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Investiční akce ve městě Foto: Michael Omes

Prázdninový turistický kroužek Foto: redakce PO

Táborový oheň skautů oddílu Aldebaran v Železných Horkách Foto: Michael Omes
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S horkými letními dny nastal pro mnohé čas dovolených a odpočinku. Není tomu 
tak úplně v případě města Přibyslav, které má v této době nakumulováno mnoho 
investic, které se více či méně chýlí ke svému dokončení.

Na konci července budeme přebírat od dodavatele stavbu kolumbária a od září 
tohoto roku by mělo být možné rezervovat si jednotlivé schránky. Celkový počet 
schránek v kolumbáriu je 171, přičemž každá pojme až 4 urny. Pro označení jed-
notlivých míst máme vytvořen vzorník písma tak, aby byl zachován jednotný vzhled. 
Cenu za pronájem schránky bude schvalovat v průběhu srpna rada města.

V tuto dobu již měla mít fi nální podobu celková revitalizace zámeckého parku. Bo-
hužel jsme nemohli investici od dodavatele převzít a čekáme na její dokončení. Došlo 
zde k časovému posunu i u některých zahradnických postupů, které bude muset do-
davatel dokončit na podzim. Je třeba říct, že budeme v případě zahradnických prací 
velmi důsledně vymáhat záruku. Bohužel zde došlo i ke splachu nedokončené cesty 
ve svahu, což nebylo tolik vinou dodavatele, jako spíš nečekaným přívalovým deštěm 
a prudkým svahem, ve kterém se cesta nachází. Zde bude muset dojít k výměně 
materiálu, jenž musí zůstat propustný. Vzhledem k  velké svažitosti zde případné 
poruchy můžeme očekávat i v budoucnu, byť lecčemu zabrání instalované svodnice. 

Na příjezdu do města pokračuje stavba kruhového objezdu. Stavba probíhá podle 
upraveného harmonogramu a je průjezdná vždy minimálně v jednom směru. Do bu-
doucna bude řešit nejen napojení obytné lokality Pod Osivou, ale je koncipována 
tak, aby umožnila napojení potencionální průmyslové zóny za Neufe. Věřím, že je 
v zájmu města i společnosti Neufe, aby toto propojení v budoucnu vzniklo.

Postupně probíhá rekonstrukce ulic Pelikánova a Rašínova. V Pelikánově ulici již 
byla položena kanalizace a probíhají práce na samotné komunikaci, v ulici Rašínově 
zatím probíhají práce pro společnost VAK, která vodovodní a kanalizační sítě vlastní. 
Obě stavby s  sebou nesou nutná omezení, ale jejich dokončení přinese celkové 
zlepšení v obou lokalitách.

Poté, kdy došlo před dvěma lety k narušení omítky budovy knihovny, započaly 
před čtrnácti dny práce na její opravě. Budova je památkově chráněna, takže bylo 
třeba požádat o stanovisko NPÚ, nicméně jsme zároveň využili dotace M inisterstva 
kultury. Zároveň probíhá oprava opláštění nejstarší části DPS, která je spolufi nan-
cována z dotačního titulu směřujícímu k úsporám energií. Původně projektovaný 
plynový kotel bude doplňovat elektrokotel, který by měl zajistit energetickou bez-
pečnost domu i v případě omezení dodávek plynu.

Od počátku srpna budou zahájeny práce v ulici Hasičská, která čeká na své dokon-
čení po rozsáhlých přeložkách kabelů. Zároveň zastupitelstvo odsouhlasilo na zá-
kladě přidělení šestimilionové dotace opravu kulturního domu. Opravu vyžaduje 
především čelní prosklená stěna, která nese již silné známky poškození. Předpoklá-
dané zahájení prací v kulturním domě je v zimních měsících.

Všechny tyto stavby vyžadují koordinaci a jsou náročné na součinnost s úřadem. 
Chci tedy poděkovat všem, kteří se na  jejich zdárném průběhu podílí a  zároveň 
všem, kteří snášejí omezení, jež jim výstavba přináší. Výsledek bude k užitku celému 
městu.

Martin Kamarád, starosta města

Přibyslavský občasník
Město Přibyslav jej vydává již 31 let a číslo, které právě pročítáte, je již 380.  v pořa-

dí. Nyní vychází v nákladu 1700 výtisků. Tím, že jsou tyto městské noviny roznášeny 
do všech domácností Přibyslavi, získávají ze všech místních sdělovacích prostředků 
největší význam. Pro představitele samosprávy i městský úřad je to nejvýznamnější 
mediální prostředek pro informování obyvatel a občanů. Distribuce tištěných novin 
je zároveň podpořena elektronickou verzí dostupnou na webových stránkách města. 
Snad jediným nedostatkem je měsíční interval, který nedokáže zachytit nejaktuál-
nější zprávy.

Přibyslavský čtvrtletník
Tento vlastivědný sborník vznikl v roce 2001 pro užší okruh čtenářů, kteří mají zá-

jem o místní kulturu, historii a přírodu. Prvním šéfredaktorem se stal PhDr. Oldřich 
Málek. Autoři článků odbornějšího charakteru nemusí dělit články na pokračování 
z důvodu nedostatku prostoru. Čtenář nemusí dohledávat předchozí části ve star-
ších číslech. Ideálně vychází 4 čísla do roka nebo kombinace dvojčísel, nákladovost 
je 150 výtisků. Redakce se potýká s nedostatkem přispěvatelů. To souvisí s vyššími 
nároky na přípravu jednotlivých článků odbornějšího zaměření.

TV Přibyslav vysílá již čtvrt století
Původní program města Přibyslav. V letošním roce byla obnovena licence na dal-

ších 12 let. Zpravodajské pořady z oblasti kultury, sportu a společenského života jsou 
vysílány již 25 let. Z hlediska působení samosprávy je významné vysílání veřejných 
schůzí zastupitelstva města v přímém přenosu. Podobně jako u městských periodik, 
tak i přibyslavská televize má unikátní archiv odvysílaných pořadů z období celé své 
historie. Aktualizace vysílání zpravidla probíhá v intervalu 2 týdnů. O prázdninách 
je v TV zpravodajství přestávka. Ostatní programy na síti TKR Přibyslav přebíráme 
od společnosti Itself. Omlouváme se za změny v pořadí i záměny programů, které 
nemůžeme ovlivnit. 

Městský rozhlas
Je využíván k hlášení nejaktuálnějších informací, zejména možnost nákupu ovo-

ce zeleniny od  prodejců na  náměstí. Městský rozhlas je součástí integrovaného 
záchranného systému pro ohlašování krizových situací. Doufejme, že tuto funkci 
městského rozhlasu nebudeme muset používat.

Děkujeme občanům, kteří nám hlásí problémy s výpadky a špatnou slyšitelností. 
Vaše sdělení předáváme servisní fi rmě, která se snaží najít vhodné opatření a problém 

Letmo o investicích

Místní sdělovací prostředky

 Rekonstrukce ulice Pelikánova. Foto: Michael Omes

vyřešit. V průběhu června a července docházelo k četným výpadkům a přestalo fun-
govat zaznamenávání posledního hlášení na  internetu www.pribyslav.cz. Nastalé 
problémy aktuálně s fi rmou řešíme.

Webové stránky
Jsou univerzální v  tom, že sdružují prakticky všechna přibyslavská lokální mé-

dia v jejich elektronických verzích. Jsou dostupné všude, kde je možné se připojit 
na  internet. Kromě kalendáře akcí je zajímavé sledovat otevírací časy městského 
koupaliště včetně teploty vody a  vzduchu. Zajímavým prvkem jsou publikované 
články a fotografi e. Doména www.pribyslav.cz byla zaregistrována v roce 1999.

Pro dobrou dostupnost internetu a televize pro své občany město Přibyslav vy-
budovalo telekomunikační síť TKR, kterou provozuje. Při údržbě a modernizaci sítě 
někdy dochází k výpadkům, za které se uživatelům omlouváme. Děkujeme za hlášení 
poruch nebo výpadků od všech uživatelů, na základě těchto informací se dozvíme, 
že k závadě došlo, a pak je možné problém odstranit.

Přeji vám krásné letní dny, které prožijete ve zdraví a pohodě se svými blízkými.

Michael Omes, místostarosta
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DŮLEŽITÁ INFORMACE 
O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 
pro uprchlíky z Ukrajiny s udělenou 
dočasnou ochranou 
(vízum za účelem strpění)(vízum za účelem strpění)

PO UPLYNUTÍ 
150 DNŮ ODE DNE

UDĚLENÍ DOČASNÉ 
OCHRANY se mění úhrada 

VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO 
POJIŠTĚNÍ STÁTEM.

Pokud jste osoba ve věku
18 – 64 let, oznamte prosím

zdravotní pojišťovně,
u které jste registrováni, 

jak budete pojistné 
hradit.

Další informace na stránkách www.nasiukrajinci.cz

Докладніше на сайті 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 
для біженців з України, яким надано 
тимчасовий захист 
(віза з метою толерантності)(віза з метою толерантності)

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ
150 ДНІВ З ДНЯ НАДАННЯ
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

змінюється оплата
ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ. 
Якщо Ви є особа віком
від 18 до 64 років, будь 

ласка, повідомте медичну 
страхову компанію, в якій Ви

зареєстровані, як Ви будете
сплачувати страхові 

внески.

www.nasiukrajinci.cz/ua/zdravotni-pojisteni/



       

 

    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 s tříměsíční zkušební dobou; předpokládaný nástup 1. 12. 2022 či dle dohody 
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: 
 dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet), 
 řidičské oprávnění skupiny B. 

Výhodou: 
 vzdělání a praxe dle § 13a odst. 2 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), 
 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 pro stavební úřad Vita nebo jiného systému pro stavební úřad, 
 autorizovaný architekt pro obor architektura nebo bez specifikace oboru podle autorizačního zákona, 
 autorizovaný inženýr nebo technik pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb nebo městské inženýrství, 
 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, 
 motivační dopis, ve kterém uvede svoji motivaci k výkonu práce na Městském úřadu Přibyslav, 
 případně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v oboru stavebnictví a kopie dokladů prokazující 

praxi v oboru stavebnictví; případně kopie výše uvedených autorizací, 
 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, aby byly doručeny nejpozději do středy 14. 9. 2022 do 16:30 na podatelnu MÚ. 
Obálka s přihláškou a požadovanými dokumenty musí být viditelně označena „Výběrové řízení – referent OVŽP II“. 

