudeme, ale nebojte se, 
v září se vracíme a do konce roku toho ještě spoustu stihneme. Snad můžu trochu 
prozradit, že si zkusíme například i keramiku nebo další malbu. 

Čeká nás i tradiční přibyslavská pouť -  a už tu máme červenec. V jeho polovině 
se těšíme na děti, které jsou přihlášené do našeho turistického kroužku, a začátkem 
srpna proběhne oblíbené prázdninové promítání za  kulturním domem. Plakát 
s jednotlivými fi lmy a cenami je již v tomto čísle občasníku. Samozřejmě i v letních 
měsících jsme v knihovně, infocentru a muzeu pro vás. 

V knihovně máme mnoho nových knih, kdo nás sleduje na facebooku, některé už 
určitě zahlédnul na fotografi ích. Stavte se.

Krásný první letní měsíc vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice

Deštivé dny, veteráni, tvoření a mnoho dalšího

Nejvyšší představitelé Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska spolu se členy sboru dobrovolných hasičů města 
Přibyslav 4. května uctili 77. výročí konce druhé světové války a osvobození Československa od hitlerovského 
fašismu; současně si připomněli svátek svého patrona - sv. Floriána.

Pietní akt se navzdory silnému dešti konal na prvním nádvoří přibyslavského zámku, věnec k soše hasiče - za-
chránce života - nesli hasiči SDH Přibyslav, jeho položení přihlížely desítky členů nejpočetnějšího spolku v zemi, 
kteří před pietním aktem převzali tituly Zasloužilý hasič; přítomni byli i jejich rodinní příslušníci.

Starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková v krátkém projevu připomenula, že 
více než čtyři tisíce dobrovolných hasičů položily životy za osvobození Československa od hitlerovského fašismu.

Text a foto: Ivo Havlík

V silném dešti vzdali hold 77. výročí porážky nacismu

Poděkování
Děkujeme KZMP za uspořádání dílny pro dospělé, která proběhla 18. 05. 2022 ve výstavní síni Kurfürstova 

domu pod vedením paní Miluše Neubauerové z Přibyslavi. Ubrousková technika se nám všem moc líbila. 
Paní Neubauerová nám odborně poradila, měla připravený rozmanitý materiál a měla s námi velkou trpěli-
vost. Každá z nás si domů po téměř dvou hodinách práce odnesla krásný květináč na letní kytičku, srdíčko 
a destičku s  obrázky na zavěšení. Dílničku okořenilo pěkné  počasí, dobrá káva a malé občerstvení. Těšíme 
se na další, stejně příjemné tvořivé setkání.

Účastnice tvořivé dílny
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Po dvou letech pandemické přestávky se poslední dubnový pátek nad jevištěm 
přibyslavského domu kultury konečně znovu zvedla opona. 

Před téměř vyprodaným hledištěm Divadelní soubor Furiant, který působí při 
Kulturním zařízení města Přibyslav, uvedl komedii Švec loupežníkem. 

Podle režisérky představení Anny Šauerové to byla již 373. premiéra v celé historii 
přibyslavského ochotnického divadelnictví.

Děj „pohádky pro malé i  velké diváky“, jak hru charakterizuje plakát, vyznává 
zásadu, že „dobrá bota, to je gruntem spravedlivýho světa, nesmí být těsná, aby si 
v ní ani malíček nepřipadal jako přiskřípnutá dušička, ale taky zas ne moc veliká, aby 
si v ní ten malíček nepřipadal ztracenej.“ 

S tím však švec Rumceslav Hnidopírko u konšela nepochodil, pro urážku staros-
tenské nohy mu vrchnost dílnu s verpánkem zavřela a nepoddajného řemeslníka 
vyloučila z města do lesa.

Obrat příběhu o věčném konfl iktu prostého lidu a nafoukané moci nastane, když 
starosta přijde o vznešenost, protože musí chodit bez bot, ve fuseklích. 

