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1000 mil československých v Přibyslavi Foto: Michael Omes

Pasování prvňáků na čtenáře Foto: redakce PO

Tvořivá dílna pro děti – červen Foto: redakce PO

Výstavba kolumbária Výstavba okružní křižovatky Foto: Michael Omes
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Červnové dny byly kromě mnoha povinností a schůzek, jež chtějí všichni stihnout 
do dovolených, časem valných hromad a členských schůzí. Kromě toho, že se sešel 
Svazek obcí Přibyslavska, který v posledních čtyřech letech vydal publikaci o jednotli-
vých obcích, mapu Přibyslavska a v první vlně covidu poskytl dar 50.000 Kč nemocni-
ci Havlíčkův Brod, proběhla členská schůze Lesního družstva obcí a valná hromada 
VAK, a.s. Členská schůze Lesního družstva obcí řešila především komplikovanou 
situaci v lesním hospodářství, kdy došlo k markantnímu navýšení ceny dřeva, které 
sice umožňuje vyplatit obcím historicky nejvyšší nájemné, ale díky nutnosti vysokých 
kůrovcových těžeb je tak trochu vykrádáním budoucnosti. Proto přistoupila členská 
schůze k  navýšení členských vkladů tak, aby posílila fi nanční prostředky společ-
nosti do let budoucích, kdy očekáváme zvýšené náklady na zajištění pokalamitních 
ploch. Hospodaření VAK, a.s., skončilo opět ziskem, který bude prostřednictvím 
dividend rozdělen mezi akcionáře. Zisk je tvořen především z doplňkových činností 
(fotovoltaické elektrárny na  čistírnách, atd.), cena vodného a  stočného je cenou 
regulovanou.

S nadcházejícím červencem mi na mysl vytanuly vzpomínky na mé první dovo-
lené. Zatímco jsem na střední procestoval s batohem celé Čechy a spal většinou 
pod širákem, po střední škole jsme vyjížděli zpravidla stopem do různých evrop-
ských zemí. Oč jsme byli oproti západu chudší na peníze, to jsme dovedli vynahra-
dit dostatkem času a invencí, takže byly  naše cesty nejen velkým dobrodružstvím, 
ale i školou ovládání cizího jazyka, i školou života samotného. Zároveň jsme měli 

možnost srovnávat život a zvyky napříč kontinentem, počínaje Norskem a Švédskem 
na severu, přes Rumunsko, Ukrajinu, Francii či Španělsko, či sousední Slovensko, 
Maďarsko a Německo.

A přesto, že se dnešní svět mění turbulentně, chci vyzvat všechny mladé, aby, je-li 
to trochu možné, vyrazili na vlastní pěst do světa. Poslední, co k takovému cestování 
potřebujete, jsou peníze. Ty vás spíše o  mnoho zážitků okradou. Důležité je mít 
dostatek času, umět si udělat plán, být ochoten mluvit cizím jazykem (úmyslně píši 
ochoten a ne schopen) a umět se postarat sám o sebe. Stačí sbalit spacák do batohu 
a vyrazit.

Vám všem ostatním, které čekají chvíle volna a letní dovolené, přeji mnoho krás-
ných okamžiků strávených se svými blízkými, přeji vám, abyste načerpali sil do dal-
ších všedních dní. Zdá se, že tento rok jich bude třeba dvakrát více, než tomu bylo 
v minulosti. Stojíme na prahu velmi obtížného období a  já bych chtěl při vstupu 
do něj připomenout, že bychom v těžkých okamžicích měli stavět vždy na tom lep-
ším, co v nás je. Každý se snadno a možná po právu dovedeme rozhněvat na chyby, 
jež dělají ti druzí, ti, kteří nás řídí, ti, co se s námi přou, či ti, jež mají na svět jiný 
pohled. Pojďme se v těch následujících měsících podívat na svět z té druhé strany, 
tedy kde se mohu zlepšit já, co mohu pro své přátele udělat, jak si mohu pomoci, jak 
mohu svůj život udělat i přes nepřízeň osudu šťastnější a naplněnější. 

Martin Kamarád, starosta města

Je před námi letní období a čas školních prázdnin, na které se těší zejména školáci. 
Po  práci bychom si měli najít čas i  na  odpočinek. Chvíle věnované sobě a  svým 
nejbližším mají v životě člověka velký význam. Stejně jako je umění odvádět dobrou 
práci, tak je umění odpočívat a relaxovat. Věřím, že k odpočinku místních občanů 
i návštěvníků Přibyslavi napomůže sportovní i kulturní zázemí, kterými naše město 
disponuje. 

Možnosti sportovních aktivit
V horkých dnech na nás čeká městské koupaliště, sportovat nebo se procházet 

můžeme na cyklostezce a volné chvíle můžeme trávit s dětmi na dětských hřištích. 
Procházky nebo projížďky na kole po okolí Přibyslavi nás přesvědčí o kráse zdejší 
krajiny.

Kulturní vyžití
Kromě zajímavých výstav v městském muzeu, hasičském muzeu nebo v galerii 

pana Janáčka, můžeme zhlédnout fi lmy promítané v  rámci již tradičního letního 
kina  v Přibyslavi. Nebude chybět ani hudební nabídka jazzu nebo country (Festival 
Houpačka, skupina Terasa).

Podobně jako plánujeme různé domácí práce většího nebo menšího rozsahu, tak 
městské investiční akce musí nepřerušeně pokračovat dál tak, aby byly v termínech 
dokončeny.

Poděkování pedagogům i rodičům
Děkuji všem pedagogům ZŠ, MŠ a ZUŠ včetně zaměstnanců, kteří zajišťují chod 

našich vzdělávacích institucí za  jejich činnost v uplynulém školním roce. Vzdělání 

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

Léto budiž vítáno

Čas k práci a čas k odpočinku

 Nové výsadby v rámci revitalizace zámeckého parku. Foto: Michael Omes

a veškerá práce vykonaná pro naše děti je cenná a nepochybně se nám v dobrém 
vrátí.

Dětem i rodičům přeji krásné prázdniny, strávené v pohodě a ve zdraví. Ze všech 
cest šťastný návrat!

Michael Omes, místostarosta
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    Tajemník Městského úřadu Přibyslav vyhlašuje dle ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na obsazení místa referenta odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Přibyslav 

Název územního samosprávného celku: město Přibyslav 
Druh práce: referent odboru výstavby a životního prostředí (úředník vykonávající zejména správní činnosti v obecném 
stavebním úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a vydávání povolení ke kácení dřevin) 
Místo výkonu práce: Přibyslav  
Pracovní poměr: 1,0 - na dobu neurčitou; předpokládaný nástup 1. 10. 2022 
Platová třída odpovídající druhu práce: 9 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: 
 státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR, jde-li o cizího státního občana, 
 věk minimálně 18 let, 
 způsobilost k právním úkonům, 
 bezúhonnost, 
 ovládání jednacího jazyka. 

Jiné požadavky územního samosprávného celku: 
 vzdělání a praxe dle § 13a odst. 2 stavebního zákona 

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru 
stavebního, architektonického nebo právnického směru, 

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. 

 dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet), 
 řidičské oprávnění skupiny B. 

Výhodou: 
 zkouška Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního 

řádu a vyvlastnění, 
 zkouška Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) v ochraně přírody a krajiny, 
 znalost agendového informačního systému Vita – stavební úřad, 
 praxe ve veřejné správě, zejména stavebním úřadu. 

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:  
 jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 datum a místo narození uchazeče, 
 státní příslušnost uchazeče, 
 místo trvalého pobytu uchazeče, 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 kontaktní údaje (telefon, email), 
 datum a podpis uchazeče. 

Uchazeč k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto doklady:  
 životopis, ve kterém uvede, mimo jiné, údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 

a dovednostech týkajících se požadovaných činností, 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 

osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně ověřená kopie o složení ZOZ, 
 motivační dopis, ve kterém stručně uvede svoji motivaci k výkonu práce na Městském úřadu Přibyslav, 
 souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení. 

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek:  
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, tak, aby byly doručeny nejpozději do středy 13. 7. 2022 do 16:30 na podatelnu MÚ. 
Obálka s přihláškou a požadovanými dokumenty musí být viditelně označena „Výběrové řízení – referent OVŽP“. 

Kontaktní osoba: Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ, tel. 569 430 831, e-mail: matejuv@pribyslav.cz 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
V Přibyslavi dne 22. června 2022           Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav 

 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Dopravní omezení během výstavby okružní křižovatky

Dotčený úsek silnice I/19 v místě výstavby okružní křižovatky je osazen semafory 
a doprava je řízena kyvadlově. Stavební práce probíhají pouze v  jednom jízdním 
pruhu, takže inkriminovaným úsek je možné se zvýšenou opatrností projet.

Komunální volby
Komunální volby se konají v pátek a sobotu 23. a 24. září 2022 a od tohoto termí-

nu je odvozen i termín pro podávání kandidátních listin, který je stanoven do úterý 
19. července 2022. Informace k volbám jsou 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
Plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu města k 31. 5. 2022 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
41 558 942 Kč, (51,1 % schváleného rozpočtu po RO č. 3) a celkové výdaje jsou 
ve  výši 31  555  521 Kč (což je 14,4 % celkových schválených výdajů po  RO č. 3 
na letošní rok). Rozdíl mezi průběžnými příjmy a výdaji a nízké relativní čerpání roz-
počtu je v tomto období způsobené zejména dosud nečerpanými rozpočtovanými 
investičními výdaji na plánované stavební projekty, které budou průběžně čerpány 
v dalších měsících roku 2022. 

Z celkových plánovaných investičních výdajů ve výši 83 061 705 Kč v tomto roce, 
které jsou rozpočtovány po RO č. 3, je k 31. 5. 2022 vyčerpáno 5 683 731 Kč. Jedná 
se o necelých 7 % z plánu. 

Hospodářská činnost
Výsledek hospodářské činnosti města k  31. 5. 2022 je celkem + 6  811  257 Kč. 

Na  tomto průběžném zisku se podílí jednotlivé organizace města takto: lesy 
527 157 Kč, skládka 1 807 457 Kč, správa majetku 625 391 Kč, kabelová televize 
403 725 Kč a pronájmy 3 447 527 Kč.  

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

k 14. 6. 2022 173 883 609 Kč. Částku ve výši cca 152 431 000 Kč má naše město 
uloženou na termínovaných vkladech a spořicích účtech několika bank s úročením 
od 4 % do 5,2 % p. a., likvidita vkladů je od 1 do 3 měsíců. 

K 31. 5. 2022 činil celkový výnos z uložených depozit u bank v součtu 1 340 853 Kč, 
což je o 1 290 853 Kč více, než bylo plánováno v rozpočtu na celý rok 2022. 

Na sbírkovém účtu pro pořízení betlému byl ke dni 14. 6. 2022 zůstatek 78 984 Kč.

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Pokračují stavební práce na investičních akcích města Přibyslav. 
Na stavbě kolumbária na místním hřbitově je provedena kompletní železobeto-

nová monolitická konstrukce, pohledové betonové plochy, je dokončena střešní kry-
tina, klempířské prvky mimo okapních svodů, je namontovaná ocelová konstrukce 
urnových boxů, je vyzděna konstrukce květinových boxů a začala montáž kamen-
ného obkladu urnových a  květinových boxů a  montáž velkoformátové kamenné 
dlažby v objektu kolumbária. 

Stavební práce na investici „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, 
Přibyslav“ byly dokončeny, probíhá kolaudační řízení a byla podána žádost na Státní 
fond dopravní infrastruktury o poskytnutí fi nančních prostředků na základě smlouvy 
uzavřené se SFDI. Na stavebních úpravách domu s pečovatelskou službou č. p. 239 
v ulici Tržiště fi rmou START Zelený s.r.o. z Brtnice je provedeno zateplení štítové 
stěny a stěny do ulice izolantem, probíhají práce na nikách pro tělesa ústředního 
topení. Na tuto zakázku byla městu Přibyslav přiznána dotace - podpora z Národní-
ho programu životního prostředí. Výše dotace činí 40 % z celkové výše způsobilých 
výdajů, což činí celkovou podporu ve výši 1.365.700 Kč.

V  ulici Pelikánova společnost VAK Havlíčkův Brod dokončila stavební práce 
na přeložce vodovodu a kanalizace. Zakázku realizovala společnost M - SILNICE 
a.s. z Havlíčkova Brodu, která bude následně realizovat zakázku města Přibyslav 
na rekonstrukci ulice Pelikánova a ulice Rašínova (chodníky, komunikace). Předání 
staveniště proběhlo v tomto měsíci. 

Pokračuje stavba „Okružní křižovatka na  I/19, Přibyslav“ společností PORR. Je 
hotova přeložka vodovodu a plynovodu. Plynovod je zkolaudován. Pracuje se na be-
tonáži opěrné zdi. 

Ostatní
V tomto měsíci byla dokončena další část údržby veřejné zeleně, včetně údržby 

květeny kolem budovy radnice a v ulicích města. Proběhl postřik zeleně proti plevelu. 