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 25. července 2022 
        Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav 

 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Komunální volby

V komunálních volbách v pátek a sobotu 23. a 24. 
září 2022 bude možné volit ve 3 volebních okrscích, 
jejichž vymezení je stejné jako v  loňských volbách 
do  Poslanecké sněmovny. Volební okrsek č. 1 je pro 
voliče s  trvalým pobytem v Přibyslavi nad silnicí I/19 
(Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) a volební míst-
nost je na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, 
místnost číslo 101 (radnice - přízemí). Volební okrsek č. 
2 je pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi pod silnicí 
I/19 (Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) a volební 
místnost je na  adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
č. 1, místnost číslo 206 (radnice - 1. patro). Volební 
okrsek č. 3 je pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi 
v místních částech a ulicích Česká Jablonná, Dolní Jab-
lonná, Dobrá, Dvorek, Hesov, Hřiště, Keřkov, Poříčí, 
Ronov nad Sázavou, Utín, Uhry a volební místnost je 
na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost 
číslo 2 (radnice - suterén). Volební strany mohou pro-
střednictvím svých volebních zmocněnců delegovat 
členy a  náhradníky do  okrskových volebních komisí 
do  24. 8. 2022. Informace k  volbám jsou průběžně 
zveřejňovány i na webových stránkách města ve složce 
„Město a úřad“, v podsložce „Volby“. Dále jsou informa-
ce k volbám k dispozici také na webových stránkách Mi-
nisterstva vnitra ČR a Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR 
HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Změny v rozpočtu

Zastupitelstvo města na  svém 29. veřejném jed-
nání v  tomto volebním období dne 22. června 2022 
schválilo rozpočtové opatření č. 4 (RO č. 4) k  roz-
počtu města na  rok 2022. Celoroční plánované pří-
jmy města po  tomto rozpočtovém opatření dosáhly 
90  896  520 Kč a  výdaje 228  315  221 Kč. V  rámci 
RO č. 4 došlo ke zvýšení příjmů o 9 586 816 Kč, a to 
především z důvodu daňových příjmů (daň z příjmu 
města), přijatých dotací ze státního rozpočtu a z Kraje 
Vysočina, celkem za 7 957 335 Kč. O 450 000 Kč se 
také zvýšil původně nerozpočtovaný příjem z úročení 
vkladů na spořicích účtech a termínovaných vkladech. 

Na  výdajové straně bylo do  rozpočtu začleněno 
nově celkem 4 907 540 Kč. Z toho největší výdajovou 
položku tvoří užití obdržených dotací. Dále investiční 
akce (omítka Kurfürstův dům, kanalizace v obci Hřiš-
tě a výdaje spojené se směnou pozemků s Římskoka-
tolickou farností). Rozpočtované zvýšení kapitálové 
rezervy se navýšilo po  tomto rozpočtovém opatření 
o 4 679 276 Kč. 

Plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2022 je následující: 

celkové příjmy jsou ve výši 57 497 213,02 Kč (63,3 % 
schváleného rozpočtu po  RO č. 4) a  celkové výdaje 
jsou ve výši 37 704 572,03 Kč (16,5 % celkových schvá-
lených výdajů po RO č. 4 na letošní rok). Většina plá-
novaných a dosud nečerpaných fi nančních prostředků 
je alokována na stavební projekty, které jsou plánova-
né čerpat průběžně v druhé polovině roku 2022.

Hospodářská činnost
Výsledek hospodářské činnosti města k 30. 6. 2022 

je celkem + 12 591 256 Kč. Na tomto průběžném zis-
ku se podílí jednotlivé organizace města takto: lesy 
-240 427 Kč, skládka 3  203  659 Kč, správa majetku 
349 668 Kč, kabelová televize 897 752 Kč a pronájmy 
8 380 604 Kč.  

Stav finančních prostředků na účtech 
města

Disponibilní souhrnný zůstatek na všech bankovních 
účtech města Přibyslav byl k 8. 7. 2022 189 962 956 Kč. 
Částku ve výši cca 152 500 000 Kč má naše město ulo-
ženou na termínovaných vkladech a spořicích účtech 
několika bank s úročením od 4,5 % do 6,4 % p. a., likvi-
dita vkladů je od 1 do 3 měsíců. 

Na sbírkovém účtu pro pořízení betlému byl ke dni 
8. 7. 2022 zůstatek 80 984 Kč.

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Dokončují se stavební práce na stavbě kolumbária 
na místním hřbitově. Začátkem července zbývalo do-
končit velkoformátovou dlažbu a upevnění první řady 
k terénu, zahladit viditelné spáry mezi kamennou dlaž-
bou a betonovou deskou. K uvážení byla přednesena 
možnost umístění rolovaného trávníku v šíři cca 1 m 
na přechodu mezi dlažbou a terénem a dále umístění 
kamerového systému v  prostoru kolumbária. V  sou-
časné době výsledek není znám. 

V tomto měsíci proběhlo předání staveniště na re-
konstrukci ulice Pelikánova a Rašínova, zakázku bude 
realizovat společnost M – SILNICE, a.s., z Havlíčkova 
Brodu. Prozatím proběhly stavební práce ze strany fi r-
my Vodovody a kanalizace HB v ulici Pelikánova, práce 
obdobného charakteru zahájila společnost VAK HB 
v ulici Rašínova. 

 Pokračuje stavba „Okružní křižovatka na  I/19, 
Přibyslav“ společností PORR. Je hotova přeložka vo-
dovodu a plynovodu, pracuje se na opěrné zdi, pro-
běhlo frézování části komunikace. Práce pokračují dle 
harmonogramu.

Na  stavebních úpravách domu s  pečovatelskou 
službou č. p. 239 v ulici Tržiště fi rmou START Zelený, 
s.r.o., z Brtnice byly dokončeny konstrukce říms, práce 
na střešní krytině, na přezdění komínových těles nad 
střechou. Projednána byla instalace elektrokotle, který 
bude umístěn jako záložní zdroj vytápění této budovy. 

Město Přibyslav obdrželo na dokončenou investici 
„Chodník podél silnice II/350 v  místní části Dvorek, 
Přibyslav“ na základě podané žádosti na Státní fond 
dopravní infrastruktury fi nanční prostředky ve  výši 
2.285.614 Kč, dále informaci o Rozhodnutí o poskyt-
nutí fi nančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy na akci 
„Zateplení kulturního domu v Přibyslavi, Husova 555, 
582 22 Přibyslav“ ve výši 6.370.557,90 Kč a informaci 
o akceptaci žádosti o poskytnutí podpory z programu 
Nová zelená úsporám ze Státního fondu životního pro-
středí na projekt „Stavební úpravy BD č. p. 17 v místní 
části Ronov nad Sázavou“, příspěvek je v maximální 

výši 855.417,50 Kč. V současné době probíhá výběro-
vé řízení na zhotovitele této investice. 

Na Kraj Vysočina byla podána žádost o poskytnutí 
dotace z Fondu Vysočiny, program Obnova venkova 
Vysočiny 2022, na opravu mostních konstrukcí – jed-
na oprava je plánována v České Jablonné a další jsou 
opravy dvou mostů v  Ronově nad Sázavou. Podkla-
dem pro opravy jsou výstupy z pravidelných hlavních 
či běžných prohlídek mostních objektů ve správě měs-
ta Přibyslav.

Náš odbor v  současné době řeší posouzení bran 
a  branek na  místním hřbitově pro následný záměr 
opravy, rekonstrukce.

Ostatní
V tomto měsíci byla zahájena další seč veřejné ze-

leně. Proběhla deratizace nebytových prostor. Další 
deratizace proběhne v podzimním období jako celek. 

Bytová oblast
Pokračovaly stavební práce na již zmiňované havá-

rii domovního odpadu vnitřní a venkovní kanalizace. 
V  návaznosti na  tuto havárii proběhla ve  2 bytech 
z důvodu nového trubního vedení rekonstrukce celé 
koupelny a  rekonstrukce elektroinstalace. Část prací 
je hotova – sklepní prostory, bytová část bude dokon-
čena začátkem srpna. Zároveň v  tomto domě bude 
proveden omyvatelný nátěr stěn části společných 
prostor. Po provedených zemních pracích, před touto 
budovou, z  důvodu zmiňované opravy venkovní ka-
nalizace, došlo k narušení terénu, hlavně přístupové 
cesty k nemovitosti. Opravě se budeme věnovat v ná-
sledujících dnech, řešíme s technickým dozorem. 

V  červenci byla provedena poptávka na  zajištění 
kominických služeb. Byla vybrána nabídka od  pana 
Bláhy z Lípy. Naši nájemníci byli o tomto informováni.

Proběhla kontrola plynových zařízení v bytových do-
mech a kontrola spalinových cest v bytech a nebytech 
ve vlastnictví města Přibyslav. Řešily se drobné opravy 
a výměna sanity v bytech. 

Koncem měsíce jsme obdrželi od našeho nájemníka 
informaci o  výskytu vlhkého zdiva v  bytě, závada je 
v řešení s projektantem a odbornou fi rmou.

Informace
Rada města Přibyslav schválila žádost organizaci 

Českého červeného kříže o  pronájem nebytových 
prostor v budově čp. 301 v Přibyslavi za účelem ko-
nání příměstského tábora ve dnech 16. - 22. 7. 2022. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Pořádná vedra zažíváme na koupališti až 
ve druhé polovině července

Na  koupališti tak začala ta pravá koupací sezona. 
Jenom hodně slunce a  vysoké teploty nalákají velký 
počet lidí do bazénů k osvěžení. Dobře vyhřátá voda 
a přitom zamračené nebe nefunguje a neláká. Chladná 
voda a počasí nic moc už vůbec ne. Ale máme stále 
výjimky – držitele permanentek. To jsou stálice, kte-
ré ne úplně ideální letní počasí neřeší a vykoupat se 
přijdou. O prázdninách využívají koupaliště také děti 
z mateřské školky, vykoupat se chodí táborové skupi-
ny. Do areálu jsme pořídili koš na basketbal, pro děti 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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máme nová lehátka. Děkujeme za  ně naší mateřské 
škole. Znovu připomínám, že každý den ráno se z ti-
tulní strany webu města Přibyslav www.pribyslav.cz 
a webu sportovního zařízení www.szpribyslav.cz do-
zvíte, jak je otevřeno, kolik stupňů má vzduch a kolik 
voda.

V srpnu najíždějí do sportovní haly oddíly 
na letní soustředění

Také letos máme v srpnu halu obsazenou sportov-
ními týmy, které se do Přibyslavi rády vracejí. Jsou to 
například fotbalisté z fotbalového klubu Vysočina Jih-
lava, basketbalisté a volejbalisté z Havlíčkova Brodu. 
A zázemí haly, venkovního hřiště a koupaliště využívají 
samozřejmě i místní volejbalisté. Velmi nás to těší.

Technická četa města Přibyslav
I přes letní dovolené zajišťujeme pořádek ve městě, 

úklid kontejnerových stání, košů. Hlavně v  pondělí 
to bývá dost náročné. Všechno přetéká papírovými 
a  plastovými obaly, občas nám někdo povalí a  zničí 
odpadkový koš nebo dopravní značku. Po  jednom 
z víkendů ležela na hřišti u haly rozlomená vahadlová 
houpačka. Na její místo dáme novou, kovovou. Také 
na dopravním hřišti si některé děti dělají z  trampolí-
ny odpadkový koš. Pytlíky od  bonbonů a  sušenek 
se odtud dostávají velmi složitě. Zaměstnanci čety 
sečou, pokračuje také sečení příkopovým ramenem. 
V červenci jsme pokáceli nebezpečně nahnutý strom 
u Asuánu, také rozlomenou borovici na zahradě ma-
teřské školy nebo spadlou třešeň v  České Jablonné. 
Do Dobré jsme objednali nové zábradlí před hasičskou 
zbrojnici. To původní poškodily balíky slámy vysypané 
z nákladního auta zemědělců. Ti se ke škodě přihlásili 
a nápravu poškozeného majetku městu uhradí. 