Furianti hrají s velkou chutí na prknech barevně zářivé scény (kulisy si ochotníci 
podle návrhu Anny Šauerové sami vyrobili), v pestré garderóbě a charakteristickém 
nalíčení.

V předsálí domu kultury byla současně s premiérou zahájena expozice velkofor-
mátových snímků Filipa Havlíka. Dvacetiletý aktuální maturant fotografi cké školy 
ve Zlíně svoji výstavu nazval „Jelen doma, v Přibyslavi“.

Text a foto: Ivo Havlík

Když gruntem spravedlivého světa je 
dobře ušitá bota

Novou ředitelkou Centra hasičského hnutí Přibyslav se od 1. května stala Ing. Jana 
Fialová. 

Ve  funkci nahradila Jiřího Pátka, který Centrum vedl od  1. září 1994 a  odešel 
do důchodu.

Jana Fialová (1973) po maturitě na Střední průmyslové škole textilní v Jihlavě-He-
leníně absolvovala textilní fakultu na Technické univerzitě v Liberci, vzdělání si ještě 
doplnila studiem na Vysoké škole ekonomické a Karlově univerzitě. 

V  minulosti byla učitelkou odborných předmětů, starostkou obce Bransouze 
v okrese Třebíč, vedoucí marketingu a propagace BOPO Třebíč, výrobní manažer-
kou akciové společnosti TREPON; angažovala se politicky - za ČSSD byla dvě vo-
lební období členkou Rady Kraje Vysočina zodpovědnou za resort školství, mládeže 
a sportu, aktuálně je členkou Zastupitelstva Kraje Vysočina.

 Centrum hasičského hnutí Přibyslav od roku 1980 sídlí na přibyslavském zámku.
 Foto: Ivo Havlík

Centrum hasičského hnutí má nové 
vedení

Sýrárná v Sedlčanech v okrese Příbram před dvěma lety zanikla a tradiční Sedl-
čanský hermelín se pod stále stejným názvem (spolu s přibyslavským Hermelínem 
- Králem sýrů) produkuje v hesovském závodě Savencia Fromage & Dairy Czech 
Republic, dříve Pribina. 

Pro Sedlčanský hermelín se do Hesova sváží mléko z kravínů z rozmezí středních 
a jižních Čech, z tzv. Sedlčanské kotliny. 

Téměř 140 km daleko pro bílou tekutinu jezdí Bohuslav Vostál, v cisterně s přívě-
sem ho veze přibližně 33 000 litrů a protože mléko je těžší než voda, náklad váží více 
méně 36 tun; přeprava tak velké hmotnosti má státem povolenou výjimku.

Právě šedesátiletý Bohuslav Vostál se vyučil opravářem zemědělské techniky 
a dlouhou řadu let svážel vytěžené dřevo z přibyslavských lesů, s kamionem jezdil 
po Evropě, vlastní všechna možná řidičská oprávnění, což mu dovoluje, aby o ne-
dělích na cizí hřiště na mistrovská utkání vozil fotbalisty SK Přibyslav. Šoférův syn 
Adam Vostál je aktuálním kanonýrem našeho prvního mužstva, už druhou soutěžní 
sezónu soupeřům vstřelil nejvíce gólů.

Text a foto: Ivo Havlík

Pro mléko do Sedlčan, 
s fotbalisty k soupeřům
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Koloběžky a elektrokoloběžky se v posledních letech stávají stále populárněj-
ším dopravním prostředkem. Pohyb na tomto dopravním prostředku má svá 
specifi ka, ale i povinnosti, které musí jejich řidič dodržovat. V zákoně o provozu 
na pozemních komunikacích se dočtete, že jízdním kolem se z hlediska provozu 
na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. To znamená, že osoba, která 
jede na koloběžce, je považována za cyklistu se všemi právy a povinnostmi.