Bytová oblast
V domě s pečovatelskou službou čp. 240 odbor řešil havárii domovního odpadu 

vnitřní a  venkovní kanalizace. Práce prozatím nejsou dokončeny. Závadou bylo 
prasklé litinové odpadní potrubí ve sklepním prostoru domu (únik odpadní vody, 
zápach). Stávající potrubí bylo vyměněno za  materiál označený KG. Nutno bylo 
opravit potrubí i ve  třech nadsklepních bytech, vybudovat novou kanalizační pří-
pojku se dvěma kanalizačními šachtami, které byly zaústěny do hlavního řadu ka-
nalizace spol. VAK, a.s. Odborný dozor stavby, včetně organizace kontrolních dnů 
stavby, zajišťuje projektant Ing. Tomáš Pohanka, který zároveň připravuje technický 
rozbor zjištěného havarijního stavu spolu s  návrhem řešení opravy. Zároveň dle 
dohody zpracovává projektovou dokumentaci na přípojku splaškové kanalizace pro 
tuto nemovitost a na zmapování nového stavu. Současně ve dvou bytech z důvodu 
výše uvedeného nového trubního vedení probíhá rekonstrukce celé koupelny a re-
konstrukce elektroinstalace. 

V bytovém domě č. p. 241 byla provedena odbornou fi rmou už zmiňovaná výmal-
ba stěn společných prostor a obnova nátěru zábradlí a kovových prvků. Po úvaze 
jsme zadali fi rmě provedení omyvatelného nátěru společných prostor ve výšce cca 
1,2 m, z důvodu zamezení poničení stěn společných prostor.

V měsíci červnu byl předán byt v DPS čp. 251 novému nájemci do užívání.
Dle objednávky z loňského roku provedla odborná fi rma v budově Starého Špitálu 

výměnu oken ve vikýřích.
Řešily se drobné opravy a výměna sanity v bytech v Ronově nad Sázavou.
Odborná fi rma provedla deratizaci v městských domech a v kanalizačních vpus-

tích v obcích.

Informace
Nájemce prodejny potravin v Keřkově požádal o ukončení nájemní smlouvy k 31. 

7. 2022.   Na  úřední desce a  na  webových stránkách města Přibyslav je umístěn 
záměr pronájmu těchto prostor prodejny od 1. 8. 2022. Účelem pronájmu je provo-
zování prodejny potravin, popř. smíšeného zboží. Prodejna musí být otevřena min. 
4 dny v týdnu. Kritériem při výběru nabídek bude hlavně účel pronájmu a nejvyšší 
nabídková cena pronájmu. Nabídka musí být doručena do 15. 7. 2022 do 14:00 hod 
v řádně uzavřené obálce. Bližší informace podá Bc. Hana Srbová, tel. 569 430 827.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Letošní sezonu koupání jsme zahájili v pátek 17. 6.

Dopoledne jsme na koupališti přivítali první žáky z místní školy. I když voda byla 
zatím jen pro otužilce, koupala se skoro celá třída. Hned navazující víkend byl tro-
pický, hlavně neděle, kdy naše koupaliště navštívilo přes dvě stě lidí. Červnová do-
poledne jsou opět vyhrazená pro děti z naší školy a školky, odpoledne je otevřeno 
pro veřejnost. V červenci a v srpnu už budeme mít v příznivém počasí otevřeno od 9 
do 19 hodin, v pátek do 20 hodin. Připomínám, že každý den najdete otevírací dobu 
na titulní straně webu města Přibyslav www.pribyslav.cz nebo na stránkách sportov-
ního zařízení www.szpribyslav.cz. Jenom na těchto webech se s jistotou dozvíte, jak 
je ten daný den otevřeno a kolik stupňů má voda.

Příkopové rameno
Do terénu letos pracovník technické čety města Přibyslav vyjel ve druhé polovině 

června. Zatím to opět vypadá na  deštivé léto, což je dobře, práce kolem sečení 
je ale opravdu hodně. Po údržbě volá hlavně cyklostezka. Sotva ji technická četa 
města v celé délce důkladně prořezala od náletové zeleně, už volá po sečení vysoké 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

(pokračování na str. 6)
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trávy. Dále nás čeká údržba mostů, lávek, opravy zvětralých kamenných částí, čištění 
od náletových dřevin. 

Domeček na nářadí
Místo na uskladnění zahradnického náčiní a dalších věcí si přáli obyvatelé Ronova 

nad Sázavou. Osadní výbor si vybral konkrétní zahradní domek, který jsme následně 
objednali. Koncem června je stanovený termín montáže. Právě v Ronově nad Sáza-
vou jsou lidé, kteří se pečlivě starají o svůj kousek místa k setkávání u řeky Sázavy. 
Děkujeme za spolupráci a těšíme se z toho, že jsme mohli splnit vaše další přání. 

Nové lavičky
Také letos přidáme do  města či vesnic nová místa k  posezení. Tentokrát jsme 

objednali lavičku na hřiště ke sportovní hale. Umístíme ji tam, kde bývá přes den 
nejdéle stín. Další máme v plánu přidat na dětské hřiště v Dobré. Tam jsme také 
pozvali zahradnici, aby nám vybrala nějaké vhodné stromy, které místo hezky doplní 
a v budoucnu poskytnou příjemné zákoutí a zastínění. 

Rozpis kontejnerů na zeleň
Také v tomto čísle Přibyslavského občasníku naleznete samostatné tabulky s rozpi-

sem rozmístění kontejnerů na zeleň v ulicích Přibyslavi a místních částech.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Revize katastrálního operátu v Přibyslavi

Jak jsme již dříve v  Přibyslavském občasníku informovali, Katastrální úřad pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod provádí revizi katastrálního ope-
rátu v  katastrálním území Přibyslav. Je dokončeno porovnání katastrální mapy 

s ortofotomapou a provedena pochůzka v terénu, kterou se zjišťuje skutečný stav 
se stavem evidovaným v katastru. V současné době probíhá projednávání zjištěných 
nesouladů s orgány veřejné moci (stavební úřady, orgány zemědělského půdního 
fondu atd.), a to z důvodu minimálního zatěžování vlastníka při získávání potřebných 
listin. Poté budou vlastníci pracovníky katastrálního úřadu osloveni k seznámení se 
zjištěnými nesoulady a projednají s nimi způsob jejich odstranění. Předmětem revize 
katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobu využití pozemků 
a typů staveb a způsobu využití staveb. V rámci revize katastru není katastrálním 
úřadem prováděno nové zaměření hranic. Ukončení revize katastrálního operátu 
v katastrálním území Přibyslav se předpokládá v roce 2023. Nyní eviduje katastrální 
úřad v katastrálním území Přibyslav 5 375 parcel a 1 442 staveb. 

Rybníky
V současné době je vyhotovena projektová dokumentace na odbahnění záchyt-

ného rybníčku před Jabloneckou nádrží a  Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor 
životního prostředí vydal sdělení vodoprávního úřadu k ohlášení udržovacích prací. 
Dále se zpracovává projektová dokumentace na  rekonstrukci rybníku Němečák, 
kde dojde k odstranění nánosu sedimentu, provedení nového požeráku a bezpeč-
nostního přelivu. Budou upraveny svahy hráze a břehů a vytvořena litorální zóna.

Jana Krejčová
referent OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz pečovatelské služby

Provoz pečovatelské služby nebyl v měsíci červnu nijak výrazně omezen a všechny 
činnosti pečovatelské služby probíhaly bez vážnějších komplikací. Pouze v ojedině-
lých případech byla odpolední směna nahrazena pohotovostí. 

Vedle běžné činnosti byl sestaven roční výkaz a statistika pro Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a materiály a statistické výkazy o poskytované sociální službě, které 
byly zaslány na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Tyto údaje si krajský úřad žádá 
v rámci systému reportu dat o poskytované sociální službě. 

V měsíci červnu také proběhla prostřednictvím pracovnic z Krajského úřadu Kraje 
Vysočina kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

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

nemusíte mít zakrytá ústa ani nos při vstupu do našich prostor. Stejně tak se nemusí 
již chránit ani pečovatelky při vstupu do domácnosti našich klientů. Přesto bych ale 
ráda požádala 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 25. 6. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spoluprá-

ci s místní římskokatolickou farností mše svatá. Během letních prázdnin mše svaté 
ve středisku pečovatelské služby nebudou. O termínu mše svaté v září se dozvíte 
buď v dalších číslech Přibyslavského občasníku, nebo z ohlášek v kostele. Všichni 
jste srdečně zváni. 

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

od roku 2019 a to jednou měsíčně. Termín další poradny v červenci je v úterý 19. 
7. 2022 v čase od 9.00 do 11.00 hodin ve společenské místnosti Střediska pečova-
telské služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod). Vzhledem k tomu, že se 
jedná o registrovanou sociální službu, je odborné poradenství zcela zdarma a servis 
sluchadel (např. čištění či výměna komponentů sluchadel, prodej baterií apod.) 
za minimální poplatek. Není nutné se objednávat! 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Ukrajinci mezi námi

Již jsme si ve městě zvykli na soužití s cizinci ukrajinské národnosti. Pomohli jsme 
necelým 150 držitelům víza strpění či dočasné ochrany a průběžně pomáháme stále. 
Avšak nyní se zaměřujeme na aktuální změny v pobytech cizinců, podporujeme je 
při hledání navazujícího bydlení, které již u některých pronajímatelů končí a činíme 

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 4.7. 18.7. 1.8. 6 Cihlářská 11.7. 25.7.
2 Bezručova 7.7. 19.7. 2.8. 7 Jiráskova 12.7. 26.7.
3 Hesovská 7.7. 20.7. 3.8. 8 Vyšehrad 13.7. 27.7.
4 Pecháčkova I 8.7. 21.7. 4.8. 9 Prokopova 14.7. 28.7.
5 Zahrádky u ACO 8.7. 22.7. 5.8. 10 Na Vyhlídce 15.7. 29.7.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 4.7. 18.7. 1.8. 16 Seifertova 11.7. 25.7.
12 Pecháčkova II 7.7. 19.7. 2.8. 17 Česká 12.7. 26.7.
13 Nezvalova 7.7. 20.7. 3.8. 18 U Barevny 13.7. 27.7.
14 Bezpalcova 8.7. 21.7. 4.8. 19 Zahradní 14.7. 28.7.
15 Zahrádky Amerika 8.7. 22.7. 5.8. 20 Zahrádky Letiště 15.7. 29.7.

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 4.7. – 6.7. 15.7. – 17.7. 25.7. – 28.7.
Keřkov 7.7. – 10.7. 18.7. – 21.7. 29.7. – 31.7.
Dobrá 11.7. – 14.7. 22.7. – 24.7. 1.8. – 4.8.
Česká Jablonná 4.7. – 6.7. 15.7. – 17.7. 25.7. – 28.7.
Dolní Jablonná 7.7. – 10.7. 18.7. – 21.7. 29.7. – 31.7.
Poříčí 11.7. – 14.7. 22.7. – 24.7. 1.8. – 4.8.
Dvorek 4.7. – 6.7. 15.7. – 17.7. 25.7. – 28.7.
Uhry 7.7. – 10.7. 18.7. – 21.7. 29.7. – 31.7.
Utín 11.7. – 14.7. 22.7. – 24.7. 1.8. – 4.8.

Hana Mikulincová, OTS

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červenci 2022
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
19. 7. 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 21. 7. 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

tomu tak, jako u běžných klientů. Bytová situace je v tomto směru nepříznivá, neboť 
se nepotkává poptávka s  nabídkou a  lze jen těžko odhadovat, jak budou „naši“ 
Ukrajinci bytovou nouzi řešit. Zda přestěhováním do  jiného města v rámci ČR či 
návratem na Ukrajinu. Tam se zatím vrátilo na 30 osob s tím, že další cestu do Při-
byslavi neplánují. Nedá se však říci, že by se tím kapacita bydlení uvolnila. Většinou 
šlo o dočasné ubytování, které k danému účelu posloužilo a již poskytnuto nebude. 
Pokud tedy zvažujete dlouhodobě pronajmout své bytové prostory skupině váleč-
ných uprchlíků, informujte nás, prosím. Jsou mezi námi tací, kteří žijí v postižených 
oblastech, ale i tací, kteří se stále vrátit neodváží. 

Průběžně změnami prochází i humanitární dávky pro uprchlíky a nové úpravy se 
od července dočká i příspěvek na solidární domácnost. Ten by měl odlišit ubytová-
ní samostatné a společné se členy solidární domácnosti. Aktuální znění naleznete 
na internetových stránkách www.mpsv.cz nebo www.uradprace.cz.

SBĚRNÝ DVŮR
DOČASNÁ ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY

pondělí, středa, čtvrtek

7:00 – 15:30
úterý, pátek

7:00 – 17:00
so, ne, svátek: zavřeno

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.