Rozpis kontejnerů na zeleň
Tabulky rozpisů najdete i v tomto čísle Přibyslavské-

ho občasníku. 

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY 
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výzva k podání návrhů na změnu 
územního plánu

Dle pravidel postupu při pořizování změn Územ-
ního plánu Přibyslav se návrhy na  změnu územního 
plánu přijímají do  30. září příslušného kalendářního 
roku. Formulář k  podání návrhu si můžete vyžádat 
na  odboru OVŽP MÚ Přibyslav nebo je k  dispozici 
na webových stránkách města Přibyslav. 

Řez stromů v místní části Hřiště
V  intravilánu obce Hřiště proběhne zdravotní 

a  bezpečnostní řez vzrostlých městských stromů. 
Na  některých stromech budou nainstalovány vazby. 
Tři stromy budu navrženy na podzim k pokácení.

Jana Krejčová
referent OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
PŘIBYSLAV
Provoz pečovatelské služby

Léto je v pečovatelské službě ve znamení výběru do-
volených. Veškeré dovolené jsou naplánovány tak, aby 
nebyl narušen plynulý chod naší služby. V ojedinělých 
případech byla zrušena odpolední směna a nahrazena 
pohotovostí, a to z důvodu nemoci pečovatelek. Ráda 
bych také poprosila naše klienty o shovívavost ohled-
ně vyúčtování za pečovatelskou službu. Z důvodu mé 
delší nemoci a  čerpání naplánované dovolené bude 
i v měsíci srpnu vyúčtování posunuto (za služby za mě-
síc červenec budete moci zaplatit až cca od 18. srpna). 
Neurgujte prosím tedy pečovatelky – nemohou to nijak 
urychlit a určitě na vás s vyúčtováním nezapomeneme. 
Děkuji za pochopení!

Náhradní stravování
Ve dnech 15. – 19. srpna, kdy nebude školní jídelna 

vařit, máme domluveno pro naše klienty náhradní stra-
vování z Osivy, a.s. V době čtení tohoto příspěvku by 
již měli mít naši klienti v rukou dotazníky, zda budou 
chtít tyto obědy odebírat či nikoliv a poté bude zájem-
cům rozdán jídelní lístek na daný týden. Toto náhradní 
stravování z Osivy, a.s., zajišťujeme v létě již několik let 
a vždy je ze strany klientů hodně využíváno.

Aktuálně platná covidová opatření
V  současné době nejsou v  platnosti žádná mimo-

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

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé 
kraje Vysočina

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysoči-
na probíhá v Přibyslavi již od roku 2019 a to jednou 
měsíčně. Termín další poradny v  červenci je v  úterý 
16. 8. 2022 v čase 9.00 – 11.00 hodin ve společenské 
místnosti střediska pečovatelské služby, ulice Tržiš-
tě 254 v Přibyslavi (zadní vchod). Vzhledem k tomu, 
že se jedná o registrovanou sociální službu, je odbor-
né poradenství zcela zdarma a servis sluchadel (např. 
čištění či výměna komponentů sluchadel, prodej 
baterií apod.) za  minimální poplatek. Není nutné se 
objednávat! 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 16. 
8. 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 18. 8. 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

(pokračování na str. 8)

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek, která funguje 
pod záštitou města Přibyslav již od roku 2010, nabízí 
zapůjčení různých pomůcek pro nemocné, lidi po úra-
zech či po operaci, pro seniory nebo zdravotně posti-
žené občany všech věkových kategorií. Cílem je zlepšit 
podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro 
samotné nemocné, tak pro osoby o ně pečující. Úhra-
da za zapůjčení těchto pomůcek je stanovena v Ceníku 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (Ceník půj-
čovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád 
půjčovny najdete na webových stránkách města Přiby-
slav pod odkazem Sociální služby). Informace o zapůj-
čení a dostupnosti jednotlivých kompenzačních pomů-
cek poskytnou pečovatelky nebo vedoucí Pečovatelské 
služby Přibyslav na tel: 569 482 128 nebo 725 102 511.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Osoby plně invalidní a doprava

Poživatelé invalidního důchodu 3. stupně mohou 
od 1. července jezdit veřejnou dopravou (vlaky 2. tř. 
a linkové autobusy) s 50% slevou. Je k tomu zapotřebí 
mít vystavený QR kód z České správy sociálního zabez-
pečení. Ten získáte osobně na  příslušném pracovišti 
OSSZ (např. Havlíčkův Brod, ul. Pražská) nebo elek-
tronicky přes ePortál ČSSZ. 

Různé
Od  1. 7. se opět zvýšilo životní a  existenční mini-

mum. ŽM dospělé osoby činí 4 620 Kč a EM dospělé 
osoby činí 2  980 Kč. Zjednodušuje se systém podá-
vání žádostí o příspěvek na bydlení elektronicky, a to 
na dobu neurčitou. Čerpání rodičovského příspěvku 
bude nastaveno až na částku 13 tis. Kč. A dávka mi-
mořádné okamžité pomoci by měla zohledňovat více 
sociálních situací a tím tak zabránit sociálnímu vylou-
čení rodin či jednotlivců.

Pomáháme Ukrajincům
V záležitosti pobytu ukrajinských utečenců v našem 

městě průběžně řešíme jejich bytovou otázku, respek-
tive pomáháme nasměrovat k vyřešení bytové nouze či 
přímo domlouváme jiný azyl. Náš zájem o informace 
ohledně volných obytných prostor v Přibyslavi a okolí 
přetrvává. V  případě, že s  bydlením pomoci nemů-
žeme, odkazujeme na  Krajské asistenční centrum 
pomoci Ukrajině v Jihlavě, které se ukrajinské rodiny 
ujme a zprostředkuje nouzové ubytování ve vybraných 
lokalitách. 

Vyplácené humanitární dávky uprchlíkům doznávají 
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od 7. měsíce od udělení dočasné ochrany změn,  a to takových, že se vyrovnají částkám 
našeho životního minima. Dospělá osoba obdrží 4 620 Kč a dítě do 18 let 3 320 Kč. 
Od 1. července také došlo k úpravě příspěvku na solidární domácnost, který rozlišuje, 

zda osoba, která poskytuje bezplatné bydlení, s žadatelem sdílí či nesdílí ubytování. 
Nově je za bezplatné ubytování považováno i takové, kdy se osoby podílí na úhradě 
energií. Příspěvek se navýšil až na 15 tis. Kč při ubytování 5 a více osob. 

Lenka Vaverková, DiS., sociální pracovnice

(pokračování ze str. 7)

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 15.8. 29.8. 6 Cihlářská 8.8. 22.8.
2 Bezručova 16.8. 30.8. 7 Jiráskova 9.8. 23.8.
3 Hesovská 17.8. 31.8. 8 Vyšehrad 10.8. 24.8.
4 Pecháčkova I 18.8. 1.9. 9 Prokopova 11.8. 25.8.
5 Zahrádky u ACO 19.8. 2.9. 10 Na Vyhlídce 12.8. 26.8.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 15.8. 29.8. 16 Seifertova 8.8. 22.8.
12 Pecháčkova II 16.8. 30.8. 17 Česká 9.8. 23.8.
13 Nezvalova 17.8. 31.8. 18 U Barevny 10.8. 24.8.
14 Bezpalcova 18.8. 1.9. 19 Zahradní 11.8. 25.8.
15 Zahrádky Amerika 19.8. 2.9. 20 Zahrádky Letiště 12.8. 26.8.

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 5.8. – 7.8. 15.8. – 17.8 25.8. – 28.8.
Keřkov 8.8. – 10.8. 18.8. – 21.8. 29.8. – 31.8.
Dobrá 11.8. – 14.8. 22.8. – 24.8. 1.9. – 4.9.
Česká Jablonná 5.8. – 7.8. 15.8. – 17.8 25.8. – 28.8.
Dolní Jablonná 8.8. – 10.8. 18.8. – 21.8. 29.8. – 31.8.
Poříčí 11.8. – 14.8. 22.8. – 24.8. 1.9. – 4.9.
Dvorek 5.8. – 7.8. 15.8. – 17.8 25.8. – 28.8.
Uhry 8.8. – 10.8. 18.8. – 21.8. 29.8. – 31.8.
Utín 11.8. – 14.8. 22.8. – 24.8. 1.9. – 4.9.

Hana Mikulincová, OTS

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v srpnu 2022

 141/2022 Rada města Přibyslav schvaluje výsledek koncesního řízení k veřejné zakázce 
„Provozování vodovodu Města Přibyslav“ a uzavření koncesní smlouvy mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a fi rmou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 48173002, nabídková cena činí 59,36 Kč/m3 bez DPH.
Termín: 22. 06. 2022 Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 22.  06. 2022

 27/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 22. 6. 2022.
Termín: 23. 06. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

28/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s  ukončením Smlouvy o  spolupráci 
uzavřené dne 22. 6. 2010 mezi městem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 
57, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupeným Mgr. Janem Teclem, MBA, starostou, 
IČO 00267449 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
zastoupeným Martinem Kamarádem, starostou, IČO 00268097 dohodou 
ke dni 30. 6. 2022. 
Termín: 30. 06. 2022 Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel se 2, nepřítomen 4

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 22. 06. 2022

29/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, § 13 a  přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způso-
bu evidence územně plánovací činnosti vydává Změnu č. 4 Územního plánu 
města Přibyslav, který schválilo Zastupitelstvo města Přibyslav dne 17. 3. 2010 
a který nabyl účinnosti dne 15. 5. 2010.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 4

30/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Smlouvu o  bezúplatném převodu 
vlastnického práva k  majetku č. j. UZSVM/HHB/1187/2022-HHBM mezi 
Českou Republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128  00 Praha 2, IČO 69797111 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097. 
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku parc. č. 180/19 v k. ú. 
Přibyslav do vlastnictví města Přibyslav.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

31/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č. 129/4 o vý-
měře 165 m2, parc. č. 129/5 o  výměře 250 m2 a  parc. č. 131/14 o  výměře 
22 m2 v k. ú. Hřiště panu …, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 65.550 Kč. Náklady 
spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 22. 6. 2022, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 22. 12. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