S  koloběžkou se můžete vydat na  silnici, na  stezku pro chodce a  cyklisty, 
na chodník s povoleným vjezdem cyklistů a na stezku pro chodce s vjezdem 
pro cyklisty, do vyhrazených cyklopruhů nebo využít cyklostezek. Na chodníku 
na ní jezdit nemůžete, povolené je ji pouze vést. V případě, že uživatel chce, 
aby byla elektrokoloběžka způsobilá k provozu na pozemních komunikacích 
bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí mít ale maxi-
mální rychlost do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W nebo 
maximálně 1000 W, u  dodatečně namontovaného motoru. Elektromobilita 
promlouvá i  do  prostředí kompenzačních pomůcek, které mohou používat 
chodníky, ale nesmí překračovat obvyklou rychlost chůze 6 km/h. 

V opačném případě již koloběžky podléhají registraci a jsou brány jako mo-
tocykl. Výjimkou je statut cyklisty, pro kterého platí novela zákona o silničním 
provozu. V tom případě je potřeba mít platné STK koloběžky, registrační znač-
ku, povinné ručení, a jakožto řidič vozidla i řidičský průkaz. V posledních letech 
se rozmáhá v České republice trend sdílených koloběžek, které jsou k dispozici 
výhradně ve větších městech.

Pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti, jako pro cyklisty:
• jezdí se po  pravé straně komunikace s  dostatečným bezpečnostním 

odstupem
• pokud existuje na komunikaci jízdní pruh pro cyklisty, jezdec na koloběžce je 

povinen ho použít
• jezdci na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě za sebou, nikoliv vedle sebe

Bezpečná jízda na koloběžkách a elektrokoloběžkách

Blahopřání 
V těchto dnech se dožil významného životního jubilea pan 
Ladislav Hladík z Přibyslavi. 
Je tomu již 95 let, kdy se v obci Dobrá u Přibyslavi narodil. 
Někteří z nás si jej ještě pamatují jako pracovníka 
přibyslavského ÚMEZu, později Agrostroje nebo Agrozetu. 
Dnes má v těchto místech své sídlo firma ACO.  Mnohým se 
vryl do paměti jako pán, který chodí po městě s fotoaparátem 
a fotografuje všechno – domy, lidi a události. Nebo shání 
staré fotografie, popřípadě negativy, na kterých jsou 
zachyceny časy dávno minulé. Jiní si určitě vzpomenou na 
jeho fotografické výstavy a nebo rádi zalistují v knize 
fotografií, která jim ukáže, jak se za staletí naše město 
měnilo, kterou v roce 2007 vydalo KZM Přibyslav, a to i díky 
jeho bohatému fotografickému archivu. 
Byl dlouholetým pracovníkem kulturního domu, kde hlavně 
zajišťoval technický provoz tohoto zařízení. Dlouhá léta 
spolupracoval na vydávání Přibyslavského čtvrtletníku a 

Přibyslavského občasníku. Do dalších let mu touto cestou přejeme hlavně pevné zdraví a hodně elánu.  
Za město Přibyslav, SPOZ, všechny kamarády, známé a přátele 

členové redakční rady Přibyslavského občasníku 
 

V zámeckém parku se rýsují nové chodníky

Koloběžky na chodníku a další povinnosti:
• pohyb na  chodníku je umožněn pouze osobám 

do 10 let věku
• povinnost mít za jízdy ochrannou přilbu schváleného 

typu podle zvláštního právního předpisu platí pro oso-
by mladší 18 let

• osoba do 10 let věku se může pohybovat bez dozoru osoby 
starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně 

• pokud se osoba do 10 let pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, 
osoba může jet sama v prostoru silnice až po dosažení 10 let

Jízda za snížené viditelnosti:
• jezdec na koloběžce, stejně jako cyklista, je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy 

rozsvícený světlomet s bílým neoslňujícím světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se 
světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy

Přechod pro chodce:
• pokud cyklostezka navazuje přechodem pro chodce, musí jezdec z koloběžky sesed-

nout a koloběžku přes přechod jen vést, nikoliv na ní jet

Nakonec nesmíme zapomenout i na důležité pravidlo „Vidět a být viděn“. Je důležité, 
aby i elektrokoloběžku bylo v provozu dobře vidět. Kromě vybavení osvětlením bychom 
měli pamatovat i na užití refl exních materiálů a doplňků. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality

tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451

e-mail: martin.hron@pcr.cz

V Přibyslavi pokračuje druhá fáze rekonstrukce 
zámeckého parku. 