Jednorázový příspěvek na dítě 5 tisíc
Poskytnutí příspěvku odsouhlasili poslanci a  v  době uzávěrky občasníku čeká 

na schválení Senátem a podpis prezidenta. Výplata příspěvku se předpokládá bě-
hem letních prázdnin automaticky u příjemců přídavku na dítě a dále na základě 
on-line žádosti či přes Czech Point. Rodinám s dětmi doporučuji sledovat aktuální 
informace na www.mpsv.cz, kde naleznete i podmínky poskytnutí příspěvku.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

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

• počet dodaných záběrů k dalšímu výběru je omezen na pět, tzn. nebudeme 
vybírat z desítek nebo stovek zaslaných fotografi í, proto je nutný předvýběr 
již od samotného autora fotografi í;

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

• každý záběr by měl mít alespoň heslovitou specifi kaci, aby bylo srozumitelné, 
co je na záběru - např. beseda o knize_5038, nikoli jen číslo, např. IMG_5038;

• je nutné uvést autora snímků.
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130/2022 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1826 o výmě-
ře 8 m2 v k. ú. Přibyslav paní Aleně Pleslové, Březina 56, 666 01 Tišnov, IČO 
02580438. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou, a to od 9. 6. 2022 do 30. 9. 2022.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

131/2022 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/2 
o výměře 2,1 m2 v k. ú. Přibyslav panu Zdeňku Nejedlému, Jižní 839, 582 22 
Přibyslav, IČO 87295679. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, a to od 9. 6. 2022 do 30. 9. 2022.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

132/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 
18. 3. 2008 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
a panem …, 582 91 Světlá nad Sázavou z důvodu rekonstrukce rybníků dle 
geometrického plánu č. 203-153/2020 na  pozemcích parc. č. 41 o  výměře 
1 082 m2, parc. č. st. 103 o  výměře 504 m2, parc. č. 59 o  výměře 1  749 m2 
a parc. č. st. 104 o výměře 472 m2, oddělených geometrickým plánem z po-
zemků parc. č. 41, 59, 61/4 a 521/8 v k. ú. Česká Jablonná.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

133/2022 Rada města Přibyslav promíjí část nájemného panu …, 582  91 Světlá nad 
Sázavou ve výši 948 Kč za rok 2021 a ve výši 1.048 Kč za rok 2022 za proná-
jem rybníků na pozemcích parc. č. 41 a 59 v k. ú. Česká Jablonná z důvodu 
rekonstrukce rybníků v letech 2020-2022.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

134/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Jaroslavem 
Horským, Dolní Jablonná 33, 582 22 Přibyslav, IČO 03355071 na rekonstrukci 
čekárny v Dolní Jablonné. 
Termín: 11. 07. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

135/2022 Rada města Přibyslav schvaluje udělit výjimku z placené inzerce v zářijovém 
čísle Přibyslavského občasníku roku 2022 a rozhoduje umožnit každé voleb-
ní straně, která byla řádně zaregistrována pro komunální volby v Přibyslavi 
ve dnech 23. a 24. 9. 2022 využít bezúplatně k prezentaci jednu stranu for-
mátu A4. Termín závěrky a Pravidla vydávání Přibyslavského občasníku jsou 
závazná.
Termín: 19. 08. 2022
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

136/2022 Rada města Přibyslav schvaluje výpůjčku částí prostor Bechyňova náměstí, 
Přibyslav dne 18. 6. 2022 před radnicí od 9.00 do 15.30 hodin a na autobu-
sovém nádraží od 12.00 do 15.00 hodin organizaci Spolek přátel 1000 mil 
československých, pobočný spolek VCC Praha, Záběhlická 27/125, Záběhlice, 
106  00 Praha 10, IČO 08726914 za  účelem pořádání soutěže historických 
vozidel „1000 mil československých“.
Termín: 15. 06. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

137/2022 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 7. 2022 celkový počet za-
městnanců města v Městském úřadu Přibyslav na 40 zaměstnanců a schvaluje 
dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Přibyslav.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

138/2022 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 22. 6. 2022.
Termín: 10. 06. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

 139/2022 Rada města Přibyslav bere na vědomí realizaci opravy havarijního stavu vnitřní 
kanalizace a kanalizační přípojky v DPS Tržiště 240, 582 22 Přibyslav fi rmou 
Josef Moravec, 592  11 Velká Losenice 272, IČO 41000650 v  rozsahu cca 
300.000 Kč bez DPH.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

 140/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s udělením plné moci městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 v řízení vedeném u Krajského 
soudu v Hradci Králové pod číslem jednacím 30 A 34/2022 a ve všech zále-
žitostech s touto věcí souvisejících Mgr. Janu Heldesovi, advokátní kanceláři, 
Husovo náměstí 20, 588 13 Polná, IČO 06316514.
Termín: 10. 6. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Rada města odložila projednání usnesení:
13 Rada města Přibyslav souhlasí s návrhem umístit pamětní kříž a pamětní des-

ku na mostní pilíř lávky č. 09 cyklostezky Přibyslav-Sázava na náklady dárce, 
pana … 591 01, Žďár nad Sázavou. 

 Rada města neschválila usnesení:
16 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem 

Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem 
…, 582  22 Přibyslav. Předmětem smlouvy je fi nanční dar ve  výši 4.400 Kč 
na částečnou úhradu opravy poškozeného plotu pádem stromu z městského 
pozemku. 
Hlasování: pro 1, proti 1, zdržel se 2, nepřítomen 1

 121/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke  smlouvě o dílo č. 2021/01 
na „Regeneraci zeleně v parku u pomníku Jana Žižky“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Ing. Janem Servu-
sem, Dolnice 12, Brno 621 00, IČO 76354563. Cena díla se nemění.
Termín: 15. 06. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

122/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu prostor sloužící-
ho k podnikání ze dne 11. 11. 2016, která byla uzavřena s Lenkou Beránkovou, 
Havlíčkova 514, 582 22 Přibyslav, IČO 88376613 na nebytový prostor v domě 
Keřkov 87, Dobrá, 582 22 Přibyslav dohodou ke dni 31. 7. 2022
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

123/2022 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor přízemí 
budovy Keřkov 87, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 111 
v k. ú. Dobrá, Přibyslav, o velikosti 110,43 m2. Záměr bude vyvěšen na úřední 
desce do 15. 7. 2022.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

124/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní … 582 22 Přibyslav na byt 
č. 3. Dodatek upravuje dobu trvání nájemní smlouvy do 30. 6. 2023.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

125/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
5. 8. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní …, 582 22 Přibyslav na byt 
č. 3. Dodatek upravuje dobu trvání nájemní smlouvy do 31. 7. 2024.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

126/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 31. 7. 2020, kterou město Přibyslav uzavřelo s paní …, 582 22 
Přibyslav na byt č. 6. Dodatek upravuje dobu trvání nájemní smlouvy do 31. 
12. 2022.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

127/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání ze dne 30. 6. 2016 uzavřené s Michaelou Mošnovou, 
Tržiště 424, 582 22 Přibyslav, IČO 69848696. Dodatek upravuje dobu trvání 
nájemní smlouvy do 30. 6. 2024.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

128/2022 Rada města Přibyslav schvaluje převzetí stavby „Polní cesty C1 (vč. IP2), C3, 
C7 a C21 (vč. IP6) a průlehy PR1 a PR2 vč. ochranného zatravnění a IP3 v k. 
ú. Hřiště“ do vlastnictví města Přibyslav od České republiky - Státního pozem-
kového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 1, IČO 01312774. Celková 
účetní investiční hodnota stavby činí 16.767.027,85 Kč včetně DPH.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

129/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemků parc. č. 709 o výměře 
2 107 m2 a parc. č. 727 o výměře 4 141 m2 v k. ú. Hřiště a rozhoduje záměr 
města vyvěsit na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 08.  06. 2022
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Významné události po uzávěrce minulého čísla občasníku, 
tj. po 16. 5. 2022:
17. 5. 2022 odjezd prvních uprchlíků zpět na Ukrajinu.

14. 6. 2022 oznámení Ministerstva vnitra o získání dotace z dotačního programu 
„Projekty obcí na  podporu integrace držitelů dočasné ochrany na  lokální úrovni 
2022“ (dotace by měla být poskytnuta v maximální výši 500 tisíc Kč; získanou dotaci 
je možné použít na pokrytí části nákladů, které město Přibyslav vynaložilo na práci 
lektorek v ZŠ, MŠ, poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, řešení zdravotnické 
situace a další aktivity související s adaptací uprchlíků).

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

do Přibyslavi a pomoc s vyřizováním nezbytných záležitostí během pobytu v Při-
byslavi – každé pondělí a akutní záležitosti i v další pracovní dny dle potřeby,

MÚ ošacení – nabídka ošacení v suterénu městského úřadu – každý pracovní den 
v provozní dobu úřadu,

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

Úřad práce pobočka Přibyslav – pomoc při hledání zaměstnání – každou středu 
od  8:00 do  11:30 a  od  12:15 do  13:30 hodin (pomoc poskytovaná městským 
úřadem k 30. 6. ukončena),

ZŠ – kurzy českého jazyka pro dospělé – v červenci a srpnu udržovací kurzy cca 1x 
za 14 dní (ZŠ sdělí účastníkům kurzů bližší informace).

Ke dni 20. 6. 2022 navštívilo kontaktní místo na městském úřadě v Přibysla-
vi 144 uprchlíků z Ukrajiny. V průběhu posledního měsíce někteří uprchlíci již 
odcestovali z  Přibyslavi zpět na  Ukrajinu, takže  v  Přibyslavi aktuálně pobývá 
cca 110 uprchlíků.

Děkujeme všem, kteří poskytli uprchlíkům ubytování. Prosíme o trpělivost při řeše-
ní uvolnění ubytovacích kapacit tam, kde je to nutné s ohledem na předjednané pod-
mínky ubytování. I proto je stále aktuální žádost města o volné ubytovací kapacity.

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

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav

MĚSTO POMÁHÁ 
UKRAJINĚ

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)

Poslední měsíc školního roku byl již tradičně plný různých akcí. Žáci si užívali škol-
ní výlety, kdy navštěvovali různé zámky, přírodní zajímavosti, zoologickou zahradu, 
stanovali nebo například sjížděli řeku. Školní výlety se vydařily a děti si z nich odnáší 
mnoho zážitků. 

Ve  čtvrtek 9. června byli naši prvňáčci pasováni v  kulturním domě na  čtenáře. 
Pasování doprovázel zábavný program a děti odcházely s dobrým pocitem, když 
předvedly své čtenářské dovednosti.

V pondělí 13. června se v prostorách budovy školy natáčel krátký fi lm o naší škole, 
který bude ke zhlédnutí na našich webových stránkách.

OLYMPIÁDA PODOUBRAVÍ 2022
Naši sportovci se zúčastnili olympijského klání ve Ždírci nad Doubravou, kde změ-

řili své síly s ostatními dětmi z blízkého okolí. Na programu byly individuální disciplíny 
i kolektivní hry. Z těžkých soubojů jsme vybojovali několik medailových umístění.

 SKOK DO DÁLKY
kategorie 2. – 3. třídy 2. místo Kárník Adam, Klusáčková Zora
kategorie 4. – 5. třídy 1. místo Sedmík Matyáš, Fišerová Zuzana
   2. místo Macálka Jan, Lopourová Viktorie

BĚH NA 50 m
kategorie 1. třídy 2. místo Veselý Samuel
kategorie 4. – 5. třídy 1. místo Janáček David
   2. místo Šorf Vojtěch, Omesová Marie Anna

BĚH NA 150 m
kategorie 1. třídy 3. místo Stejskal David
kategorie 2. – 3. třídy 1. místo Strašil Matěj, Čermáková Barbora

BĚH NA 300 m
kategorie 4. – 5. třídy 2. místo Svoboda Vít
   3. místo Rychlý Adam

MALÁ KOPANÁ
kategorie 2. – 3. třídy 1. MÍSTO
Uttendorfský Jakub, Haněl Daniel, Strašil Matěj, Hájek Tadeáš, Mokrý Matouš

kategorie 4. – 5. třídy 2. MÍSTO
Novotný Bohuslav, Novotný Lukáš, Koubek David, Štefan Adam, Cink Ondřej

FLORBAL
kategorie 2. – 3. třídy 1. MÍSTO
Frühbauer Jakub, Mokrejš Jan, Lukačina Robin, Jajtnerová Michala, Kocourek Viktor

LETNÍ BIATLON Martin Tušla – 1. MÍSTO

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY František Körber – 1. MÍSTO

PŘEKÁŽKOVÝ BĚH Nguyenová Yen Nhi – 3. MÍSTO

STOLNÍ TENIS Matěj Šrámek, Štěpán Kamarád – 1. MÍSTO

FLORBAL 7. ROČNÍK – 1. MÍSTO
FOTBAL 7. ROČNÍK – 3. MÍSTO
ÚNIKOVÁ HRA – 1. MÍSTO
(Veronika Stránská, Veronika Němcová, Adam Lopour, Jakub Kachlík)

Ve čtvrtek 30. června třídní učitelé rozdali žákům vysvědčení a všichni se rozutekli 
užívat si zasloužené volno prázdninových dnů.

Za celou Základní školu Přibyslav přeji příjemné prožití letních prázdnin všem 
čtenářům Přibyslavského občasníku.