32/2022 Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovi-
té věci, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 21/9 o výměře 1 465 m2 
odděleného geometrickým plánem č. 276-18/2022 z pozemku parc. č. 21/1 
v k. ú. Staré Ransko a pozemku parc. č. 412/26 o výměře 105 m2 odděleného 
geometrickým plánem č. 276-18/2022 z pozemků parc. č. 412/1 a 413 v k. 
ú. Staré Ransko v podílovém spoluvlastnictví města Přibyslav, a to ideálních 
88/710 celku panu …, Staré Ransko 45, 582 63 Ždírec nad Doubravou za cel-
kovou kupní cenu 16.330 Kč (tj. podíl města Přibyslav ve výši 2.024 Kč) a kou-
pě pozemků parc. č. 819/4 o výměře 7 m2, parc. č. 819/5 o výměře 362 m2, 
parc. č. 830 o výměře 1 369 m2, parc. č. 841/28 o výměře 2 147 m2 a parc. č. 
938/24 o výměře 493 m2 v k. ú. Ždírec nad Doubravou do podílového spo-
luvlastnictví města Přibyslav, a  to ideálních 88/710 celku od  pana …, Staré 
Ransko 45, 582 63 Ždírec nad Doubravou za celkovou kupní cenu 16.330 Kč 
(tj. podíl města Přibyslav ve výši 2.024 Kč).
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

33/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření Směnné smlouvy a Smlouvy 
o zřízení věcných břemen (služebností), jejímž předmětem je směna pozemků 
parc. č. 1245/42 o výměře 2 726 m2 a parc. č. 1116/5 o výměře 243 m2, oddě-
lených geometrickým plánem č. 1793-36/2021 z pozemků parc. č. 1245/10 
a 1116/3 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 za  pozemky parc. č. 722/76 o  výměře 
2 110 m2 a parc. č. 722/77 o výměře 807 m2, oddělených geometrickým plá-
nem č. 1792-35/2021 z pozemků parc. č. 722/1 a 722/13 v k. ú. Přibyslav 
a pozemek parc. č. 722/5 o výměře 52 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví Řím-
skokatolické farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283 
s doplatkem ve výši 519.575 Kč ve prospěch Římskokatolické farnosti Přibyslav 
a souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti stezky, cesty a inženýr-
ských sítích k  tíži celých pozemků parc. č. 722/76, 722/77 a  722/5 v  k. ú. 
Přibyslav ve prospěch zbývajících částí pozemků parc. č. 722/1 a 722/13 v k. 
ú. Přibyslav. Součástí smlouvy je též dohoda o částečném postoupení smluv 
uzavřených k předmětným pozemkům se společností A+R s.r.o., Počernická 
257, 250 73 Radonice, IČO 26746000 a se společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035. Náklady spojené se směnou 
pozemků hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

34/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 
11/4 o výměře cca 58 m2 v k. ú. Utín a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřed-
ní desce po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

35/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 951/8 
o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 964/3 o výměře cca 10 m2 v k. ú. 
Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu nejméně 
15 dnů.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4
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36/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje provedení dalšího členského vkla-
du peněžitého v  Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 582  22 Přibyslav, 
IČO 64259773 ve  výši 56.000 Kč, na  každý 1.000 Kč, za  součet základní-
ho a  dalšího členského vkladu. Při konkrétní hodnotě zmíněného součtu 
88.000 Kč je to celkem 4.928.000 Kč. Zastupitelstvo města Přibyslav schva-
luje pro realizaci výše uvedeného závazku uzavření smlouvy mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Lesním 
družstvem obcí, Ronovská 338, 582  22 Přibyslav, IČO 64259773 o  dalším 
členském vkladu a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

37/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr vyhlášení výběrového řízení 
na stavební práce pro zakázku „Zateplení kulturního domu v Přibyslavi 2022“.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

38/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje účetní závěrku města Přibyslav za rok 
2021 v rozsahu povinných podkladů.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 4

39/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje závěrečný účet města Přibyslav za rok 
2021 bez výhrad.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 4

40/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města 
Přibyslav na roky 2023 - 2026.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

41/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč 
organizaci SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Dobrá, z. s., Dobrá 116, 582 22 
Přibyslav, IČO 62697102 na pořízení košového traktoru a uzavření veřejno-
právní smlouvy.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

42/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční dar ve výši 50.000 Kč Tělo-
cvičné jednotě Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 
na provedení nátěru části střechy sokolovny v Přibyslavi.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

43/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2022. 
Termín: 30. 07. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

 142/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 7 v by-
tovém domě Ronov nad Sázavou 25, 582 22 Přibyslav uzavřené dne 23. 7. 
2001 s  paní …, Ronov nad Sázavou 25, 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

143/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s odpuštěním částky za měsíční nájemné za byt 
panu …, 582 22 Přibyslav a částky za dvouměsíční nájemné za byt panu …, 
582 22 Přibyslav. 
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

144/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prosto-
ru na část nebytových prostor v budově Husova 301, 582 22 Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, místní skupina 
ČČK Přibyslav, Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164. 
Smlouva o  nájmu nebytového prostoru bude uzavřena na  dobu určitou 
od 16. 7. do 22. 7. 2022.
Termín: 15. 07. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

145/2022 Rada města Přibyslav bere na vědomí realizaci bouracích, zednických a obkla-
dačských pracích v koupelně bytu č. 1 a č. 3 a prací ve sklepě z důvodu opravy 
havarijního stavu odpadního potrubí, vše v DPS Tržiště 240, 582 22 Přibyslav 
fi rmou Petr Neubauer, Bartoušov 50, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 62698541 
v rozsahu cca 400.000 Kč bez DPH.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 29.  06. 2022

146/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
20. 10. 2021 na stavební práce „Kolumbárium Přibyslav“ mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO 08757127.
Termín: 29. 07. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

147/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na  stavební práce 
pro zakázku „Stavební úpravy BD č.p. 17 v místní části Ronov nad Sázavou“.
Termín: 29. 07. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

148/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo 
č. 21065/032 „Stavební úpravy MK - ul. Hasičská, Přibyslav“ mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společnos-
tí Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 60932171.
Termín: 29. 07. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

149/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku 
„Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti čp. 239, ul. Tržiště, Přibyslav“ 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČO 08731314.
Termín: 29. 07. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

150/2022 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem „Úprava nezpevněné 
části pozemku parc. č. 951/25 v k. ú. Přibyslav“ ve vlastnictví města Přibyslav 
manželům …, 582 22 Přibyslav.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

151/2022 Rada města Přibyslav schvaluje výběrové řízení na dodávku projektoru pro 
Kulturní dům v Přibyslavi a uzavření smlouvy mezi fi rmou Petr Stejskal, nám. 
Republiky 72/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 68061340 a Kulturním zaří-
zení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 
za nabídkovou cenu 275.000 Kč bez DPH, tj. 332.750 Kč včetně DPH.
Termín: 29. 07. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

152/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s použitím částky 120.000 Kč z již poskytnutých 
fi nančních prostředků od zřizovatele Mateřské škole Přibyslav, Bezručova 683, 
582 22 Přibyslav, IČO 75011930 na humanitární pomoc Ukrajině k fi nancová-
ní platu školního asistenta pro ukrajinské děti.
Termín: 01. 07. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

153/2022 Rada města Přibyslav schvaluje odpis pohledávky Mateřské školy Přibyslav, 
Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 za odstěhovaného …, ve výši 
235 Kč.
Termín: 01. 07. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

154/2022 Rada města Přibyslav schvaluje úhradu části energií spojených s ubytováním 
ukrajinských uprchlíků ve výši 99.835,05 Kč paní Ivaně Vlčkové - Penzion a re-
staurace „U Kubínů“, Bechyňovo náměstí 56, 582 22 Přibyslav, IČO 45909466.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

155/2022 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 čj. 3 C 84/2022 a ve všech záležitostech s touto 
věcí souvisejících Mgr. Janu Heldesovi, advokátní kanceláři, Husovo náměstí 
20, 588 13 Polná, IČO 06316514.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

156/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření příkazní smlouvy o poskytování práv-
ních služeb mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a Mgr. Janem Heldesem, advokátní kanceláří, Husovo náměstí 
20, 588 13 Polná, IČO 06316514.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

157/2022 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 2022 ředi-
telce Základní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů, ředitelce Mateřské školy Při-
byslav Mgr. Martině Malouškové, ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav 
paní Zdeňce Valnerové a veliteli JPO II panu Miloslavu Jonákovi.
Termín: 15. 07. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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Zápis nově přijatých i  stávajících žáků ZUŠ se bude konat ve  čtvrtek 1. září 
od 14:00 hodin, popřípadě v ám informaci o jiném termínu zápisu a domluvě rozvr-
hu včas podá učitel konkrétního hlavního oboru v ZUŠ. 

Zařazení žáků do tříd hudebních nauk (povinné pro žáky 1. až 5. ročníku ZUŠ) 
bude probíhat v pondělí 5. září a v úterý 6. září vždy od 13:45 hodin pro mladší sku-
pinu (1. a 2. ročník ZUŠ) a v čase od 15:15 hodin pro starší žáky (3. - 5. ročník ZUŠ). 
Vyučovací hodiny hudební nauky budou v těchto dnech a časech začínat po celý 
školní rok. Každý žák si povinně zvolí vhodnější den hudební nauky (PO nebo ÚT), 
který mu bude lépe vyhovovat.

Nově bude vyučována na pobočce v Přibyslavi také přípravná hudební nauka pro 
ty nejmenší žáky PHV, tzn. pro děti navštěvující MŠ a první třídu ZŠ. Tato hodina 
bude vyučována pravidelně v  pondělí od  12:50 do  13:35 hodin a  zápis do  PHV 
proběhne 5. září v 12:50 hodin. 

Přeji úspěšné zahájení školního roku a radost při hudebním vzdělávání.

Bc. Jindřich Macek, ředitel

INFORMACE PRO ŽÁKY POBOČKY 
ZUŠ V PŘIBYSLAVI

V úterý 21. června 2022 proběhlo v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou předá-
vání cen Talent Vysočiny 2022 a cen hejtmana Kraje Vysočina. V uměleckém oboru 
bylo nominováno celkem osm žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. 

V kategorii 5. – 9. tříd základních škol a jim odpovídajícím ročníkům osmiletých 
gymnázií reprezentovali naši ZUŠ v nominacích tito žáci: Liliana Beránková (akor-
deon), Hana Janů (příčná fl étna), Ondřej Jablonský (klarinet), Johanka Juklová 
(akordeon) a  Anežka Veletová (akordeon). Cenu Talent Vysočiny 2022 v této kate-
gorii získala Johanka Juklová. V kategorii ročníků středních škol nás reprezentovala 
Kristina Veletová (akordeon), Anna Zajíčková (akordeon) a  Michaela Šrámková 
(bývalá žákyně ZUŠ, nyní posluchačka Konzervatoře v Praze ve hře na akordeon). 
Cenu Talent Vysočiny 2022 v  této kategorii získala Michaela Šrámková. Držitelky 
letošního Talentu Vysočiny Johanka Juklová a Michaela Šrámková vystoupily v rámci 
slavnostního večera, na pódiu zahrál i orchestr naší školy Pohoda.