Po  tom, co v  čase vegetačního klidu bylo vy-
káceno jednačtyřicet přestárlých a  nemocných 
stromů, přibližně každý třetí a  všechny budou 
nahrazeny novou výsadbou, nyní brněnská fi rma 
Péče o dřeviny buduje nové pěšiny a mobiliář. 

Obnoven bude i  tzv. Prezidentský chodníček, 
který byl v  roce 1990 narychlo zhotoven před 
návštěvou prezidenta Václava Havla v Přibyslavi.

Zelená oáza pod renesančním zámkem, kte-
rý pro svoji manželku Kateřinu z  Valdštejna dal 

v roce 1560 při výstavbě Telče založit Zachariáš 
z Hradce, má rozlohu téměř 1,8 hektarů. V jejím 
středu stojí originál jezdecké sochy Jana Žižky 
od  Bohumila Kafky, jejíž zvětšenina dominuje 
pražskému vrchu Vítkov. 

Jak na radniční tiskové konferenci uvedli staros-
ta města Přibyslav Martin Kamarád a místostaros-
ta Michael Omes, počítá se také s dočasným sne-
sením této ikonické sochy a jejím restaurováním.

Práce na obnově zámeckého parku budou po-
kračovat přibližně do poloviny letošního roku.

Text a foto: Ivo Havlík
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Sportuj za vysvědčení
Ve čtvrtek 30. června se uskuteční druhý ročník Sportuj za vysvědčení. Akce se 

uskuteční na venkovním sportovišti u sportovní haly od 14 do 17 hodin. Přijďte nasát 
atmosféru našeho sportu, vyzkoušet si ho, malí i velcí, děti i rodiče. Zároveň zábavně 
a pohybem můžete oslavit pro školáky tak významný den. Těšit se můžete na pestré 
soutěže o zajímavé ceny. Věříme, že překonáme minulý ročník, kdy se do soutěží 
zapojila zhruba stovka dětí.

Ohlédnutí za uplynulou sezonou
Jsme rádi, že na tomto místě můžeme rekapitulovat uplynulou sezonu, která pro-

běhla bez větších přestávek a přerušení. Do soutěžního ročníku 2021/2022 zasáhlo 
pět našich družstev, konkrétně přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci a muži. Při-
čemž všechny naše týmy dosáhly zajímavých výsledků. U nejmenších kategorií pří-
pravky a elévů se na ofi ciální výsledky nehraje, nicméně oba týmy dokázaly ve svých 
zápasech hrát vyrovnaná utkání i proti oddílům s dalekou širší členskou základnou. 
Elévové zakončili sezonu s pozitivní bilancí výher, což je o to cennější, zvlášť když 
téměř polovina dětí na soupisce s fl orbalem začala až v této sezoně. Mladší žáci se 
potýkali se slabší tréninkovou morálkou i  nižší účastí na  mistrovských zápasech, 
i  tak se jim ale podařilo odehrát kompletní sadu 33 utkání. Starší žáci se několi-
krát v průběhu sezony probojovali mezi nejlepší celky prvního výkonnostního koše, 
na závěr soutěže postoupili do bojů o konečné 7. místo v turnaji o Pohár hejtmana 
Kraje Vysočina. Našim reprezentantům se podařilo probojovat do semifi nále, které 
však prohráli, stejně jako zápas o třetí místo v turnaji. V konečné ligové tabulce tak 
obsadili 10. místo. Muži zakončili soutěžní ročník na skvělé 2. příčce, klub bude žádat 
Ligovou komisi o možnosti postupu do vyšší Regionální ligy. O případném postupu 
mužů bude rozhodnuto v dalších týdnech. Do všech našich týmů i nadále hledáme 
nové hráče a hráčky. 