Za ZŠ Přibyslav Mgr. Kateřina Smolinková

Zprávy ze ZŠ
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Vážení čtenáři, příznivci Mateřské školy Přibyslav, 

ve čtvrtek 30. 6. skončil pro většinu dětí naší školy školní rok 2021/2022 a my 
vám přinášíme ohlédnutí za jeho průběhem. I  letošní rok přinesl spoustu nového 
a nepoznaného, často však i velmi náročného a mnohdy až vyčerpávajícího. 

Letošní školní rok jsme zvládli dokončit rekonstrukci, se kterou se pojil pobyt 
v náhradních prostorách dvou tříd za kooperace ostatních tříd - dětí i paní učitelek. 
Návrat dětí do nových tříd přinesl spousty radostí i radostných „starostí“ s dovyba-
vováním dokončených prostor o nábytek a nové didaktické pomůcky. 

Současně jsme se nadále přizpůsobovali současným epidemiologickým opatře-
ním. Probíhalo testování, stále jsme se setkávali s karanténním opatřením některých 
dětí i zaměstnanců školy, nasazovali a odkládali jsme respirátory. Jsme rádi, že došlo 
k pozitivnímu obratu a věříme v setrvání současné situace.

Únorová událost na Ukrajině se dotkla celosvětově veškeré populace. S lítostí jsme 
přihlíželi dění a rádi jsme se zapojili k pomoci způsoby, kterými to bylo z našich řad 
možné. Přijali jsme do školy děti ukrajinské národnosti a pokusili se o jejich adaptaci 
na prostředí školy i okolí města. Některé tu s námi zůstávají, některé se vracejí.

Souběžně – se vším okolním děním – jsme s dětmi poznávali okolí města, přírodu, 
okolní vesnice i blízká eko centra. Některé třídy navštívily ZOO Jihlava, zúčastnily se 
mnoha soutěží a často vyhrály i hodnotné ceny, viděly spoustu divadelních představe-
ní a prohlédly si okolní mateřské školy. Uspořádali jsme akce v rámci tříd, často jsme 
spolupracovali s místními organizacemi města Přibyslav – se ZŠ, KZMP, KD, MÚ. 

Vzdělávací nabídka byla v letošním roce opět pestřejší – doba se posouvá, stejně 
tak technologie, se kterými je potřeba děti seznamovat již v raném věku. Zároveň 
po všech dětech předškolního věku nevyžadujeme odpočinek na lehátku, místo toho 
je jim nabídnuta jiná odpočinková činnost a paní učitelky s nimi individuálně pracují. 
Protože se tyto praktiky setkaly se zájmem, budeme je rozvíjet i v následujícím roce.

V  letošním roce se s  námi rozloučilo 35 dětí předškolního věku, které budou 
od 1.  9. navštěvovat základní školu – 22 dětí ze třídy Včelek, 3 ze třídy Motýlků, 3 ze 
třídy Berušek a 7 dětí ze třídy Soviček. Většina dětí nás navštěvuje čtvrtým rokem. 
Přejeme dětem, aby byly stále tak zvídavé a usměvavé, jako doposud a rádi se s nimi 
setkáme při další spolupráci se ZŠ.

S některými dětmi se budeme potkávat i nadále během letního provozu, který 
zahájíme 1. 7. a skončí 12. 8. Poté budou probíhat přípravy tříd a kuchyně na ná-
sledující školní rok. 

V září se těšíme na spoustu nových dětských tváří, které seznámíme s našimi stáva-
jícími dětmi. Letošní školní rok opět započneme s dětmi ve věku od dvou do šesti let.

Přejeme vám všem, dětem, zákonným zástupcům i přátelům školy, krásné léto!

Za MŠ Přibyslav
Mgr. Veronika Dobrovolná,

Zástupce ředitele

Informace 
z Mateřské 
školy Přibyslav Přijímací talentové zkoušky proběhly v pátek 10. června 2022 v čase od 13.30 

do 17.30 hodin. Na talentovou zkoušku přišlo v řádném termínu celkem 31 dětí se 
svými rodiči.

Děkujeme vám za váš zájem o výuku na naší základní umělecké škole! Děti byly 
velmi šikovné, všechny zkoušku zvládly na větší či menší počet bodů. O výsledku 
přijímací zkoušky byli rodiče informování formou zaslané SMS. Při okamžitém za-
řazení žáka do třídy v konkrétním oboru vás však bude kontaktovat přímo příslušný 
učitel zvoleného oboru. Další zařazování žáků do výuky v jednotlivých třídách (hra 
na akordeon, dechové nástroje, bicí nástroje, housle, klavír, kytara, sólový či sborový 
zpěv) bude probíhat až do 15. září 2022. Vzhledem k 100% naplněnosti tříd u jed-
notlivých vyučujících vás prosíme o vyčkání až do tohoto termínu. 

Následující zařazování žáků do  studia proběhne od  2. pololetí školního roku 
2022/2023, tzn. od 1. února 2023. 

Rád bych velmi poděkoval rodičům, učitelům, žákům a všem novým zájemcům 
o hudební vzdělávání v ZUŠ za vzájemnou sounáležitost a spolupráci. Po dvou le-
tech máme za sebou opět školní rok bez omezování provozu výuky v ZUŠ a náš tým 
byl velmi aktivní v soutěžích, podařilo se zrealizovat celou řadu pravidelných kon-
certů, venkovní produkci OPEN ZUŠ na Bechyňově náměstí v Přibyslavi, koncerty 
na Staré radnici v Havlíčkově Brodě a v závěru školního roku i celou řadu třídních 
koncertů. Mimořádné poděkování za celoživotní pečlivou práci s dětmi chci touto 
cestou vyjádřit paní učitelce Jitce Němcové, která stála u samotného zrodu pobočky 
v Přibyslavi, s dětmi dosáhla četných úspěchů, dlouhodobě vedla houslový soubor 
a na konci tohoto školního roku předává svoji třídu své žákyni a nové paní učitelce 
Markétě Macounové. 

Všem chci popřát klidné, hezké letní prázdniny a načerpání nových sil. Věřím, že 
od září 2022 začne běžný provoz ZUŠ a společně se budeme moci setkat na koncer-
tech žáků v k oncertním sále či jiných kulturně společenských akcích. 

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 
do ZUŠ v Přibyslavi 
a poděkování na závěr školního roku

 Open ZUŠ Přibyslav 27. 5. 2022. Foto: Michael Omes
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Letos probíhaly zá-
vody vlčat a  světlušek. 
Konají se jednou za dva 
roky, disciplíny jsou: 
rostliny, živočichové, 
první pomoc, orienta-
ce v  mapě, ve  slovní-
ku, v  jízdních řádech, 
kuchařské dovednosti, 
pohybové aktivity a jiné 
skautské dovednosti.

Z  našeho oddílu se 
účastnily okresního 
kola 12. 5. na  téma 
Narnie dvě družiny, 
Hečotky a  Veverky. 
Místem konání byl 
Pilák ve  Žďáře nad 
Sázavou. Veverky se 
umístily na prvním mís-
tě (Zuzana Fišerová, 
Jolana Fišerová, Iveta 
Kasalová, Monika Ka-
salová, Amélie Šorfová, 
Elena Musilová, Veronika Talíková) a postoupily do krajského kola, Hečotky získaly  
páté místo.

Krajské kolo organizovali skauti v Bystřici nad Pernštejnem 3.–5. 6., putovalo se 
po Galaxii. Závody začaly v brzkých ranních hodinách a na stanovištích se plnily 
úkoly celý den. Holky předvedly úžasný výkon a skončily třetí, bodové rozdíly mezi 
družinami byly minimální. Jsme na ně moc pyšné.

Nyní se náš oddíl chystá na tábor, který proběhne v červenci. Moc se na vás těšíme. 

Peggy

Když píšu tento článeček, v  Havlíčkově 
Borové právě probíhá tradiční pouť, u nás 
se na  ni pomalu připravujeme, stejně tak 
jako na blížící se konec školního roku. A my 
jsme se právě vrátili z  výletu do  Nových 
Hradů. Tam jsme si prohlédli nejen interiéry 
jedinečného rokokového zámku, kde jednu 
naši skupinu provázel dokonce i sám majitel 
pan Kučera, ale i  rozlehlé zámecké zahra-
dy. Kdo jste tento kout ještě nenavštívil, 
vřele všem doporučujeme. Je zde vyžití pro 
všechny věkové skupiny – labyrint, vyhlídka 

na rozlehlou oboru, konírny, výstava motokol nebo klobouků. A když vás prohlídky 
a procházka unaví, stejně jako nás, máte možnost se občerstvit jak v zámecké cukrár-
ně, tak i v restauraci. Následně jsme pak zajeli i do nedalekého Vysokého Mýta, kde 
jsme si prohlédli jedno z největších náměstí v naší republice. Počasí nám po celou 
dobu přálo a podle ohlasu všech, víc jak čtyřiceti účastníků, se zájezd všem líbil. 

Od 1. července do konce srpna, se budeme scházet na přibyslavském koupališti 
a to vždy ve čtvrtek od 19.00 hodin, kdy budeme mít opět bazén k dispozici pro 
pravidelné kondiční plavání. Těšíme se na hojnou účast všech  členů. V případě ne-
příznivého počasí ovšem akce odpadá. Pokud vám ale koupání a plavání nic neříká, 
tak se s ostatními sejdeme 15. 9. v kulturním domě při tradičním setkání s písničkou 
za hudebního doprovodu pana S. Sejkory.

Přeji vám všem krásné slunečné léto, hodně zdraví a  při dalších našich akcích 
na shledanou. Za všechny členy výboru naší organizace

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Veverky slaví úspěchyA je tu léto…
(svaz invalidů informuje)

Jako každý rok to byla náročná zkouška spolupráce myslivců a  zemědělců. Při 
plašení a vyhánění zvěře z porostů pícnin určených ke sklizni se používá a doporu-
čuje mnoho metod, nejúčinnější je však ta klasická – projít porost se psy a snažit se 
„vytlačit“ zvěř do přilehlých porostů. To si však vyžádá spoustu času. Náš myslivecký 
spolek proto používá i další metody – pachové smotky a nově i akustické plašiče. Ty 
jsou využitelné hlavně na velkých plochách.

Nestálé počasí na počátku měsíce bohužel zapříčinilo i různé změny v termínech 
sečení, což ne vždy zemědělci nahlásili členům MS. Přesto se podařilo mnoho srnčat 
zachránit. Za součinnost srdečně děkujeme. 

Za MS Přibyslav Josef Hamerník, Anna Šnýdlová

Ochrana zvěře při seči pícnin

 Foto: Martin Musil
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, dočkaly se nejen děti, ale i do-
spělí, máme tu konečně prázdniny a zasloužené dovolené. Ale ani v létě nezahálíme 
a můžete se těšit na různé akce. V červnu toho bylo hodně a bylo to skvělé, snad 
jste si vše užili jako my.

Hned začátkem měsíce proběhla v Kurfürstově domě vernisáž fotografi í a kova-
ných soch, výstava je k vidění až do konce září. V pátek 3. června se konala muzejní 
noc a moc jsme si ji užili, více informací je v samostatném článku. 

Proběhlo také tradiční pasování na čtenáře. Opět v kulturním domě a se zábav-
ným programem. Moc se nám to líbilo, doufáme, že malí čtenáři za námi také co 
nevidět přijdou do  knihovny. Děti dostaly diplom, knihu a  záložku. Od  „Kašpara 
Kuby“ také každý dostal balónek, kdy si mohli malí čtenáři vybrat, zda chtějí balón-
kový meč nebo pejska. Byla to legrace. Děkujeme a za rok se těšíme na další malé 
šikuly a jejich paní učitelky.

V pátek 10. 6. jste se mohli zúčastnit celostátní akce Noc kostelů. 

V úterý 14. 6. se konalo v KD dlouho očekávané a několikrát přesunuté předsta-
vení „Deštivé dny“. Ale nakonec jsme se dočkali a stálo to za to. Děkujeme všem 
návštěvníkům. 

Ve čtvrtek 16. 6. proběhla v kulturním domě přednáška o vztazích a komunikaci 
nazvaná Terapie sdílením. I ta byla hojně navštívena, děkujeme.

V pátek 17. 6. se konala v knihovně tvořivá dílnička pro děti. Malí návštěvníci si 
vyrobili veselý vějíř. Těšíme se na ně zase po prázdninách. 

V sobotu 18. 6. naším městem projel závod historických vozidel „Tisíc mil česko-
slovenských“. Mnoho z vás si tuto akci nenechalo ujít a přišli jste se na krásná auta 
na náměstí podívat. Tak zase za rok!

Proběhla také tvořivá dílna pro dospělé, kdy jsme si vyrobili pod vedením Kristýny 
Marešové dekorativní věnec na dveře. Další dílna bude zase v září. Těšíme se a dě-
kujeme vám za hojnou účast.

Poslední červnový víkend se konala tradiční přibyslavská pouť. Během ní jste mohli 
vystoupat na městskou gotickou věž.