Všem nominovaným i  oceněným  žákům a  jejich pedagogům (Josefu Brožkovi, 
Ivaně Laštovičkové, Markétě Laštovičkové a  Evě Rydlové) moc gratuluji a  děkuji 
za svědomitou uměleckou práci.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

TALENT VYSOČINY 2022

 Na fotografii zleva: Anna Zajíčková, Liliana Beránková, Johanka Juklová, Kristina Veletová, 
Michaela Šrámková a Hana Janů. Přední řada zleva: Anežka Veletová a Ondřej Jablonský.

Milí čtenáři Přibyslavského občasníku, 
v  době psaní tohoto článku právě probíhá náš letní pří-

městský tábor pro 20 dětí z ČČK i z veřejnosti. O něm vám ještě 
napíšeme v dalším čísle. Mezi tím bych vás ráda informovala o tom, co jsme dělali 
v uplynulých měsících.

Od  února členové naší místní skupiny spolupracovali s  dalšími organizacemi, 
městským úřadem, naším oblastním spolkem, skauty atd. v zajištění sbírek materi-
ální pomoci pro Ukrajinu. Také jsme s Kristýnou Loužeckou sloužily několik služeb 
jako zdravotnice v KACPU Jihlava.

S  kolegyněmi jsme zajišťovaly zdravotní dozory na  fl orbalových turnajích, 
na hasičské soutěži v Malé Losenici a na ACO Přibyslavském běhu. Zároveň jsme 
prováděly školení v 8. třídách několika základních škol v rámci krajského projektu 
První pomoc do škol. První pomoc jsem školila také ve Svobodné škole Chotěboř 
už mimo projekt.

Na jaře jsme se dvakrát sešli s dětmi z kroužku Červenokřižáčků. Řešili jsme téma 
bezvědomí a přivolání pomoci včetně aplikace záchranka. Na dalším kroužku jsme 
hráli bojovku s cestou do lidského těla.

V  květnu proběhlo okresní a  krajské kolo Soutěže mladých zdravotníků, které 
zajišťoval OS ČČK Havlíčkův Brod. Do soutěže jsme sice nevyslali žádné družstvo, 
protože jsme v uplynulých letech pravidelně netrénovali. Ale účastnila jsem se jako 
maskérka a rozhodčí a ze ZŠ Přibyslav dorazilo několik fi gurantek.

V sobotu 24. 9. 2022 od 18 hodin pro nás divadelní soubor FURIANT připravil 
divadelní představení pro dobrovolné dárce krve „Švec loupežníkem“. Volnými 
lístky na toto představení chceme opět ocenit dárce krve za jejich nezištnou pomoc 
potřebným. Snad se nám letos po  covidové pauze konečně podaří představení 
uskutečnit. Lístky si dárci mohou vyzvedávat od pondělí do čtvrtku 1. září do pát-
ku 16. září na  podatelně Městského úřadu Přibyslav, nebo rezervovat na  emailu 
mscckpribyslav@centrum.cz. Více informací najdete na našem webu.

Přejeme krásné slunečné letní dny.

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

mscckpribyslav@seznam.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

 Zdravotní dozor na ACO Běhu

 Školení první pomoci ve Svobodné škole Chotěboř

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod
Místní skupina 
ČČK Přibyslav

Uzávěrka příštího čísla 19. 8. 2022 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 8. 2022)
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Nedávno jsem, čistě náhodou, doma v knihovně našla po své babičce prastarou 
knížku, kde jsou různé pranostiky, rady a ponaučení do života. Pranostika, co jsem si 
zvolila jako nadpis, a která nám slibuje víc deště a tím i studenou vodu na koupání, mě 
příliš nenadchla. Je pravda, že jakmile se překulí sv. Anna – chladna z rána a sv. Vavři-
nec – první podzimec, tak už se opět hlásí o své slovo podzim. Ale proč se už dneska 
nad tím trápit, když to stejně nezměníme a proč se netěšit z pěkného počasí. To je 
občas jako na houpačce a pro nás starší není zrovna dobré. Ale na to jsme už od mládí 
přece zvyklí.  Větru a dešti nikdo neporučí. My jsme si naplánovali pro své členy, že 

se budeme každý čtvrtek scházet na koupališti při kondičním plavání. Zatím se nám to podařilo dvakrát. Ovšem, 
když zrovna píšu tento článeček, slibují nám „rosničky“ opět počasí přímo tropické. Tak snad vydrží i v srpnu a my 
si ještě koupání a teplých dnů užijeme do sytosti. Proto bych vás znovu ráda všechny pozvala na přibyslavské 
koupaliště, i když nejste zrovna nadšení plavci. Ovšem i tak si můžete přijít mezi nás plavce posedět vždy každý 
čtvrtek od 19  hodin v příjemném prostředí pod slunečníky a dát si třeba bramboráčky. 

Užívejte si prázdniny nebo dovolenou s dětmi a vnoučaty a budeme se těšit na setkání v září na karaoke, které 
budeme pořádat spolu s KZMP v kulturním domě. Přesné datum naleznete v zářijovém Přibyslavském občasníku. 
Za celý výbor SPCCH ČR ZO Přibyslav

Věra Schusterová, předsedkyně

SPCCH ČR ZO Přibyslav 
(svaz invalidů) 

zve své členy od 1. srpna do 31. srpna 2022 na pravidelné 

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ  
 
 
 
 
 
 

každý čtvrtek na městském koupališti vždy v 19.00 hodin  

4. 8.; 11. 8.; 18. 8.; 25. 8.  
v případě nepříznivého počasí se kondiční plavání nekoná 

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí…
(svaz invalidů informuje)

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)

 Městské koupaliště. Foto: Michael Omes
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Vodní skautky a skauti z 2. a 9. oddílu střediska Goliath Přibyslav se vydali od 2. 
července na osm dní na putovní tábor po řece Sázavě. Díky dětské fantazii jsme 
společně navštívili Evropu, Asii, Austrálii, po odpočinku na Novém Zélandu jsme se 
přes Ameriku Afrikou vrátili do naší milované Evropy. Po cestě jsme zažívali různá 
dobrodružství, zahráli jsme si mnoho her, ochutnali různá jídla. Jazykové bariéry 
odstranili všichni včetně ukrajinských dětí.

Děkujeme všem rodičům za důvěru, dobrovolníkům Petru a Václavu Vykoukalům, 
Bohuslavu Losenickému a Jiřímu Vodovi za pomoc s organizací tábora.

Děkujeme za sponzorské dary panu Františku Pátkovi z Keřkova, fi rmě Amylon, 
a. s. Ronov nad Sázavou a za fi nanční podporu další činnosti vodních skautů fi rmě 
ACO Industries, k. s.

 Renata Tvrdíková

Cesta kolem světa

V  pátek 15. 7. jsme přivítali Školní družinu při ZŠ 
Přibyslav již po několikáté na Ostrůvku v Poříčí. Děti 
zde měly možnost trávit aktivně prázdniny pomocí 
různých her, jízdy na lodích nebo vařením buřtguláše.  

Děkujeme paní vychovatelce Marii Růžičkové a asi-
stentkám za milou návštěvu a budeme se těšit na další 
návštěvu.

V případě zájmu o bezplatný pobyt v přírodě u vody 
pro rodiny s  dětmi pište na  email RenataTvrd@se-
znam.cz.

 Renata a Zbyněk Tvrdíkovi

Loděnice vodních 
skautů
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP. Léto je v plném proudu, věří-
me, že si užíváte zasloužený odpočinek a hezké počasí.

Naší největší červencovou akcí byl Prázdninový turistický kroužek v  KZMP. 
Ve dnech 11. až 14. 7. se vždy v osm ráno sešlo v knihovně 13 malých turistů ve věku 
od 7 do 12 let, šest dívek a sedm chlapců. Každý den na ně čekal nějaký program 
a ve čtyři odpoledne se zase rozutekli do svých domovů. A  jak jsme se měli a co 
jsme dělali?

V pondělí 11. července jsme se všichni seznámili a vydali jsme se splnit Přibyslav-
ský QUEST – procházku po městě spojenou s plněním úkolů. Nachodili jsme asi tři 
kilometry, vrátili se do knihovny, zkontrolovali jsme si, že všem nám vyšla stejná ta-
jenka v QUESTU a vydali jsme se na výborný oběd – do jídelny v místní Osivě. Dobře 
najezení jsme se zastavili na dopravním hřišti, děti si trochu pohrály, ale museli jsme 
se vrátit za chvíli do knihovny, neboť nás čekaly další úkoly. Děti se rozdělily na dvě 
skupiny a postupně vyluštily pracovní list s permoníkem ve sklepení našeho muzea 
a poté také další tajenku v patře muzea, kde je zase úplně jiná expozice. Získaly 
odměnu a ještě si stihly chvíli hrát venku. První den nám krásně utekl.

V úterý jsme ráno zčerstva pokračovali v dovyplnění našich muzejních pracovních 
listů, byly to už jenom drobnosti. Dopoledne nás čekala návštěva keramické dílny 
paní Marincové. To byla krása! Děti pracovaly s hlínou, mohly si samozřejmě něco 
vyrobit a také se podívaly, jak se pracuje na hrnčířském kruhu. Jejich výrobky čekalo 
vypálení v peci a později je dostaly. Čekala nás cesta na oběd a po ní nelehký úkol! 
Dojít až k Žižkově mohyle. Jsme přece turistický kroužek. Cestu tam zvládli všichni 
bez úhony, i když jsme startovali už od jídelny a měli jsme tak v nohách čtyři kilo-
metry. Ale nejen že nás v cíli čekal krásný monumentální památník při pomínající 
Žižkovu smrt, ale také vynikající tousty ke svačině a k tomu kopec zeleniny. Moc jsme 
si pochutnali a vlilo nám to do žil naštěstí dost elánu na zpáteční cestu. Někteří byli 
už trochu unavení, ale ve střehu je také držela vidina zmrzliny na konci výletu. Takže 
ano – všichni skvěle dokázali ujít celkově sedm kilometrů! Jsou to šikulky.

Ve středu děti dorazily na osmou a před půl devátou už jsme se zase vydávali 
na cestu. Namířeno jsme měli na vlakové nádraží (mnozí jeli vlakem dokonce úplně 
poprvé) a  jeli jsme do  Havlíčkova Brodu. Zde nás totiž čekala návštěva Krajské 
knihovny Vysočiny. Po svačině přímo v knihovně na tzv. schodech nás čekala pro-
hlídka celé budovy s průvodcem i výkladem. Bylo to moc krásné, podívali jsme se 
na všechna oddělení i do kanceláří, dokonce do podzemního patra, kde je sklad, 
a také na terasu, odkud je krásný výhled do okolí. Děti dostaly i malý dáreček. Na-
zpět do Přibyslavi jsme jeli zase vlakem, od něj zamířili přímo na oběd a po cestě 
do knihovny a malém odpočinku nás čekala hodinka na koupališti. Poté byla svačina 
a děti si ještě hrály na zahradě u knihovny. 