Poděkování rodičům i trenérům
Poděkování patří i rodičům za podporu  dětí. Doufáme, že s jejich podporou mů-

žeme i nadále počítat v dalších sezónách. Děkujeme všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci domácích turnajů včetně zajištění bufetu. Děkujeme všem trenérům za jejich 
zodpovědnou práci s vedením mládeže a svých týmů.

Webové stránky
Snažíme se v co největší míře aktualizovat naše webové stránky (skjuvenis.cz), 

kde píšeme reporty z  turnajů a  přidáváme fotografi e. Avšak návštěvnost stránek 
není velká. Podoba webových stránek je moderní a atraktivní, proto jejich návštěvu 
vřele doporučujeme.

Martin Ležák
Člen VV klubu SK JUVENIS Přibyslav

Novinky z klubu SK JUVENIS Přibyslav - červen 2022

Po dvouleté odmlce se v sobotu 21. května v Přibyslavi opět běžel půlmaraton, 
který se v letech 2020 a 2021 vinou pandemie koronaviru nekonal. Závod z hnutí 
Buď fi t! pod názvem ACO Přibyslavský běh 2022 společně připravily tři subjekty: 
fi rma ACO, město Přibyslav a hesovská sýrárna Savencia. Ředitelem běhu byl sta-
rosta města Přibyslav Martin Kamarád, vedoucím tratě Roman Dubský, startérem 
Radek Havlíček.

Po prologu kratších běhů dětí a dorostenců na okruhu okolo sportovní haly a zá-
kladní školy byl odstartován závod jednotlivců, dvoučlenných a čtyřčlenných štafet. 
Do cíle se běžci vrátili po otočce v obci Sázava. Trasa dlouhá přesně 21 km a 100 me-
trů sice převážně vedla po  bezpečné cyklostezce, ale z  části také ulicemi města 
a přetínala frekventovanou silnici č. 19, o bezpečnost běžců za plného silničního 
provozu se na kritických místech staraly hlídky dobrovolných hasičů a Policie ČR.

V areálu sportoviště a koupaliště se po závodě konal společenský a kulturní pro-
gram pod názvem Family Fest, jeho vrcholem byl koncert kytaristy a zpěváka Janka 
Ledeckého. 

Dni plnému pohybu, pospolitosti a dobré nálady přálo i počasí, i když jeho před-
pověď nebyla příznivá.

Výsledky závodu jsou zveřejněny na  www.pribyslavskybeh.cz nebo 
https://irontime.cz/vysledky2027/

Za jedno přibyslavské družstvo štafetový úsek běžela mladá žena z válkou trpící 
Ukrajiny. Taťána při ruském bombardování Charkova přišla o střechu nad hlavou 
a dočasný domov jí s dvěma malými dětmi nyní poskytuje štědrá rodina v Přibyslavi. 

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslavský půlmaraton se vydařil
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Od jara do podzimu se každé nedělní odpoledne na hřišti SK Přibyslav hraje mis-
trovské utkání v kopané; nepočítaje soutěže žákovského a dorosteneckého družstva.

Mnozí diváci, kteří přicházejí do hlediště, netuší, že už dopoledne se musí hrací 
plocha řádně připravit. 

O sestřižení půl hektaru pažitu se stará Jaromír Vopršal, který v utkáních prvního 
mužstva potom nastupuje do hry jako pravý obránce. 

Bílé lajny oživuje Zdeněk Krčál (na snímku). Jeho „špacírka“ s lajnovacím strojem 
není krátká. Pomezní strana přibyslavského hřiště je dlouhá 96, branková strana 
měří 48 metrů, samozřejmě vyznačit je třeba také půlící čáru, středový kruh a na kaž-
dé brankové straně obdélníku tzv. malé a velké vápno. „Lajnování mně zabere při-
bližně hodinu času, stroj potom musím ještě umýt vodou, jinak by v něm vápno 
ztvrdlo“, říká Zdeněk Krčál.