V červenci nás čeká již dlouho kapacitně naplněný prázdninový turistický krou-
žek pro děti. Od pondělí 11. do čtvrtka 14. 7. u nás děti zažijí spoustu zábavy a dob-
rodružství. Budeme se věnovat procházkám v okolí, různému tvoření a vyrábění, děti 
se podívají do nové knihovny v Havlíčkově Brodě, vyzkouší si výrobu keramiky nebo 
si prohlédnou celý kulturní dům i s promítáním. 

V sobotu 16. 7. se uskuteční oblíbený jazzový  festival Houpačka. Těšit se na něj 
můžete od 15:43 hodin na farní zahradě. Vstupné je 300 Kč, snížené 150 Kč. Více 
informací na plakátě a na webu www.houpej.se. 

Od 25. do 31. července se bude v Přibyslavi konat letní výtvarný plenér, po-
zvánku na něj najdete na dalších stránkách tohoto čísla PO. Stejně tak si o této akci 
můžete přečíst v samostatném článku. 

Jsme moc rádi, že vás v rámci výtvarného plenéru můžeme pozvat i na kurz mal-
by. Bude se konat ve čtvrtek 28. července od 16:30 hodin. Podrobné informace 
o  místu konání, kurzovném a  potřebných pomůckách naleznete v  samostatném 
plakátu. Na kurz malby v plenéru se prosím hlaste v knihovně nebo informačním 
centru do středy 20. července. Můžete za námi přijít osobně nebo stačí zavolat či 
napsat email. 

S  radostí vás opět všechny zveme v prvním srpnovém týdnu na prázdninové 
promítání do areálu za kulturním domem! K dispozici vám samozřejmě bude i bufet 
s pitím a drobným občerstvením. Při nepříznivém počasí se bude fi lm promítat uvnitř 
v sále. Máme pro vás i malé zpestření – kdo přijde na promítání fi lmu v tematickém 
kostýmu (např. vodník z Kytice, loupežník z „Bambitky“ nebo třeba kovboj z Limo-
nádového Joe), dostane nápoj dle vlastního výběru zdarma. Těšíme se!

Ještě připomínám koncert přibyslavské country kapely Terasa – bude se konat 
za kulturním domem v sobotu 13. srpna. Všechny vás srdečně zveme.

Během letních prázdnin je knihovna o sobotách zavřená, jinak jsme tu pro vás 
ve stejném čase, jak jste zvyklí. Přijďte si vypůjčit dobré čtení na dovolenou. Muzeum 
a infocentrum je otevřeno každý den, i o víkendech. 

Příjemné prožití letních dovolených vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice

Červenec v KZMP
Od 25. do 30. července proběhne  třetí ročník výtvarného plenéru v Přibyslavi. 

Pozvaní umělci budou po  dobu jednoho týdne čerpat inspiraci z  místního okolí. 
Tvůrčí setkání zakončí výstava v Galerii Janáček. Přijďte na vernisáž a koncert v so-
botu 30. července od 18.00!

Plenérem rozumíme výtvarné zpracování krajiny přímo venku. Pozvané autory 
budete moci náhodně potkat ve městě i v přírodě, jak kreslí, malují, fotí nebo jinak 
zaznamenávají své dojmy. Věříme, že jejich otevřené oči zachytí atmosféru místa.

Pozváni byli absolventi nebo studenti renomovaných uměleckých škol - Akademie 
výtvarných umění v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze: Vasil Arta-
monov | Jaroslav Grodl | Hana Grodlová Sommerová | Eliška Hanuš |Karel Krejčí 
|Pavel Kytner | Matěj Lipavský | Olga Nová | Aleš Novák | Karolína Šulcová | Lenka 
Štěpánková. Dorazit by podle všeho měl i zahraniční host z Německa.

Zveme Vás na vernisáž výstavy a koncert, který akci slavnostně zakončí. Proběhne 
v sobotu 30. července  od 18.00 hodin v Galerii Janáček. Budou zde  představena 
díla vzniklá z plenéru. Přizváno je hudební trio Lenka Titzová | Sára Suková | Jiří Šefl , 
které naplní večer hudbou. Samotná výstava potrvá do poloviny září, pak se přesune 
do Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Do akce se můžete zapojit i  vy na kurzu krajinomalby pro veřejnost ve čtvrtek 
28. července. Umělci provedou účastníky malířskými základy malby venku. Přihlásit 
se je možné v KZMP (knihovna, infocentrum). 

Akci organizují: Hana Grodlová Sommerová a Jaroslav Grodl ve spolupráci s měs-
tem Přibyslav, KZM Přibyslav, fi rmou Janáček – ART, Oblastní galerií Vysočiny v Jih-
lavě a fi rmou Trifoil, grafi cké papíry.

Kurz krajinomalby akrylem
Užijte si kreativní odpoledne a přihlaste se na kurz malby v plenéru. Inspirovat 

a tvořit budeme přímo venku v krajině. Lektoři vás krok po kroku provedou malíř-
skými základy. Vyzkoušíme si pár cvičení k osvojení akrylové techniky. Povíme si, jak 
v krajině vybrat správné místo, jeho prostor, světlo a barevnost. Domů si odnesete 
vlastní obraz.

Kurz proběhne ve čtvrtek 28. 7. od 16.30 do 19.30 u Jablonecké nádrže. Sejde-
me se na břehu u příjezdové cesty. Cena lekce činí 350 korun a zahrnuje materiál 
a lektorné. Zúčastnit se mohou začátečníci i pokročilí malíři, lektoři se budou  účast-
níkům věnovat individuálně. Plenér je určen zájemcům od 15 let. Jako plenéristé si 
s sebou vezměte skládací stoličku či deku na sezení v přírodě, pokrývku hlavy a pití. 
Pro účast je nutné se závazně přihlásit do 20. 7.  v KZMP. Zavolejte, napište nebo 
nás navštivte v KZMP.

Workshop organizuje Kulturní zařízení města Přibyslav a MgA. Hana Grodlová 
Sommerová. Je doprovodnou akcí k Plenéru v Přibyslavi, který probíhá v  tomtéž 
týdnu a bude završen výstavou v Galerii Janáček. 

Hana Grodlová Sommerová

Letní výtvarný plenér v Přibyslavi 2022

 Pár čápa bílého na komíně budovy na Vyšehradě. Foto: Michael Omes
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Začátkem června uzavřela svůj provoz prodejna potravin v Keřkově.

Po dobu více než pěti let v ní prodávala a o její provoz se starala paní Lenka Be-
ránková. Dojížděla sem z Přibyslavi denně kromě soboty - už na šestou hodinu. Už 
ráno tedy byla možnost nakoupit si čerstvé pečivo jak na svačiny pro děti do školy, 
tak pro chlapy na svačiny do práce. Jednou  týdně byl zajištěn dovoz uzeniny. Také 
cukrářské zboží i  studená kuchyně (chlebíčky) zde byly k  dispozici. Jinak ostatní 
věci tu byly samozřejmě jako v každé prodejně se smíšeným zbožím.

Lenka zvládala i dobu covidovou, kdy udělala rozpis jednotlivých zákazníků, aby 
se nás nesešlo v prodejně více najednou.

Zákazníky jsme byli většinou my, důchodci, a velmi jsme si cenili toho, že nemusí-
me pro chléb a pečivo a těžké balené věci do města. Byli jsme rádi, že tady prodejnu 
a Lenku v ní máme.

Přišla však doba a Beránkovi se z Přibyslavi odstěhovali. To jsme už tušili, že bude 
pro Lenku obtížné dojíždět cca 25 km. To je 50 km denně! Tak si upravila prodejní 
dobu na 3 x týdně + sobota, aby nás nenechala na holičkách. Bohužel i to skončilo 
a od tohoto měsíce nám nezbývá, než jezdit pro nákupy také jinam. Jistě, jezdí au-
tobusy, nakoupí nám děti apod., však se nějak postaráme. Vždyť v Přibyslavi bude 
další velkoobchod „Penny“, tak co záleží na takové prodejničce v Keřkově. Třeba se 
toho někdo ujme, ale zadarmo nebude dělat nikdo.

Keřkov ztrácí na hodnotě čím dál více a nejsem sama tohoto názoru.

Je smutné, že se občané obce nesnažili být trochu vstřícní a  alespoň jednou, 
dvakrát týdně udělat větší nákup ve vlastní prodejně. Ano, bylo zde některé zboží 
dražší, to je pravda, ale možná by se to vyrovnalo ceně benzínu za cesty pro nákupy 
do města. A  je zajímavé, že takto šetřili většinou ti, k  jejichž příjmům mají částky 
důchodů hodně daleko! Paní Lenky Beránkové je škoda. Vždy u ní  byl vzorný po-
řádek, vzorná ochota, profesionální přístup k  lidem. Lenka je zářící člověk, který 
dodává energii starším lidem. Jsem ráda, že jsem ji poznala, a za všechny důchodce 
z Keřkova děkuju. Měli jsme ji moc rádi.

Marie Voralová

Skončil jeden obchůdek
V pátek 3. června se od šesti hodin večer konala v Kurfürstově domě Muzejní noc. 

Rádi jsme se připojili k tomuto projektu, který má své místo už v mnoha městech 
v republice. Oslovili jsme paní učitelky z místní MŠ, zda by nechtěly s dětmi něco za-
zpívat, stejně tak i manžele Štefáčkovy  z přibyslavské ZUŠ, zda by jejich svěřenci také 
neuvedli tuto akci několika písněmi. Všichni souhlasili a my jim ohromně děkujeme!! 
Paní učitelky Durčáková a Sedmíková se svými šikovnými malými svěřenci zazpívali 
několik strašidelných písní v  úvodu, poté následoval koncert úžasně zábavných 
písniček od seskupení DĚS naší ZUŠ – dětí pod vedením manželů Štefáčkových, kteří 
je doprovodili na hudební nástroje. Na kontrabas a housle zahráli také Štefáčkovi 
mladší. Pokud jste zahlédli v  místní kabelové televizi reportáž z  této akce, chtěla 
bych se Štefáčkovým a DĚSu moc omluvit, protože v rychlosti a s trémou jsem mylně 
uvedla, že zpívat budou Prímadonky. Omlouvám se. 

Po kulturním úvodu následovala hra pro děti, kdy v  infocentru získaly kartičku, 
na kterou musely nasbírat čtyři razítka za čtyři různé úkoly. Kdo je všechny získal, 
sladká odměna ho neminula. Během večera probíhalo i oblíbené malování na obli-
čej, takže se nám tu prohánělo hned několik „zvířátek“. Kdo chtěl, mohl si zakoupit 
krásně zdobené perníčky od Martiny Čejkové a Renaty Slámové. Samozřejmostí bylo 
volné prohlédnutí všech expozic muzea – od nejstarší historie města ve sklepení, 
přes expozici zapalovačů, krejčovský salón, byt starého mládence, trafi ku a babič-
činu jizbu v prvním patře muzea až po výstavní síň s fotografi emi Milana Skořepy.

Poučení pro příště pro nás je, že promítání pohádky venku je možné bohužel až 
od cca 20 hodin. Ale i tak se na ni hodně dětí podívalo, protože se svými rodiči u nás 
vydrželi až do devíti hodin. 

Moc za to děkujeme a těšíme se zase za rok!

Markéta Gögeová

Muzejní noc 2022

Zdeňku Roseckému z Dobré se v minulých dnech podařil další fotografi cký úlovek. 

Okem dlouhého objektivu zachytil dravce z čeledi jestřábovitých – luňáka červe-
ného (Milvus milvus).

Autor fotografi cké trefy, 
povoláním malíř pokojů 
a  natěrač, je pro svého 
koníčka vybaven vším 
potřebným - od kvalitního 
fotoaparátu Canon a dlou-
hého objektivu až po mas-
kovací stan. Především 
však má nezbytnou trpě-
livost, díky níž dokumen-
tuje druhovou pestrost 
ptačí říše v  našem městě 
a  blízkém okolí. K  tomu 
je nezbytná pohotovost, 
zaostřit objektiv na rychle 
letící šíp, není snadné.

Luňák červený patří k velmi vzácným a ohroženým dravcům. Ještě před 50 lety 
se v českých zemích téměř nevyskytoval. Jeho hnízdění bylo poprvé zaznamenáno 
teprve v roce 1974 na jižní Moravě. Současný snímek Zdeňka Roseckého dokazuje, 
že luňák červený už létá i nad Vysočinou.

V potravě tohoto dravce jsou zastoupeni holubi, kavky, straky, sojky, křečci, krtci 
a hryzci. Z hladiny rybníků sbírá leklé ryby. V jeho žaludku bylo nalezeno také maso 
vysoké zvěře. To dokládá, že luňák jako mrchožrout v  přírodě plní roli sanitární 
policie. 