Čtvrtek byl naším posledním společným dnem. Vydali jsme se do  kulturního 
domu, který si děti s průvodcem a bezvadným výkladem mohly skoro celý prohléd-
nout. Byly například v osvětlovací a zvukařské kabině, v zákulisí loutkového divadla, 
prohlédly si loutky, šatny a zázemí herců a také se dostaly na jeviště. Bylo to moc 
prima. V bufetu děti posvačily a podívaly se na úžasný animovaný fi lm. Hned z KD 

Letní filmové promítání, country kapela a loučení

PODĚKOVÁNÍ
V době čtení těchto řádků bude místo v naší knihovně prozatím prázdné.
Po dlouhých deseti letech obětavé práce se s námi rozloučila knihovnice Mar-

kétka Gögeová a odešla na jiné pracoviště v Havlíčkově Brodě.
Za všechny zaměstnance KZMP bych jí chtěla poděkovat za pečlivou, spoleh-

livou a nápaditou práci pro naši knihovnu a vstřícnost ke čtenářům a ostatním 
návštěvníkům našich zařízení. 

Markétko, přejeme Ti hodně štěstí v pracovním i soukromém životě, budeš 
nám moc  chybět.

Zdeňka Valnerová – KZM Přibyslav

NEZNÁMÉ LETNÍ ROZHLEDY v přírodní scenérii objevují pěší 
turisté na  nových polních cestách, které vznikly díky rozsáhlým pozemkovým 
úpravám mezi vesnicí Hřiště a obcí Malá Losenice. 

Fotofejeton Ivo Havlíka

jsme zamířili na oběd, z oběda na dopravní hřiště a poté do knihovny. Odpoledne 
děti vyráběly permoníka a kreslily, co se jim v kroužku nejvíce líbilo. Na závěr jsme si 
opekli buřtíky a všichni také dostali moc dobrý muffi  n. Ve čtyři hodiny nastalo velké 
loučení a my (vedoucí) jsme dokonce dostaly krásné květiny a malý dárek. Byly to 
krásné čtyři dny, děti byly úžasné a hodné. Těšíme se, že je někdy potkáme v knihov-
ně nebo muzeu, mohou se za námi klidně přijít podívat a hrát si tu.

A  ještě malý dovětek k  jídlu – děti měly vždy dopolední i  odpolední svačinu. 
Za obědy v Osivě moc a moc děkujeme, paní kuchařky jsou tam opravdu skvělé. 

Koncem července, po uzávěrce tohoto čísla, se konal Letní plenér v Přibyslavi 
a  také kurz krajinomalby akrylem s  Hankou Grodlovou Sommerovou. Na  díla 
vzniklá z plenéru se můžete zajít podívat do Janáček galerie – budou zde k vidění 
od 30. 7. až do konce léta.

Začátek srpna je ve znamení letního fi lmového promítání, nezapomeňte přijít 
v tematickém kostýmu – získáte nápoj zdarma. Těšíme se na vás.

V sobotu 13. srpna vás zveme do areálu za kulturním domem na koncert coun-
try kapely Terasa. Začínáme v 17 hodin a vstupné je dobrovolné. Kdo bude chtít, 
může si také zakoupit a opéct špekáček.  

A po skončení prázdnin, začátkem září, se můžete už zase těšit na Přibyslavské 
slavnosti a Mlékárenský den a při té příležitosti na spoustu zajímavých akcí. Na-
příklad na  koncert smíšeného pěveckého sboru Jasoň, výstavu „Dobrodružství 
cyklistiky“ nebo tradiční ohňostroj. Více informací se dozvíte v příštím čísle.

Milí čtenáři a hlavně návštěvníci knihovny, závěrem bych se ráda rozloučila. Toto 
je poslední příspěvek za KZMP, který píšu. Od září se vám bude v knihovně věnovat 
jiný knihovník či knihovnice. Bude záležet na něm (ní), zda bude pokračovat v tra-
dičních akcích (např. dílničky a setkání s Harmonií), nebo si pro vás připraví něco 
nového. Určitě to ale bude prima a v knihovně se vám bude líbit tak, jako doposavad 
(alespoň věřím, že se vám u nás líbí).

Moc děkuji paní ředitelce KZMP Zdeňce Valnerové za důvěru a možnost prožít 
si tu krásných deset let. Myslím, že lepší první zaměstnání jsem si ani nemohla přát. 
Děkuji také všem svým milým kolegům. A samozřejmě vám, našim úžasným čtená-
řům a návštěvníkům akcí (určitě se při nějaké ještě potkáme), děkuji za výbornou 
spolupráci s místní MŠ i ZŠ, všem učitelkám i učitelům, členům senior klubu Pohoda 
a všem dalším, s kterými jsem měla možnost se při své práci potkat.

Krásný zbytek léta vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice

Tímto článkem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a pomocníkům za je-
jich ochotu a čas podílet se na uskutečnění Houpačky. Letos se konal již 10. ročník 
našeho malého jazzového festivalu a máme za to, že ročník 2022 byl velmi příjemný, 
lehce osvěžující a hlavně inspirativní. Doufáme, že tyto vlastnosti budou mít i další 
jazzové sklizně jménem Houpačka J

Velmi si vážíme podpory těchto sponzorů a partnerů: město Přibyslav, Kulturní 
zařízení města Přibyslav, ACO, Luxline, Metropolitní, Sláma Nápoje, Jakub Máša, 
OS ČČK Havlíčkův Brod.

Děkujeme za možnost využít nádherné prostory farní zahrady a stodoly, které nám 
již tradičně zapůjčila farnost Přibyslav. A moc děkujeme našim rodinám, přátelům 
a všem návštěvníkům festivalu za podporu!

Těšíme se na vás na příští Houpačce! Jakub Šnýdl a Slávek Tecl

Houpačka 2022
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a 31 Mlékárenského dne v i,
který je v svého druhu. v atraktivním 

a farní stodoly yhodnocení a vyhlášení nejlepších 
jejich prezentace.

o nejlepší
V rámci Dne e bude možné navštívit památky: kostel ,

, muzeum,
v .
Na 

Mlékárenský d v s kulturními a
gastronomickými zážitky.

T .

PROGRAM

7. 9.
*
10:00 hod. – Tisk 31. Mlékárenského dne v                      

               
             

Pátek 9. 9.

* Základní škola (Vchod z

17:00 hod. – výtvarného kroužku ZŠ

*
                   – Výstava „Dobrodružství cyklistiky“
19:00 hod. –

Sobota 10. 9.

* Radni , farní stodola
8:00 hod. – Zahájení prodeje ,

                      R
8:45 hod. – Zahájení 31 a vyhlášení cen pro nejlepší mlékárny
9:00 – 14:00 hod. – v a farní stodole

                                   Dopolední program moderuje Dáša Kubíková ( )
9:00 hod. – Hudební produkce – Sunny Swing Quartet

10:15 hod. – pití mléka
10:45 hod. – Hudební produkce – Tuesday Tunes
13:00 hod. – Hudební produkce –
14:00 hod. –

* (Vchod z
9:00 – 14:00 hod. –

                                   
9:00 – 14:00 hod. – Školní kavárna
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*
9:00 – 14:00 hod. – – prohlídky v

                             (EHD)
9:00 – – výstava „Dobrodružství cyklistiky“
* ACO Industries, k.s. ( ulice)
9:00 – 14:00 hod. –

                               – Komentované prohlídky výrobního závodu
                            – , o , živá hudba, m

*
9:00 – 13:00 hod. – ACO stánek n

9:00 – 15:00 hod. – 2

14:00 hod. – Odpoledne s –
20:00 hod. – , hudba AIRBACK

*
9:00 – 18:00 hod. – lety

*
21:00 hod. –

___________________________________________

11. 9.
*
9:30 hod. – B

*
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídka školy
*
10:30 – 18:00 hod. –

• ACO Industries, k.s.
• Amylon, a.s. 
• Kraj 
•
• VŠCHT Praha

•
•

•
• Agrární komora
• AVE CZ odpadové 
•
•
•
• Junák –

•
•
•
•
•

•

* Štola pod farou
9:00 – 14:00 hod. – Prohlídky v rámci EDH

*
9:00 – 14:00 hod. – Prohlídky v rámci EDH

*
8:00 – 15:00 hod. – Prohlídky v rámci EDH
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VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI  
PRACOVNÍK MĚSTSKÉ KNIHOVNY PŘIBYSLAV 

 
Místo výkonu práce: Přibyslav 

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

Další požadavky: požadované vzdělání - minimálně středoškolské s maturitou, obor 
knihovnictví a informace vítán, znalost práce na PC – MS Office, orientace v literatuře, 
výborná znalost českého jazyka, komunikativnost, příjemné vystupování, pečlivost, 
spolehlivost, samostatnost a časová flexibilita. 
 

Platové podmínky: dle zákona č.262/2006 Sb., nařízení vlády 263/2018 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
Nástup možný od 1. 9. 2022, pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. 
Lhůta pro podání přihlášek: do 10. 8. 2022. 
Adresa pro doručování přihlášek: v obálce označené „Výběrové řízení – neotvírat“  
na adresu: Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav 
Bližší informace na www.kzmpribyslav.cz 
 

Zdeňka Valnerová – ředitelka KZMP 

Širá pole v blízkém okolí Přibyslavi i letos potvrzují, že Česká republika drží světové prvenství v produkci tzv. potravinářského máku. Mezi jeho největší pěstitele u nás 
patří akciová společnost Osiva Přibyslav.

Mák setý (Papaver somniferum) krásně kvete, žel, velmi krátce. Kdo hodlá zachytit rozkvetlé lány objektivem, nesmí otálet, za pár dnů už bývá pozdě.

Foto: Ivo Havlík

Máky odkvetly, bělostný lem města zmizel
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Přibyslaví se poněkud emotivním způsobem šíří zpráva, že někdo krutě otrávil 
zdejší hejno kavek, včetně mláďat. Svědčit o tom má nezvyklý klid u gotické věže. 

Některá nepodložená obvinění padají na občany, kteří žijí v bezprostředním okolí 
věže a dokonce na věřící chodící do kostela, který s věží těsně sousedí.

Do rukou se mně dostala rukou napsaná informace: „Když se nedá dokázat, že 
kavky byly zlikvidovány, tak se dá jednoduše dokázat, že tady byly a záhadně beze 
stopy zmizely ze svého domova, protože je tady lidé nechtěli zrovna v době hnízdění, 
kdy se staraly o své mladé. Nestihli je ani vychovat a připravit na život. Záhada je 
v tom, že jsme letos neviděli ani jednu mladou kavku. Možná jsou mláďata mrtvá.“

Pokud by to byla pravda, pro přírodu města by to byla špatná zpráva.
„Ke kavkám na přibyslavské věži mám od dětství přátelský vztah, často je pozoruji, 

mám i snímky, když v zimě přilétají před okna k našemu krmítku. 
Jako havranovití patří k nejinteligentnějším našim ptákům. Při opravě věže v jejím 

zdivu pro ně byly zachovány a navíc nově vytvořeny otvory k zahnízdění. Moc by 
mě mrzelo, když by u nás měly nějakého nepřítele a likvidátora,“ říká místostarosta 
města Michael Omes, který v blízkosti věže bydlí.