Do zápasu hráči nastupují v čistých dresech. Vyprat a usušit trička, trenýrky, po-
nožky a štulpny, to je práce pro Františka Prchala.

Text a foto: Ivo Havlík

Než fotbalový rozhodčí dá pokyn ke hře

Už je zřejmé, že po  dvou pandemických letech se 
tentokrát podaří dokončit rozehrané soutěže kopané. 
Jak jsou na tom před závěrečným měsícem fotbalové 
kluby SK Přibyslav a Sativa Keřkov?

První mužstvo SK Přibyslav bojuje o setrvání v přebo-
ru Kraje Vysočina. Z dosavadních utkání jarního kola 
uhrálo pouze čtyři body za  jednu remízu a  jedno ví-
tězství, když na svém hřišti 8. května porazilo souseda 
z konce tabulky Sokol Bedřichov 5:1 (2:1). 

V den uzávěrky červnového vydání Přibyslavského 
občasníku (20. května) platilo, že na poslední 14. příč-
ce krajského přeboru je Horácký fotbalový klub Třebíč 
se 14 body, nad ním je třináctý Bedřichov a dvanáctá 
Přibyslav shodně s 18 body. 

V červnu se hrají už jen dva zápasy. Přibyslav první 
červnovou neděli hostí okresního rivala FC Chotěboř 
a následující neděli zajíždí do Ledče nad Sázavou. Věř-
me, že se v krajské soutěži přece jen udržíme.

Rezerva SK Přibyslav si 15. května utrhla před vlastní-
mi diváky jistou ostudu vinou vysoké prohry s TJ Šmo-
lovy 1:6 (0:2), ale sestup z přeboru okresu Havlíčkův 
Brod mužstvu nehrozí. Poslední jarní utkání „béčko“ 
hraje doma v neděli 12. června proti SK Kožlí.

 V roli hráče i trenéra vystupuje Michal Votava. V neděli 
15. května dopoledne hrál v obci Stáj v dresu SK Přibyslav 

proti Sapeli Polná (na snímku vlevo) a odpoledne jako trenér 
divizního Tatranu Ždírec nad Doubravou dirigoval vítězství 

tohoto klubu na domácím hřišti nad Slavojem Polná 7:0.

 Kanonýrem Sativy Keřkov je Štěpán Šrámek. V neděli 
15. května se dvěma góly podílel na vítězství svého vesnického 

klubu nad městským Sokolem Golčův Jeníkov 2:1.  

Fotbalové soutěže jdou do závěru

Sativa Keřkov v  přeboru 3. třídy zaujímá bezpečné 
třetí místo, když na  jaře doma podlehla jenom ve-
doucímu týmu tabulky Viktorii Jeřišno a cenné výhry 
„bramboráři“ vozili i  z  venku, například v  Sobíňově 
dali šest(!) branek a žádnou nedostali. Své účinkování 

Sativa zakončí doma v sobotu 11. června proti Jiskře 
Šlapanov.

Text a foto: Ivo Havlík

V průběhu fotbalového utkání Sativa Keřkov – Golčův Jeníkov, které se hrálo v ne-
děli 15. května, se na  hřišti producíroval konipas bílý (Motacilla alba). Slétl tam 
pokaždé, když se o míč bojovalo na opačné straně hřiště a věren svému přívlastku 
„bílý“, se procházel po bílé lajně tzv. velkého vápna, jinak řečeno šestnáctce, pro ne-
znalé - ohraničeném prostoru před brankou, kde může brankář chytat míč rukama.

V  ornitologické literatuře se o  konipasech lze dočíst, že „čile pobíhají po  zemi 
a potřásají ocasem což jim vyneslo lidové jméno třasořitka, podobně na Slovensku 
trasochvost.“ 

Konipas bílý je tažný druh, u nás přezimuje jen vzácně, v říjnu odlétá do Středo-
moří a mezi Afrikou Saharu a rovník; vrací se k nám v březnu.