Připravil: Ivo Havlík

Na přibyslavském nebi létá vzácný 
dravec
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Genealog Jiří 
Klusáček, který 
na  stránkách Při-
byslavského čtvrt-
letníku publikuje 
zajímavý seriál 
o  svém rodu, je-
hož vůbec nej-
starší kořeny sa-
hají do  Přibyslavi, 
čtenáře letošního 
prvního vydání 
Genealogických 
a  heraldických 
listů v  druhém 
pokračování se-
znamuje s životem 
skelmistrů Gros-
sů, kteří v 18. a 19. 
století působili na Polensku a jsou s rodem přibyslavských Klusáčků spřízněn. 

Autor dokládá, že Grossové do Čech dorazili ze Saska a jejich sedmá generace, 
představovaná v  Polné hodinářem Josefem Grossem, jehož dům dosud v  Polné 
stojí na Husově náměstí, byla generací poslední. Rod vymřel po meči. Ženské linie 
ještě žijí. 

Ve stejném vydání uvedeného periodika se Jiří Klusáček věnuje Davidu Vojtěchu 
Haynovi, hejtmanovi polensko-přibyslavského panství. Také on byl spřízněn s při-
byslavským rodem Klusáčků. 

Zajímavá závěť
Autor studie objevil matriční zápis z 11. května 1692: „Pán Bůh všemohoucí k své 

věčné slávě povolati ráčil urozeného pana Davida Vojtěcha Hayna, někdejšího Polen-
ského a Přibyslavského hejtmana, měštěnína knížecího města Polny, jsouce všema 
svátostma dobře zaopatřen, jehož tělo v kostele svaté Kateřiny, naproti kazatedlnici 
v Pánu odpočívá očekávaje veselého a radostného zmrtvých vstání. R. I. S. P. Amen.“ 

Stojí za to například ocitovat třetí bod notářsky sepsané závěti: „Knihy německý, 
český a latinský mimo duchovních knih, totiž Bible latinská, Magister Hoff man, ka-
zatel rt., který pánům Kapucínům odkazuji, ostatek všechny Josefovi, synu mému 
poroučím, též knihu právní červenou, která za panem hejtmanem zůstává“, nebo 
ještě jeden sociální odkaz: „Po funusu, by po šesti měřicích chleba dali napéci a chu-
dým dáti rozdati.“

Polenský advokát Jan Heldes, jemuž jsem Klusáčkův nález citované závěti poslal, 
mně napsal: „Skutečně úžasná stylistická a obsahová úroveň. Mimořádně zajímavá 
je pro mne zmínka o “své poslední svatební smlouvě”. Je zřejmé, že užívání těchto 
smluv bylo před 330 lety mnohem běžnějším instrumentem, než jsem se doposud 
domníval.“ 

Tablo čtyř rodů
Genealogické a heraldické listy v letošním prvním vydání rovněž zveřejnily snímek 

Jiřího Klusáčka s rodokmenem vyrobeným podle jeho návrhu „Spojení rodů Risen-
felderů, Grossů, Haynů a Klusáčků“. 

Grafi cky výborně řešené tablo kvarteta spojených rodů mimo jiné obsahuje obraz 
domu Klusáčků v Přibyslavi v letech 1657 až 1826; dům v současné Husově ulici již 
nestojí, byl nahrazen jiným. 

V textu je napsáno, že zakladatelem přibyslavského rodu Klusáčků byl Franz Klu-
sáček, který byl „v roce 1653 uváděn jako nově osedlý na statku a dvoře Klusáčkov-
ském na přibyslavském předměstí“; bydlel tedy vně Polenské brány. Franz zemřel 
v roce 1690 a se svou manželkou Magdalenou měl nejméně osm dětí.

Redakce své čtenáře vyzývá, aby si mistrovské dílo přišli prohlédnout do spolkové 
knihovny České genealogické a heraldické společnosti v Praze. 

Text a foto: Ivo Havlík

Před 330 lety zemřel 
polensko-přibyslavský hejtman

V kokpitu bílého kluzáku (ne vždy zcela přesně v lidové mluvě označovaném též 
slovem větroň) se z přibyslavského letiště do oblak vydává Michaela Křížová. Jako 
reprezentantka České republiky vloni poprvé startovala na juniorském mistrovství 
Evropy v plachtění v Litvě. 

Její jednosedadlový vysokovýkonný kluzák standardní třídy je dlouhý 6,5 m 
a rozpětí křídel má 15 m. Létá rychlostí až 220 km/hod. 

Text a foto: Ivo Havlík

Na našem nebi plachtí juniorská 
reprezentantka

Paní Věra Ficbauerová si všimla, že v Keřkově, kde bydlí, začal kvést liliovník tuli-
pánokvětý. Na její výzvu jsem první letošní květy nádherného a neobvyklého stromu 
vyfotografoval. 

Zvoncovité květy, zatím se jich na keřkovském stromě rozvinulo málo, více jich 
bude ve druhé polovině června a v červenci, jsou skutečně podobné tulipánům.

Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) pochází ze Severní Ameriky. 
Do Evropy byl dovezen kolem roku 1660 a v Čechách byl prvně vysazen až v roce 
1865 v  zahradě zámku Hluboká nad Vltavou. Kdo jej vysadil u  keřkovské Sativy, 
není známo.

Ve své domovině ve volné přírodě dorůstá do výšky až 50 metrů, odborná litera-
tura uvádí, že v našich podmínkách jeho růst končí ve výšce 20–30 m. Roste pomalu, 
po deseti letech dosahuje výšky 2–3 m, po dvaceti letech 5–8 m a většinou až po čty-
řiceti a více letech se jeho koruna dostane přes 15 m, což je případ stromu v Keřkově.

Květy, jak název napovídá, mají tulipánovitý tvar, žluto zelenou barvu a ve spodní 
části jsou žíhané sytě oranžovou barvou. Po odkvětu na stromě zůstávají úzké se-
meníky, na zimu seschnou a otevřou se do hvězdy. 

Liliovník je poměrně drahý strom, například zahradnictví Spomyšl ho prodává 
za 20 999 korun.

Text a foto: Ivo Havlík

V Keřkově rozkvétá vzácný strom
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Muzeum města Přibyslav 
obohatili manželé Bártovi 
z  Žižkovy ulice. Darovali mu 
99 let starý fotoaparát. 

K  historické kameře se 
ochotně vyjádřil Tomáš Vainer 
z Centra FotoŠkoda, které sídlí 
v  pražské Vodičkově ulici a  je 
největším českým obchodním 
domem s  fotoaparáty a  foto-
grafi ckým příslušenstvím: 

„Dobrý den, pane Havlíku, jsme velmi potěšeni, že jste se obrátil na naši fi rmu. Jde 
o fotoaparát Houghton Ensign 2 1/4 B. Přístroj vyráběla anglická fi rma Houghton-
-Butcher v Londýně od roku 1912 do 20. let minulého století. Přístroje vyráběné 
od roku 1923 byly vybaveny drátěným rámečkovým hledáčkem, což je případ i toho-
to přístroje. Nejedná se o fotoaparát typu camera obscura (dírková komora), proto-
že již byl vybaven jednoduchým objektivem typu menisk. Přístroj je formátu 6x9 cm 
na svitkový fi lm 120. Závěrka pracuje s časem 1/50 vt. nebo stálým otevřením.“

Text a foto: Ivo Havlík

Nový exponát našeho muzea:
Téměř 100 let starý fotoaparát

 Kurátorka sbírek přibyslavského muzea Anna Šauerová 
s fotoaparátem vyrobeným v Londýně v roce 1923

V  letošním předjaří sokolové oslavili 160. výročí založení svého spolku. Podle 
starostky České obce sokolské Hany Moučkové mají být sokolové na  co hrdí. Je 
podle ní důležité ctít předky, ale zároveň hledat nové příležitosti a jednou provždy 
přesvědčit veřejnost, že Sokol je moderní spolek s atraktivní nabídkou sportovních, 
kulturních i společenských aktivit.

Jen o třicet let mladší je Sokol v Přibyslavi. Byl založen v roce 1892. Na spolkovém 
praporu je však kaligrafi cky vyšit podivuhodný letopočet 1929. 

Proč zrovna tento rok, to je záhada. Žádný doklad o nabytí praporu ani kronikář-
ský zápis to nevysvětlují.

“Je docela možné, že našim sokolům prapor věnovali sokolové z Prahy, jelikož pat-
řili k předním iniciátorům stavby Žižkovy mohyly v sousední obci Žižkovo Pole, která 
byla odhalena v roce 1874 u příležitosti 450. výročí skonu husitského vojevůdce. 
V roce 1929 uplynulo 505 let od Žižkovy smrti. Pouhých jedenáct let od vzniku Čes-
koslovenské republiky mohlo i nekulaté výročí motivovat,” uvažuje Anna Šauerová, 
kurátorka sbírek městského muzea.

Třiadevadesát let starý přibyslavský prapor je mistrovské výtvarné dílo s bohatou 
ornamentální výšivkou. Nemá žádné známky poškození. 

Na líci je vyšito heslo “Ni zisk, ni slávu”, na rubu je vyobrazen dravý pták s patetic-
kým příkazem “Lví silou, vzletem sokolím”. 

Text a foto: Ivo Havlík

Český Sokol má 160 let, ten v Přibyslavi 
je o 30 let mladší 

Opisové štítky jsou malé plastové destičky, 
které lze překreslit pomocí grafi tové tužky či 
běžné měkčí tužky do  Turistického deníku 
nebo Alba Fotonálepek. 

Svým vzhledem tyto štítky imitují turistic-
ké razítko. Jejich počet v České republice už 
přesáhl 300 kusů. Jeden z nich je u zříceniny 
hradu Ronov, nejvýchodnější výspy města 
Přibyslav.

Štítky instaluje společnost Wander Book, 
aby podpořila vášeň k  turistice, motivaci 

k cestování, usnadnila objevování nepoznaných míst s možností trvale si zazname-
nat návštěvu vlastivědného bodu.

Zajímavé je, že web cs.wander-book.com svůj projekt ilustruje reprodukcí opiso-
vého štítku právě ze zříceniny hradu Ronov. 

Štítek na výšině nad ohbím Losenického potoka je upevněn na jednom z bytelných 
pařezů před ruinou hradu. Turista je informován o zeměpisných souřadnicích ma-
gického místa a dozvídá se, že se ocitl v nadmořské výšce 552 m. 

Hrad založili páni z Lichtenburka, poprvé je připomínán v roce 1329 jako majetek 
Smila z Ronova. Pevnost dobyli husité 7. října 1424 při obléhání Přibyslavi. 

O dvacet let později hrad koupil Hynce Ptáček z Pirkenštejna, ale v roce 1463 ho 
ženitbou získal syn pozdějšího českého krále Jiřího z Poděbrad, Viktorin z Kunštátu, 

U zříceniny hradu Ronov je turistický štítek
vlastník přibyslavsko-polenského panství. Jako pustý je hrad veden v  roce 1538. 
Od té doby chátrá. 

Rozvaliny byly několik let takřka nepřístupné, když polní cestu k nim kvůli chovu 
vysoké zvěře přehradila společnost Volský žlab, Klub českých turistů proto přestal 
obnovovat turistické značení. Plot už byl odstraněn, pěšina k hradu má místy cha-
rakter džungle, ale v dobrých botách je vcelku schůdná.

Text a foto: Ivo Havlík
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Historický ústav Akademie věd České republiky vydal kolektivní monografi i Místa 
paměti v procesu formování moderního českého národa. 

Nejdelší kapitola pětisetstránkové knihy velkého formátu nese název Místo pa-
měti: Jan Žižka. 

Autor Petr Čornej v rozsáhlé stati mimo jiné rozebírá motivy a vybudování Žižkovy 
mohyly v obci Žižkovo Pole (dříve Šenfeld), která je majetkem města Přibyslav.

„V období Bachova režimu nebylo ani pomyšlení na realizaci nápadu, který ve vý-
roční den Žižkovy smrti 11. října 1848 proklamovala na místě údajného skonu ne-
daleko Šenfeldu skupina českých vlastenců z Přibyslavi a jejího okolí. Pod vedením 
zdejšího aktivisty Augustina Bedřich Čepla hodlala „V Plačkách“ (původně „na plác-
ku“), kde údajně vyhasl život slavného „výtečníka“ a obhájce „pravdy“ i „svobody“, 
postupně navršit z přinášené hlíny mohylu a vysadit lipové stromořadí“, píše Čornej 
a dodává, že Přibyslav si však na statut místa paměti musela, stejně jako jiné lokality 
spojené s Žižkovou činností, ještě počkat. 

Proč kámen z Přibyslavi není v základech Národního 
divadla 

Připomíná, že při pokládání základních kamenů stavby Národního divadla 
15. a 16. května 1868 byl kámen z Přibyslavi odmítnut s odůvodněním, že artefakt 
z vojevůdcova úmrtního místa postrádá pozitivní náboj. 

„Nehledě na to, Augustin Bedřich Čepl spolu s aktivisty z české i moravské strany 
Vysočiny hodlal 12. července 1868 uskutečnit velký tábor na místě domnělého Žiž-
kova skonu u Přibyslavi. Kvůli úřednímu zákazu se však lidé neshromáždili na po-
zemku s pověstným keřem černého bezu, od srpna 1862, majetku Sokola pražského, 
nýbrž v lesíku Hatě“, píše Petr Čornej.