Co soudí odborník?
Oslovil jsem Bc. Petra Piechulu, DiS. pracovníka Agentury ochrany přírody a kra-

jiny ČR - Regionálního pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 
Podle jeho názoru a na základě šetření zatím není zřejmé, že přibyslavské kavky 

někdo vyhubil. Spíše věž dočasně opustily, přemístily se na tzv. spací stromy (mís-
ta), kde se sdružují na  společný spánek. Odtud potom rodiče s  mláďaty vylétají 
do krajiny, učí je létat a stravovat se. Velice pravděpodobně v této době přibyslavské 
kavky doplňují početná hejna na blízkých hřadovištích v Polné, Žďáru nad Sázavou 
a Havlíčkově Brodě. Tam si v zájmu zachování genetické rozmanitosti mladé kavky 
vybírají svého partnera. 

„Jsou to mimořádně inteligentní ptáci, věřím, že se na přibyslavskou věž vrátí,“ je 
přesvědčen Petr Piechula a dodává, že osud přibyslavských kavek bude sledovat.

V  každém případě radí, aby lidé kavky nekrmili pečivem a  jablky, protože tím 
značně poškozují jejich trávicí systém, laicky řečeno - podobná strava jim slepí stře-
va. Celkově vzato pečivo není pro ptáky ideální strava. Pokud jim chceme přilepšit, 
mnohem lepší jsou semena (slunečnice, zrna obilí, hůře se shání larvy hmyzu, pečivo 
pouze dobře vysušené…).

Silně ohrožený druh
Kavka obecná (Corvus monedula či Coloelus monedula) je středně velký druh 

pěvce z čeledi krkavcovitých, dorůstá velikosti holuba. Je to společenský, v posled-
ních desetiletích městský a hlučný pták, což někdy lidem vadí. 

V České republice je tento pták zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. 
Česká společnost ornitologická kavku obecnou vyhlásila za ptáka roku 2001.
V době uzávěrky srpnového vydání Přibyslavského občasníku ve zdi věže bylo 

možné několik kavek opět zahlédnout. 
„Celý týden pozoruji věž a kavky. Včera se jich konečně objevilo více, napočítal 

jsem jich sedm. Je dobře, že kavky věž nadále obývají, rovněž několik poštolek, občas 
přilétne pár holubů a nad Vyšehradem létají asi dvě desítky rorýsů.

Pozorování je zajímavé,“ říká Michael Omes.

Ivo Havlík

Kavky opustily věž, ale už se vracejí

 Snímek z 18. července dokládá, že kavky, které věž dočasně opustily, se k ní už vracejí. 
Foto: Michael Omes

LEHKÝ SPORTOVNÍ LETOUN, který pod označením Harmony, 
vyvinula, vyrábí a  exportuje do  50 zemí světa společnost Evektor v  Kunovicích 
v okrese Uherské Hradiště, do oblak startuje také z přibyslavského letiště.

Foto: Ivo Havlík

V  letošním roce slaví 
veřejné vnitrostátní letiště 
Přibyslav 90 let svého za-
ložení. Letiště leží přibliž-
ně 2 km severovýchodně 
od  města Přibyslav a  jed-
ním z  jeho účelů je pod-
pora dopravní obslužnosti 
části regionu, což navazuje 
na  původní účel jeho zří-
zení. Letiště Přibyslav 

s mezinárodním kódem LKPI bylo otevřeno v roce 1932 v souvislosti s rozvojem 
letecké dopravy a  potřebou zajistit tehdejším letadlům možnost bezpečnostního 
přistání při zhoršených povětrnostních podmínkách při dopravních letech na trase 
Praha-Brno-Bratislava. Později byl na letišti postaven hangár a letiště bylo příležitost-
ně využíváno Československým vojenským letectvem. Následně ve válečném období 
bylo letiště využíváno Německým letectvem, především jako základna pro výcvik. 
V současně době letiště umožňuje provoz a poskytuje zázemí širokému spektru ka-
tegorií převážně menších letadel. Součástí  letiště je také heliport letecké záchranné 
služby, umožňující přistávání vrtulníků i v noci. V těsné blízkosti letiště je později zří-
zena meteorologická stanice ČHMÚ. Přidružený význam má letiště pro organizování 
akcí s nároky na venkovní prostor v rámci zájmových i profesionálních aktivit. Letiště 
a přilehlá infrastruktura vytváří zázemí pro Aeroklub Přibyslav, z. s., který je provo-
zovatelem letiště a vedle organizování sportovní a rekreační letecké činnosti odpo-
vídá za zajištění provozuschopnosti infrastruktury letiště a poskytování příslušných 
leteckých informací. Činnost aeroklubu představuje největší objem provozu letiště. 
Součástí aeroklubu je letecká škola, poskytující zájemcům letecký výcvik na kluzácích 
a ultralehkých letounech. Výrazný podíl letecké činnosti aeroklubu představuje spor-
tovní výkonné létání. V roce 1933 byla založena místní skupina Masarykovy letecké 
ligy, představující organizaci s cílem podporovat rozvoj letectví v tehdejším Česko-
slovensku. Létání tím bylo umožněno i širší veřejnosti a šlo o počátek klubové letecké 
činnosti, která byla přerušená v  období let 1938-45, kdy byla následně založena 
místní odbočka Českého národního aeroklubu. Název spolku se následně měnil 
ve sledu politických událostí, ale šlo vždy o stejně zaměřené seskupení. V aeroklubu 
jsou souběžně rozvíjeny specifi cké letecké specializace, především bezmotorové, 
motorové a ultralehké létání, paragliding a  letecké modelářství, vše na rekreační, 
výkonnostní i soutěžní úrovni. Piloti aeroklubu se zúčastňují vrcholných národních 
i mezinárodních závodů v bezmotorovém létání, ultralehkém létání a motorovém 
paraglidingu. Členové se kromě vlastní letecké činnosti podílejí na údržbě letadlové 
a  pomocné techniky, vybavení letiště, plochy a  poskytování provozní informační 
služby. Řada členů po  svém základním leteckém výcviku, získaném v  aeroklubu, 
následně pokračuje na  různých profesionálních leteckých pozicích. Společenský 
význam aeroklubu je především sportovní a vzdělávací. 

Josef Novotný
Předseda AK Přibyslav

Letiště Přibyslav slaví 
90 let svého založení
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O  potřebné zadržení vody se po-
stará nový rybník. Na  spodním toku 
Doberského potoka, nedaleko od jeho 
ústí do Sázavy v Hesově, rybník na své 
náklady a bez státní dotace vybudovali 
manželé Filip a Marie Kasalovi. 

Není to první vodní plocha, kterou 
rod Kasalů v  Přibyslavi v  minulosti 
postavil, dva starší rybníky jsou pod 
letištěm.

Snímky zachytily hotový požerák 
(též kbel) a  Filipa Kasala při úpravě 
hráze před napouštěním.

Text a foto: Ivo Havlík

Dva víkendové dny uprostřed července v Přibyslavi patřily jezevčíkům. 
V  sobotu proběhlo klubové bezkontaktní norování nováčků na  lišku, zkoušky 

zadávaly loveckou upotřebitelnost norníků. 
V neděli se konala soutěž v práci na králíka. Propozice předepisovaly, že vůdce psa 

„musí být vhodně myslivecky ustrojen a vybaven loveckou zbraní“. 
Nešlo o hru, svědčí o tom skutečnost, že obětí soutěže byli divocí králíci, usmrceni 

byli bezprostředně na místě.
Jako vůdce jezevčíků přijel pouze jeden(!) muž, všechny ostatní byly ženy! Některé 

z nich úspěch i nezdar svých miláčků prožívaly velmi emotivně. Vůdkyně psa, který se 
neudržel a po výstřelu vyběhl dříve než měl, zklamaně prohlásila, že nedostane veče-
ři; nebylo však zřejmé, zda o hladu bude nevycvičený norník nebo milovaný manžel.

Jezevčík, ať už krátkosrstý, dlouhosrstý nebo drsnosrstý, je velice oblíbeným psím 
plemenem. Někteří chovatelé ho používají pro myslivost. Kynologie jezevčíky po-
važuje za vysoce společenské psy, je přátelský, oddaný, ale také má vlastní rozum. 
Jelikož v noře nemůže spoléhat na svého pána, potřebuje důslednou výchovu. 

Zkoušky nováčků i  soutěž v  práci na  králíka se odehrály v  Oboře Volský žlab 
v Ronově nad Sázavou, kterou v roce 1991 založil doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc. 
Ten o sobě tvrdí: „Mým posláním v kynologii je vymazat jednou provždy  plemeno 
jagdteriér z F.C.I.“ (Rozuměj z Mezinárodní kynologické federace).

Práce na králíka byla pro vůdce, spíše tedy vůdkyně, fyzicky náročná, neprošla-
pané pěšiny k norám vedly ve strmém a bujně zarostlém svahu nad meandry Lo-
senického potoka.

Obě akce pořádal Klub chovatelů jezevčíků České republiky, který letos slaví 
85. výročí své existence. Jeho zrod v roce 1937 souvisí s tím, že ještě ve třicátých 
letech byl jezevčík v českých zemích velkou vzácností. 

Text a foto: Ivo Havlík

Soutěž jezevčíků ovládly ženy

 Od židlochovického úpatí Výhonu, nejvyššího vrcholu Dyjsko-svrateckého úvalu, 
na soutěž svého jezevčíka přivezla Silvie Tomanová.

Nový rybník 

ROZHLASOVÝ REPORTÉR VÍT POHANKA pro stanici 
Vltava připravuje téměř hodinu dlouhý publicistický pořad o  Haberské stezce, 
jednu z  hlavních středověkých obchodních cest také poctivě pěšky prochází. 
Středověká „dálnice“ vycházela z Kolína, vedla přes Čáslav, Habry, Německý Brod, 
Jihlavu, Brtnici a kolem Třebíče do Znojma. Inspirací reportéra jsou slova Zdeňka 
Štěpánka z  úvodu fi lmu Markéta Lazarová natočeného podle stejnojmenného 
románu Vladislava Vančury: „… i věci nejstarší leží v síti přítomného času“. Zda to 
může potvrdit, se novinář Vít Pohanka (na snímku) v Přibyslavi ptal kronikáře města 
Ivo Havlíka.

NEPŘÍJEMNÉ PŘEKVAPENÍ čekalo poslední červnové ráno 
dělníky brněnské společnosti Servus, která v  Přibyslavi dokončuje revitalizaci 
zámeckého parku. 