Text a foto: Ivo Havlík

Třasořitka na fotbale

Volební valná hromada TJ Sokola Přibyslav se uskutečnila 4. dubna 2022. Ve vol-
bách došlo k  výrazné obměně složení výboru jednoty. Ve  funkci starosty skončil 
po  15 letech bratr František Kerbr a  ve  funkci náčelnice sestra Zdena Bártová. 
Novou starostkou byla zvolena sestra Ing. Lenka Talíková a náčelnicí sestra Mar-
kéta Kvardová. Do nových funkcí oběma přeji hodně elánu a podporu všech členů 
TJ Sokol Přibyslav.

Valná hromada TJ Sokol Přibyslav
Jako odstupující starosta chci poděkovat zastupitelům m ěsta Přibyslav za podpo-

ru, kterou jsem za celou dobu mého funkčního období v jejich jednání cítil. Bez této 
podpory by chod TJ Sokol Přibyslav byl velice obtížný.

Se sokolským pozdravem „ Nazdar !“
br. František Kerbr
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Dne 23. 4. 2022 se konal v sokolovně v Přibyslavi župní přebor v gymnastice.
Po řádném zahřátí, rozcvičení a nástupu nás čekala gymnastika a šplh. Do gym-

nastiky bylo zařazeno: přeskok (švédská bedna/koza), hrazda, lavička/vysoká kla-
dina, prostná (gymnastický koberec/žíněnky), kruhy.

Celkem se župních závodů zúčastnilo 40 chlapců a děvčat ze čtyř jednot. Letos 
jako soutěžící hostovali i 2 zástupci jiné župy a to župy Plukovníka Švece.

Naše jednota obsadila celkem 5 věkových kategorií: předškoláci, žáci/žákyně I., 
žáci/žákyně II., žáci/žákyně III. a žáci IV.

Naše děvčata i chlapci všechny disciplíny zvládli skvěle. Ve svých kategoriích uspěli 
a medaile získali: 

Předškoláci hoši: Kerbr Šimon, Klusáček Ondřej
Předškoláci dívky: Teclová Martina, Sikorová Ema,  Zadinová Michaela

Žáci I.: Růžek Mikuláš, Hladík Adam, Havlík Jakub
Žákyně I.: Kerbrová Beáta, Fišerová Jolana, Havlíková Bára

Žáci II.: Stehlík Martin, Macálka Jan, Zrzavý Matouš
Žákyně II.: Talíková Veronika, Mokrá Klára

Žáci III.: Zrzavý Daniel, Hladík Vít
Žákyně III.: Fišerová Zuzana, Kostelníková Bětka, Talíková Hana

Žáci IV.: Pazour Tadeáš, Janáček Bohumír  

Všem patří velká gratulace a těšíme se na další pokroky a dovednosti! :)

Župní přebor v gymnastice

DALŠÍ AKCE:
ŽUPNÍ PŘEBOR V ATLETICE

4. 6. 2022 nás čeká pokračování v přeboru všestrannosti a to župní přebor v atle-
tice. Opět se bude pořádat u nás v Přibyslavi na ovále u haly. Očekáváme vynikající 
výkony našich mladých sportovců!

SOKOLGYM
Jedná se o největší mezisletovou akci, během které tradičně představujeme so-

kolskou činnost veřejnosti. V Přibyslavi nacvičujeme již od loňského roku skladbu 
„Zatanči“. Zúčastníme se jako dva cvičební celky, což je 24 cvičenek. Přijeďte se 
na nás podívat:
Sokolské Brno 10. - 12. června www.sokol.eu/sokolgym-brno
Sokolské Pardubice 17. - 19. června www.sokol.eu/sokolgym-pardubice

Za TJ Sokol Přibyslav, Lenka Talíková
https://www.facebook.com/sokolpribyslav

Hledáme spolehlivé řidiče sk. B, C, E 
Přijmeme řidiče tahače s plachtovým návěsem 

na vnitrostátní přepravu.