Nápad se zrodil před 160 lety, projekt je starý 150 let 
Vůbec první pomník Jana Žižky byl instalován na vrchu sv. Gotharda u Hořic, což 

však byla jen regionální záležitost. 
„Na důstojnou pietní stavbu, která by vyrostla v místě hejtmanova údajného sko-

nu u vsi Šenfeld, se pomýšlelo od roku 1862. Vhodný čas k uskutečnění záměru, 
neúnavně prosazovaného přibyslavským rodákem a známým nakladatelem Janem 
Ottem, nastal v průběhu jara 1869. Tehdy se ustavily dva komitéty, spojené jediným 
cílem. Hlavní slovo měl v Praze ustavený a Janem Ottem vedený Výbor pro zřízení 
Žižkova pomníku u Přibyslavi, zatímco regionální záležitost řešil přibyslavský výbor 
v čele s Augustinem Bedřichem Čeplem,“ uvádí Čornej a dodává: 

„Ze soutěže vyhlášené v létě 1869 pro „plácek“ u Šenfeldu vyšel v únoru 1872 ví-
tězně návrh architekta Antonína Wiehla. Mohutná, téměř 15 metrů vysoká kamenná 
mohyla, obsahující v horní části 20 desek evidujících Žižkova vítězství a zakončena 
na vrcholu kalichem, naplňovala dobovou představu piety, prokazované místu dra-
hému celému národu a suplujícímu Žižkův hrob… Charakter celonárodního tábora 
logicky měla i slavnost odhalení Žižkovy mohyly v slunečnou neděli 20. září 1874, 
přesně tři týdny před kulatým výročím hejtmanova skonu. Kolem pomníku, u něhož 
vál černý prapor s rudým kalichem, vytvořilo působivý čtverec 1000 členů Sokola, 
hlavní projev přednesl nejlepší český politický řečník Eduard Grégr“. 

Kniha MÍSTA PAMĚTI nejvíce stránek věnuje Žižkově mohyle 

Čornej soudí, že „mohyla povýšila Žižkovo Pole na místo dějinné paměti národ-
ního významu („Čechů světlý bod“), jehož přitažlivost násobila blízkost Havlíčkovy 
Borové, s rodným domem brixenského mučedníka. Zájem veřejnosti o památnou 
lokalitu však postupně opadl, zvláště kvůli komplikované dopravě. Přímé železniční 
spojení mezi Prahou a Přibyslaví existuje až od roku 1953“. 

Kopie stojí v Lipanech
Obdobná mohyla se tyčí na jiném památném místě - v Lipanech, dnes osady obce 

Litice v okrese Kolín. 
Petr Čornej sděluje, kde se vzala: „Wiehlova architektura, vyjadřující smutek, bol, 

pietu, vděk i naděje obrozeného národa, natolik odpovídala dobovému cítění a vku-
su, že brzy posloužila jako inspirace kameníku Karlu Kohoutkovi ze Smíchova, který 
s víceméně okopírovaným projektem vyhrál roku 1881 konkurs vypsaný spolkem 
Prokop, na pomník situovaný nad lipanským bojištěm.“

Nová zeleň
V citované kapitole knihy Místa paměti v procesu formování moderního českého 

národa autor odkazuje na  publikace přibyslavských historiků - Rudolfa Ludmily 
a Františka Půži.

Připomeňme, že vlastník Žižkovy mohyly, město Přibyslav, se nyní stará o revita-
lizaci okolní zeleně. Náklady přijdou na 414 000 korun. Čtyři pětiny z toho pokryje 
dotace Evropské unie, kterou zprostředkoval Státní fond životního prostředí a Agen-
tura ochrany přírody a krajiny. Jednu pětinu hradí město Přibyslav.

Ukončení projektu se předpokládá v září 2024, tedy bezprostředně před 600. vý-
ročím Žižkova skonu. 

Text a foto: Ivo Havlík

Severočeské město Litoměřice bylo 11. června svědkem celostátního srazu histo-
rické hasičské techniky. Před zraky 27 tisíc lidí defi lovalo 47 historických automobilů 
a stříkaček. 

Tradiční, již osmé setkání požárních veteránů je protipólem přibyslavských Pyro-
carů, které jsou zaměřeny především na přehlídku současné bojové techniky. 

Centrum hasičského hnutí Přibyslav v Litoměřicích reprezentovala Tatra z roku 
1920 a Praga RN z roku 1934.

O  jejich přepravu do  více než 200 km vzdálených severních Čech se postaral 
automechanik Jan Krejčí.

Kustod ústředního hasičského muzea Milan Pátek (na snímku) musel natankovat 
benzín, doplnit olej, dofoukat pneumatiky, promazat čepy a ložiska. A také vše umýt, 
vyleštit a vycídit, na což spotřeboval několik speciálních druhů tzv. autokosmetiky. 

Oba klenoty jsou nejvýznamnějšími exponáty přibyslavského muzea a ocitly se 
v nedávno vydané obrazové publikaci Karla Černého a Ivo Havlíka Hasičské auto-
mobily na Vysočině - první polovina 20. století.

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslavští veteráni defilovali v Litoměřicích
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Dlouho očekávaný 4. ročník ACO Přibyslavského běhu je úspěšně za námi. Měli 
jsme velké štěstí, že nás tento rok nakonec provázelo ideální počasí na běh. Dospě-
lých a juniorů vyběhlo 117 a dětí dokonce 150. Nejmenších závodníků (do ročníku 
2016) bylo tento rok neuvěřitelných 68 a  byla to samozřejmě ta nejroztomilejší 
kategorie. O rozběh těch nejmenších se postaral sám moderátor akce Milan Řezní-
ček z Hitrádia Vysočina, který děti později po předávání dětských cen i roztancoval.

Všechny děti dostaly dřevěnou medaili s motivem přibyslavské věžičky a byl pro 
ně připraven zábavný, ale i  naučný program na  sportovním ovále u  koupaliště 
v Přibyslavi. 

ACO Industries se tento čtvrtý ročník zhostilo přípravy programu pro děti na ová-
le. Největší úspěch u dětí mělo tradičně malování na obličej, balónkář, bublinář, ale 
i nově laboratoře a workshop od Pevnosti poznání. V průběhu dne děti se zájmem 
sledovaly dvě science show, které v mnohých z nich vzbudily zájem o vědu. Stánek 
na ovále byl připraven i pro ZŠ Přibyslav, která si speciálně pro tento den připravila 
kvíz týkající se vody, protože je jasné, že nejen v ACO chceme chránit vodu.

Od rána se akce účastnili i hasiči a Český č ervený kříž. Červený kříž dokonce v prů-
běhu akce zachránil ztraceného a  dehydratovaného pejska, kterému se podařilo 
s pomocí moderátora najít páníčka.

Nejrychleji tento rok půlmaraton zaběhl Lukáš Sedlák s časem 1:24:09 a hned jako 
druhý doběhl Peter Koščák z ACO Industries s časem 1:25:20.

I  ve  štafetách dosáhli běžci krásných časů a  všichni si trasu i  atmosféru běhu 
pochvalovali. Medaile a ceny předávala u dětských katergorií Iva Ulrichová, HR ma-
nažerka ACO Industries a u dospělých kategorií se této příjemné povinnosti zhostil 
Martin Kamarád, starosta města Přibyslav. Pan starosta celou akci od začátku pod-
poroval a spolu s Hanou Mikulincovou se průběžně starali o koordinaci celé akce.

Dospělým a juniorům bylo rozdáno 62 speciálně navržených nerezových medailí. 
Tyto medaile byly navrženy a vyrobeny v ACO Industries talentovaným Richardem 
Apeltem. Na medaili jsou určité prvky, které mají zvláštní význam. V horní časti je 
pořadí a přibyslavská věž, která přímo navazuje na trasu závodu, jež vše propojuje. 
Bylo několik verzí medailí, původně byla kulatá s  trasou uvnitř, ale s  tím Richard 
nebyl úplně spokojený. Zdála se mu příliš obyčejná. Pospojoval tedy to podstatné 
a návrh byl na světě. Všichni běžci, kteří medaili obdrželi, obdivovali její design.

Odpolední Family Fest byl pořádán spolkem Živá Přibyslav.

Program odstartoval v  13:00  divadlem pro děti. Na  hlavním pódiu v  prostoru 
parku u koupaliště si děti užily představení O hloupém Jankovi a  jeho výdělcích, 
které připravilo Divadlo Fretky a Jezevce.

Od 16:15 vystoupil poetický rapper LIPO a band. Doprovodila ho talentovaná 
zpěvačka Nela. 

Druhým vystupujícím byl Janek Ledecký, kterého doprovodily dvě zpěvačky, což 
pro pánské publikum bylo jistě vítaným zpestřením. Janek zahrál snad všechny své 
hity a všichni si koncert za odpoledního chladnějšího, ale slunečného dne užívali.

S napětím fanoušci vyhlíželi začátek koncertu poslední kapely - DOGA, která je 
ve svém žánru opravdovou legendou. Tato česká rocková kapela natočila své první 
album „Doga“ již v roce 1993. 

Rockeři se tedy v chladném podvečeru trochu zahřáli.

Catering byl tento rok skvěle zajištěný a fronty se tvořily občas pouze na pivo, což 
je taková festivalová klasika. Na jídlo se většinou nečekalo a mohli jsme si pochutnat 

21. května Přibyslav opět ožila ACO Přibyslavským během

V  PŘIBYSLAVI SE LÉTÁ 90 LET. Veřejné vnitrostátní letiště, 
jehož travnatá 765 m dlouhá a 150 m široká vzletová dráha se rozprostírá mezi vsí 
Hřiště a městem Přibyslav, si letos připomíná 90. výročí zahájení leteckého provozu. 

První letadlo z ní odstartovalo v roce 1932. Od roku 1992 letiště pro několik sportů 
užívá Aeroklub Přibyslav. 

Text a foto: Ivo Havlík

na  burgrech, gyrosu, tortille 
a skvělých palačinkách.

Byl to krásný den a děkuje-
me celému realizačnímu týmu 
z města Přibyslav, spolku Živá 
Přibyslav, Hasičům, Čer-
venému kříži a  všem, co se 
na  letošním ročníku podíleli 
za skvělou spolupráci při plá-
nování této jedinečné akce.

Hana Ira
HR specialist, 

ACO Industries
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dej se
do naší

balové d y!

Jsme klub
s více ne 20 letou

www.skjuvenis.cz/skjuvenis

Po dvou řádně neuzavřených fotbalových soutěžích byl první pocovidový ročník 
2021/2022 úspěšně dohrán. 

První mužstvo SK Přibyslav své působení v přeboru Kraje Vysočina ukončilo bez-
brankovou remízou v Ledči nad Sázavou a skončilo na 12. místě, za námi zůstal jen 
před předposlední Bedřichov a poslední Třebíč. Přebor vyhrála a do divize postu-
puje Speřice. 

Rezerva SK Přibyslav loučení se sezónou v okresním přeboru nezvládla a na svém 
hřišti podlehla Kožlí 2:10 (1:4), zůstala tím na 11. místě. Soutěži dominovala Česká 
Bělá.

Sativa Keřkov tečku za úspěšným jarem udělala před svými fanoušky nad Šlapa-
novem 4:1 (2:1), v soutěži III. třídy se umístila za vítězným Jeřišnem a spolu s ním 
postoupila do  okresního přeboru. Od  podzimu tedy budeme vídat místní derby 
„bramborářů“ a béčka SK Přibyslav.

Jiné soupeře ovšem bude hostit také první mužstvo SK Přibyslav. Kvůli nedostatku 
hráčů tým vzdal účinkování v krajském přeboru a dobrovolně sestoupil o dvě patra 
níže, od podzimu bude hrát 1. B třídu.

Mužstvo skutečně nemá stabilní kádr, někteří matadoři jsou za zenitem výkon-
nosti, jiní si léčí zranění, obránce Jaromír Vopršal a  záložník Miloš Krčál přestu-
pují do  Pohledu, který postoupil do  1. A  třídy. Oslabená sestava bude doplněna 
dorostenci. 

Obě mužstva SK Přibyslav více soutěžních utkání prohrála, než vyhrála nebo remi-
zovala, a více gólů dostala, než vsítila. Na kontě tedy mají tzv. záporná skóre. Nelze 
nezaznamenat debakl poslední květnovou neděli v Novém Městě na Moravě, kde 
Přibyslav od rezervy SFK Vrchovina dostala rovných deset branek a žádnou nedala.

Text a foto: Ivo Havlík

 KANONÝŘI. Nejlepším střelcem SK Přibyslav byl Adam Vostál, soupeřům dal 
18 branek z dvaačtyřiceti, jen dva hráči v celém krajském přeboru byli lepší. 
Devatenáctkrát síť protivníka rozvlnil útočník Sativy Keřkov Štěpán Šrámek.

Fotbalisté SK Přibyslav dobrovolně 
sestoupili

Mladší a starší přípravky 
klubu kopané SK Přiby-
slav o  prvním červnovém 
víkendu startovaly na  tur-
najích havlíčkobrodského 
okresního fotbalového 
svazu.

Mladší přípravka v Ledči 
nad Sázavou skončila dru-
há v  tzv. stříbrné skupině 
a celkově sedmá ze čtrnác-
ti družstev. 

Starší přípravka závěreč-
ný okresní turnaj, na který 
do  Světlé nad Sázavou 
přijelo až šestnáct(!) druž-
stev, přesvědčivě vyhrála. 
Přibyslavští kluci měli nej-

lepší mušku, vždyť například Havlíčkův Brod porazili 11:2 a 11:4, Hněvkovice 9:0, 
Ždírec nad Doubravou 10:0. 

„Klukům se oba turnaje vydařily, zaslouženě v nich uspěli, svítilo sluníčko, padalo 
hodně branek a divácká kulisa byla super,“ zhodnotil účinkování nejmladší generace 
přibyslavské kopané jeden z trenérů, bývalý hráč SK Přibyslav - Petr Svoboda. (ivo)

Ivo Havlík

Úspěch fotbalové drobotiny
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Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav byla opět pověřena uspořádáním dalšího župního přeboru 
Havlíčkovy župy - tentokrát v atletice.

V den závodů, v sobotu 4. června 2022 za pěkného počasí  k nám přijeli mladí atleti ze sokol-
ských jednot z Havlíčkova Brodu, Kejžlic, Nížkova, Uhelné Příbrami a přidala se domácí Přibyslav. 
Pro nemoc se omluvil Golčův Jeníkov. Rozdali jsme celkem 77 startovních čísel, nejvíce přihláše-
ných bylo z Přibyslavi, závodilo našich 35 dětí.

V 9 hod. byl slavnostní nástup všech zúčastněných a po zahájení závodů župním náčelníkem 
se děti rozdělily do 11 věkových kategorií a začaly se plnit disciplíny atletického čtyřboje, který se 
skládá z krátkého běhu, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a závěrečného dlouhého běhu.

Mladí atleti závodili s nadšením a naplno využili své pohybové dovednosti - rychlost, sílu, obrat-
nost, koordinaci a vytrvalost. Byla na nich vidět radost z pohybu, každý se snažil být co nejlepší.

Nejvíce bylo letos předškoláků. Opět potěšila velká účast rodičů, kteří to se svými dětmi proží-
vali, radili a fandili jim.

Ještě před 12. hodinou byly splněny všechny disciplíny atletického čtyřboje, poté bylo provede-
no vyhodnocení a nejlepší tři závodníci z každé kategorie obdrželi medaile a diplomy. 

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

Naše tělocvičná jednota získala celkem 19 medailí.
 Předškoláci: Zadinová M., Teclová M., Novotný E., Kerbr Š., Klusáček O.
 Kategorie I.: Kerbrová B.
 Kategorie II.: Mokrá K., Hitnaus M., Málek J., Macálka J.
 Kategorie III.: Kerbrová K., Pospíchalová K. a Talíková H., Hladík V. a Zrzavý D.
 Kategorie IV.: Janáček B. a Tecl M.
 Dorostenci: Pazour M., Nguyen Tuan Sy

Závěrem župního přeboru v  atletice náčelník župy, bratr Klouček, poděkoval všem dětem 

Župní přebor sokolské všestrannosti ŽUPY HAVLÍČKOVY v atletice, PŘIBYSLAV

Sokolské Brno 2022 + Sokolské Pardubice 2022
Ve dnech 10. až 12. června sokolové rozpohybovali Brno a hned další víkend nato 17. – 19. června 

pak Pardubice. Jednalo se největší mezi-sletovou akci. Nemohly tedy chybět ani sokolky z Přibyslavi, 
které od  loňského podzimu nacvičovaly skladbu „Zatanči“. V obou městech panovala parádní 
atmosféra okořeněná spoustou sportu. Naše ženy, pod vedením Markéty Kvardové, ukázaly per-
fektní secvičení. Všechny si Sokolgym naprosto užily – od nácviků přes pochod městem v Brně, gala 
večer na Špilberku, pardubický festival piva v zámeckém areálu, koncerty a vystoupení v ulicích, 
teplo, horko, hic, restaurace a samozřejmě veškerá vystoupení oceněná bouřlivým potleskem ☺

Děkujeme za podporu v hledišti i během průvodu! 

XVII. všesokolský slet
V plném proudu se již plánují detaily XVII. všesokolského sletu, který se uskuteční v termínu 

1. – 6. 7. 2024. Rok 2024 se sice zdá být daleko, ale tak to vůbec není. Slavnostní předvedení 
sletových skladeb proběhne v Praze již v listopadu. Těšíme se, jaké skladby pro nás přichystají. 
Vybrané skladby začneme nacvičovat od podzimu 2023.

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

SOKOLGYM

Přesto, že byla ping-pongová sezona ukončena již na konci května, dovolím si ji krátce shrnout 
až dnes,  na začátku prázdnin.

Přibyslav „A“ hrála po předcovidovém postupu poprvé po mnoha letech krajský přebor III. třídy 
a vedla si skvěle. Tým ve složení Václav Matějů, Bohuslav Filip, Zdeněk Slota, Prokop Kamarád 
a Jaroslav Sobotka celou soutěž ovládl a se šestnácti vítězstvími a dvěma porážkami skončil na prv-
ním místě, čímž si zajistil postup do krajského přeboru druhé třídy. Navíc podali všichni hráči 
vyrovnané výkony a skončili do první dvacítky pořadí úspěšnosti. Dosažená procenta úspěšnosti 
hovoří za  vše: Václav Matějů 97,14 %, Bohuslav Filip 72,34 %, Zdeněk Slota 67,35 %, Prokop 
Kamarád 68,29 % a Jaroslav Sobotka 56 %.

Ostatní družstva hrající okresní přebory splnila svou úlohu a své soutěže udržela. Přibyslav „B“ 
skončila sedmá v desetičlenné OP 1, Přibyslav „C“ taktéž sedmá ve dvanáctičlenné OP 2 a Přiby-
slav „D“ pátá v jedenáctičlenné OP 3.

Zároveň naše děti sbíraly zkušenosti na  krajských bodovacích turnajích a  nezřídka dovezly 
medaile. Na turnajích nás letos reprezentovali Matyáš Sedmík, Barbora Benešová, Štěpán Ka-
marád, v barvách HB Ostrov pak Matěj Šrámek a Helena Kamarádová. Ostatní děti nastupovaly 
v družstvu dospělých Přibyslav „D“. Věřím, že účast v tom následujícím ročníku dětských soutěží 

Stolní tenis v Přibyslavi v sezoně 2021–2022

za předvedené výkony a našemu cvičitelskému sboru za profesionální 
organizaci atletických závodů. Všichni byli spokojení, počasí nám přá-
lo, žádné zranění, a tak sokolský pozdrav všech závodníků defi nitivně 
ukončil vydařené závody. 

Za cvičitelský sbor Eva Šmídová

bude rozsáhlejší, neboť se řady dětí rozrostly na patnáct hráčů.

Rád bych tímto poděkoval všem hráčům i trenérům, kteří se podílejí 
na těchto výsledcích, i TJ Sokol Přibyslav za poskytnuté zázemí. Věřím, 
že i další sezona bude stejně úspěšná.

Martin Kamarád
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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

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

Sháním nezařízený byt 2+1 k dlouhodobému
pronájmu bez RK s dobrou dostupností BUS, vlak

do HB a Chotěboře od 1. 9. 2022, klidný a dobrý
stav za rozumnou cenu, max. 1 kauce.

A byl bych rád, kdybych našel ženu k vážnému
vztahu, štíhlou, bezdětnou, bez závazků, je mi 36

let, také bez závazků, zaměstnaný a sháním
lepší bydlení. 

Tel: 728 407 385

Uzávěrka příštího čísla 20. 7. 2022 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 29. 7. 2022)
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KURZ KRAJINOMALBY AKRYLEMLETNÍ
VÝTVARNÝ PLENÉR

výstava prací z plenéru 

Jaroslav Grodl

ZO ČZS Pohled srdečně zve všechny příznivce krásných kvě  n na 50. ročník 
PRODEJNÍ VÝSTAVY KVĚTIN

v prostorách zámku v Pohledu u Havlíčkova Brodu 
ve dnech 30. a 31. července vždy od 8 do 17 hodin.

Aranžmá řezaných kvě  n, prodej širokého sor  mentu trvalek, okrasných keřů, fuchsií, sukulentů, bonsají, 
citrusů a cibulovin. Roubování citrusů na donesené semenáče. Výstavu doplní prodej užitkové i dekora  vní 
keramiky, dekorací ze sušených kvě  n, košíčků, přírodní kosme  ky, perníčků, čajů, háčkovaných výrobků, 

papírové krajky, bižuterie a dalších výrobků.

V sobotu 30. 7. od 17 hodin se koná na nádvoří zámku koncert kapely Malá muzika.

Po oba dny probíhá u kostela sv. Anny tradiční anenská pouť.

Tvořivá dílna pro děti – květen Foto: redakce PO
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Dílničky pro dospělé – ubrousková technika Foto: redakce PO

I  v  d r u h é  p o l o v i ně  r o k u  b u d e m e  t v oř i t !  N e j e n  s  dět m i ,  a l e  i  s  v á m i ,
d o s pě l ý m i .  Př i jďt e  s i  d o  k n i h o v n y  něc o  pěk n é h o  v y r o b i t ,  

něc o  n o v é h o  s e  n a uč i t .
K a ž d é  t v oře n í  b u d e  m í t  s vů j  v l a s t n í  p l a k á t  s  i n f o r m a c e m i ,  k d e  

s e  d o z v í t e ,  d o  k d y  a  k d e  s e  př i h l á s i t  a  z d a  s e  p l a t í  př í s pěv e k
 n a  p o můc k y .  

základy vyrábění  z  keramiky

výtvarný workshop

zdobení  perníčků

vánoční  dekorace

ZÁŘ Í

Ř ÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Př i jďt e  s i  u dě l a t  r a d o s t ,  pře s vědč i t  s e ,  j a k  j s t e  š i k o v n í  a  o d n é s t  s i
s vů j  v ý r o b e k  d o mů .

Těš í m e  s e  n a  v á s  v  K u r f ü r s t o vě  d o mě .

Tvořivé dílny pro dospělé
září - prosinec 
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Městská knihovna Přibyslav 
(o prázdninách -  od 1. 7. do 31. 8.) 

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

(upozornění: v době státních svátků vždy zavřeno) 

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

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

– od 1. července 2022 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav MěÚ Přibyslav

– od 1. července 2022 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav

– od 1. července 2022 Městská gotická věž otevřena/viz plakát Vyhlídková věž KZM Přibyslav

– od 1. července 2022 V knihovně zahájen letní provoz/soboty zavřené Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– od 1. července 2022 Celotýdenní provoz v TIC Přibyslav/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 1. července 2022 SPOLU/Tereza a Stanislav Divišovi Janáček galerie Janáček galerie, Hodonský

– 1. července 2022  Výstava fotografi í a fotografi ky Milana Skořepy Kurfürstův dům  KZM Přibyslav

– 1. července 2022  Výstava obrázků/Přibyslavské památky očima dětí Kurfürstův dům KZM Přibyslav, ZŠ Přibyslav

– 2. července 2022 v 19.00 h. Quiz/hra, soutěž Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav

– 7. července 2022 od 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav

– od 11. července od 8.00 h. Prázdninový turistický kroužek Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 14. července 2022 od 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav

– 16. července 2022 v 15.43 h. Houpačka Farní zahrada FK/KZM Přibyslav

– 19. července 2022 od 11.00 h Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna  DPS Přibyslav DPS Přibyslav

– 20. července 2022 v 12.00 h. Uzávěrka srpnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 21. července 2022 od 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav

– 21. července 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města MěÚ Přibyslav

– od 25. července 2022  Letní výtvarný plenér/Grodlová Sommerová/viz plakáty  Grodlová Sommerová 

– 28. července 2022 od 16.30 h. Kurz krajinomalby akrylem/Grodlová Sommerová Jablonecká nádrž KZM Přibyslav

– 28. července 2022 od 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav

– od 30. července 2022 v 18.00 h. Výstava prací z plenéru/vernisáž Janáček galerie Janáček galerie/Grodlová Sommerová

– 1. srpna 2022 od 21.00 h. Kytice/prázdninové promítání Kulturní dům KZM Přibyslav

– 2. srpna 2022 od 21.00 h. Gump/prázdninové promítání Kulturní dům KZM Přibyslav

– 3. srpna 2022 od 21.00 h. Srdce na dlani/prázdninové promítání/komedie Kulturní dům KZM Přibyslav

– 4. srpna 2022 od 21.00 h. Tajemství staré bambitky 2/pohádka Kulturní dům KZM Přibyslav

– 5. srpna 2022 od 21.00 h. Vyšehrad/ prázdninové promítání Kulturní dům KZM Přibyslav

– 6. srpna 2022 od 21.00 h. Limonádový Joe/prázdninové promítání Kulturní dům KZM Přibyslav