Přijmeme řidiče sk. C s plachtovým sólem 
na vnitrostátní přepravu.

Sídlíme v Brzkově u Polné.

Pracovní doba je od pondělí do pátku, 
víkendy a svátky jsou volné.

Možnost parkování v místě bydliště.

Příspěvek na dojíždění, pojištění odpovědnosti.

Odkaz na www.bazos.cz, 
sekce práce/doprava a logistika

Firma Ing. Milan Řehořka, Přibyslav, tel. 724 916 160 
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Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.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
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Akademie 
M-aerobic club 
Přibyslav 
15. 5. 2022

Foto: Michael Omes
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E červen 2022

– od 1. června 2022 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– od 1. června 2022 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. června 2022 SPOLU/Tereza a Stanislav Divišovi Janáček galerie Janáček galerie, Hodonský
– 2. června 2022 v 16.00 h. Výstava fotografi í a fotografi ky Milana Skořepy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 2. června 2022 v 16.00 h. Výstava obrázků/Přibyslavské památky očima dětí Kurfürstův dům KZM Přibyslav, ZŠ Přibyslav
– 3. června 2022 od 18.00 h. Muzejní noc Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 4. června 2022 Župní přebor v atletice TJ Sokol Přibyslav TJ Sokol Přibyslav
– 4. června 2022 v 19.00 h. Quiz/hra, soutěž Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav
– 6. června 2022 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát/KVC Harmonie Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 9. června 2022 v 9.00 h. Pasování na čtenáře Kulturní dům KZM Přibyslav, ZŠ Přibyslav
– 10. června 2022 v 14.00 h. Talentové přijímací zkoušky ZUŠ Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 10. června 2022 od 18.00 h. Noc kostelů Kostel narození sv. Jana Křtitele ŘKF Přibyslav
– 10. června 2022 v 18.30 h. Architektura na malém městě/přednáška Přednáškový sál ZŠ Spolek Opuka
– 11. června 2022 v 15.30 h. Fotbalové utkání/Keřkov – Šlapanov Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– 12. června 2022 v 9.00 h. Víkend otevřených zahrad Školní zahrada Otakárek ZŠ Přibyslav
– 12. června 2022 v 16.30 h. Fotbalové utkání/Přibyslav – Kožlí Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 14. června 2022 v 19.00 h. Deštivé dny Kulturní dům Živá Přibyslav
– 16. června 2022 v 8.00 h. Zájezd/ Zámek Nové Hrady a město Vysoké Mýto Bechyňovo náměstí/radnice SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 16. června 2022 v 16.00 h. Absolventský klavír a akordeonový  koncert ZUŠ Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 16. června 2022 v 19.00 h. Terapie sdílením Kulturní dům Živá Přibyslav
– 17. června 2022 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 18. června 2022 Veteráni Bechyňovo náměstí
– 20. června 2022 v 12.00 h. Uzávěrka červencového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. června 2022 od 9.00 h. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 22. června 2022 od 16.00 h. Tvořivé dílny pro dospělé/letní věnec na dveře Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 23. června 2022 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 25. června 2022 Přibyslavská pouť Bechyňovo náměstí Město Přibyslav
– 25. června 2022 od 13.00 h. Výstava drobného zvířectva Skautská základna ČSCH Přibyslav
– 26. června 2022 Přibyslavská pouť Bechyňovo náměstí Město Přibyslav
– 26. června 2022 od 8.00 h. Výstava drobného zvířectva Skautská základna ČSCH Přibyslav
– 27. června 2022 Přibyslavská pouť Bechyňovo náměstí Město Přibyslav
– 30. června 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města MěÚ Přibyslav
– 30. června 2022 v 14.00 h. Sportování za vysvědčení Venkovní sportoviště u haly SK Juvenis Přibyslav