Třikrát opakovaná průtrž mračen v noci z 29. na 30. června poškodila některé 
pěšiny, jejichž tři vrstvy se ani po mnohém válcování dosud dostatečně nespojily. 
Ve svém úvodníku o tom píše starosta města Martin Kamarád. Foto: Ivo Havlík
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Kurfürstův dům, jedna z dominant městské památkové zóny na přibyslavském 
náměstí se sídlem knihovny, muzea a informačního centra, je v době uzávěrky srp-
nového vydání Přibyslavského občasníku obklopen lešením. 

Probíhá zpevňování středověké stavby. Firma PETRAlaan ze Světlé nad Sázavou 
dům „sešila“  speciální technologií. Do zdiva zapravila na stovku kroucených ocelo-
vých prutů. Mistrem stavby je Jan Sedláček, shodou okolností přibyslavský rodák, 
který se s rodiči z našeho města odstěhoval před čtyřiceti lety do Habrů.

Po zpevnění zdiva dům obdrží novou fasádu.

Text a foto: Ivo Havlík

Ocelovými sponami „sešitý“Kurfürstův 
dům dostane nový kabát

Vzácný meteorologický jev, který se zřídka objevuje nad bouřkovými oblaky, se po-
dařilo zachytit Zdeňku Roseckému, malíři pokojů z Dobré a nadšenému fotografovi.  

O mimořádný úspěch se podělil s kronikářem města: „Měl jsem štěstí. Nad bou-
ří, která 30. června řádila nad Rakouskem, jsem zachytil rudé skřítky.“ Jak dodal, 
s  fotoaparátem byl na rozhledně Rosička. Když se vzdálená noční bouřka strhla, 
rozhodl se neklidnou a všemi barvami hýřící oblohu fotografovat. Objektiv nastavil 
na citlivost ISO 1600, zaclonil na 1:2,8 a prst na spoušti držel 30 sekund.

Nadoblačným bleskům se říká rudí skřítci (v  angličtině se používá termín red 
sprites). Meteopress vysvětluje, že červené přízraky vypadají jako medúzy nebo 
mrkve vzhůru nohama. Jedná se o  tzv. nadoblačné blesky, které se vyskytují nad 
bouřkovými oblaky ve výšce 60 až 90 km a k jejich vyfocení je potřeba citlivá kamera.

Pozorovatel musí být od bouřky dostatečně daleko, aby mohl zachytit, co se děje 
nad ní. V ideálních podmínkách může rudé skřítky fotit i nad bouřkami vzdálenými 
stovky kilometrů. To byla Roseckého situace.

Ivo Havlík

Přibyslavský fotograf zachytil vzácné 
rudé skřítky Jeden z dílů zeměpisného a cestovatelského pořadu České televize Toulavá ka-

mera se bude věnovat Přibyslavi. Jeho tvůrci natáčeli v centru města, u sochy Jana 
Žižky v zámeckém parku, u Žižkovy mohyly, u zříceniny hradu Ronov (na snímku), 
v hasičském muzeu na zámku Zachariáše z Hradce, objektivem kamery se na město 
podívali z Uher. Vyzpovídali kustodku městského muzea Annu Šauerovou, kronikáře 
Ivo Havlíka a ředitelku Centra hasičského hnutí Janu Fialovou. 

Při práci s  kamerou a  mikrofonem si povzdechli nad zarostlou cestou k  torzu 
ronovského hradu a stejně tak špatně průchodnou pěšinu lesem Plaček.

Populární pořad má podtitul „Toulky po  malebných koutech České republiky, 
týdenní mozaika výletu ukazuje naše regiony, jak je neznáte“. 

Seriál má dlouhou historii, prvně se vysílal 2. února 2003 a počet jeho dílů se 
blíží k číslu 1100. Pod vedením režiséra Hanuše Hackenschmieda Toulavou kameru 
moderují Iveta Toušlová a Josef Maršál.

Text a foto: Ivo Havlík

Toulavá kamera u nás
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Srdečně zveme všechny fanoušky fotbalu na  zápasy TJ Sativa Keřkov. Minulý 
ročník byl pro náš klub úspěšný, když jsme z druhého místa postoupili do okresního 
přeboru. Vynikající klobásy a perfektně natočené dvanáctistupňové havlíčkobrodské 
pivo jsou samozřejmostí.

Za TJ Sativa Keřkov
Martin Matějka 

Domácí Hosté Datum Čas Den
Lipnice n. Sáz. Keřkov “A” 7. 8. 2022 16:30 NE
Keřkov “A” Havl. Brod “C” 13. 8. 2022 16:30 SO
Nová Ves/Pašinka Keřkov “A” 21. 8. 2022 16:30 NE
Dlouhá Ves Keřkov “A” 27. 8. 2022 16:30 NE
Keřkov “A” Herálec 3. 9. 2022 16:00 SO
Víska Keřkov “B” 4. 9. 2022 16:00 NE
Keřkov “B” Libice n. Doubr. 10. 9. 2022 16:00 SO
Šmolovy Keřkov “A” 11. 9. 2022 15:00 NE
Keřkov “A” Ledeč n. Sáz. “B” 17. 9. 2022 15:30 SO
VOLNO !!! Keřkov “B”
Keřkov “B” Vepřová 24. 9. 2022 15:30 SO
Přibyslav “B” Keřkov “A” 25. 9. 2022 15:30 NE
Úsobí Keřkov “B” 1. 10. 2022 15:00 SO
Keřkov “A” Habry 2. 10. 2022 15:00 NE
Mírovka “B” Keřkov “B” 8. 10. 2022 15:00 SO
Jeřišno Keřkov “A” 9. 10. 2022 15:00 NE
Keřkov “A” Kožlí 15. 10. 2022 15:00 SO
Keřkov “B” Štoky “B” 16. 10. 2022 15:00 NE
Staré Ransko Keřkov “A” 22. 10. 2022 14:30 SO
Česká Bělá “B” Keřkov “B” 23. 10. 2022 14:30 NE
Keřkov “A” Věžnice 29. 10. 2022 14:30 SO
Keřkov “B” Herálec “B” 30. 10. 2022 14:30 NE

TJ Sativa Keřkov vás zve na fotbal

Nový ročník fotbalových soutěží 2022/2023 začne první srpnový víkend. 

První mužstvo SK Přibyslav ke vstupnímu utkání v přeboru 1. B třídy nastoupí 
v neděli 7. srpna na svém hřišti, soupeřem mu bude Sokol Jamné, vesnice v okrese 
Jihlava s 565 obyvateli.

Druhé střetnutí Přibyslav hraje v sobotu 13. srpna v nedalekém městysu Česká 
Bělá, která do 1. B třídy postoupila z okresního přeboru Havlíčkobrodska. V ne-
děli 21. srpna Přibyslav nastoupí doma proti rezervě divizního Tatranu Ždírec nad 
Doubravou a poslední srpnovou neděli zajíždí do Pelhřimova, kde se utká s tamějším 
béčkem Maratonu. První záříjovou neděli Přibyslav hraje doma proti Sokolu Lučice, 
obec má 642 obyvatel.

Z výčtu je zřejmé, že Přibyslav bude nastupovat převážně proti vesnickým, vý-
konnostně slabším soupeřům. Důvodem je dobrovolný sestup o  dvě třídy níže. 
Klub zvážil, že na důstojné pokračování v krajském přeboru, kde úporně bojoval 
o záchranu, aktuálně nemá dostatek dobrých hráčů. 

Dlouholetou klubovou kariéru ve třiačtyřiceti letech ukončila ikona přibyslavské 
kopané. Ofenzivní záložník Miloš Krčál svůj fotbalový život dohraje v Pohledu, do ta-
mějšího Sokola rovněž odešel obránce Jaromír Vopršal. Do Sapeli Polná se „přestě-
hovali“ jiní přibyslavští odchovanci - bratři Jakub a Filip Bačkovští. Jakub uplynulý rok 
hrál za Kovofi niš Ledeč nad Sázavou a byl jeho nejlepším střelcem.

Funkce trenéra se vzdal Jiří Stejskal, jemuž údajně  vadila nízká účast hráčů na tré-
nincích. Nahradí ho Radek Havlíček, který mužstvo v nedávné minulosti vedl. 

Hlavně ať se hraje!
Není třeba skrývat, že někteří fandové přibyslavské kopané jsou z tohoto vývoje 

rozčarováni, nevynucený sešup berou jako ostudu, možná by omluvili sestup do l. 
A třídy, ale start v 1. B třídě považují za degradaci. Jiní uvažují jako realisté a říkají 
„hlavně, že se něco hraje“. Odkazují na  osud Slavoje Polná, který spadl z  divize 
do krajského přeboru.

Přijaté řešení je podle nich lepší, než rozpuštěné béčko, zrušení rezervního týmu 
by totiž znamenalo, že na fotbal by se v Přibyslavi chodilo jenom co druhou neděli. 

Přibyslavské béčko začíná první srpnovou neděli na hřišti Viktorie Jeřišno, která 
do okresního přeboru postoupila z přeboru III. třídy. Doma o týden později nastoupí 
proti Kožlí a poslední srpnovou neděli proti Věžnici.

Sativa Keřkov, která právě Jeřišno doprovodila do okresního přeboru, začíná první 
srpnovou neděli v Lipnici nad Sázavou. Doma se v srpnu představí pouze jednou 
- v  sobotu 13. srpna se utká s céčkem divizního Slovanu Havlíčkův Brod. K sou-
sedskému duelu „bramboráři“ pojedou (nebo půjdou pěšky?) v sobotu 27. srpna 
do Dlouhé Vsi.

Ivo Havlík

První srpnovou neděli opět půjdeme 
na kopanou

 MARTIN ONDRA (na snímku Ivo Havlíka v dresu s logem Amylonu) 
v červnu dostudoval strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně 

a stal se jediným inženýrem fotbalového týmu SK Přibyslav. 

Třiačtyřicáté narozeniny právě 
v srpnu slaví fotbalista Miloš Krčál. Žel, 
jsou spojeny s jeho loučením s fotbalo-
vým klubem SK Přibyslav, který v  růz-
ných kategoriích reprezentoval 35 let!

I  když ofenzivní útočník to s  míčem 
stále dobře umí, rozhodl se fotbalový 
život dohrát v Sokole Pohled. 

Přibyslavské kopané bude chybět. 
Vynikající technik bojoval vždy s plným 
nasazením, byl tahounem i dirigentem 
hry, míč uměl získat, podržet, rozehrát 
a poslat do soupeřovy sítě. Některé jeho 
góly diváci jistě nezapomenou, jako 
ten, který dal v poslední minutě zápasu 
od rohového praporku a kuriózní trefa 
brala výhru.

Přezdívaný Milky byl vzorem 
a řadu let kapitánem mužstva. 
V souladu se zvyklostí hokejo-
vých klubů by číslo 16 Krčálova 
dresu mělo být nadlouho vyřa-
zeno, aby zůstalo památkou 
na velkého hráče.

Text a foto: Ivo Havlík

Miloš Krčál se loučí s „rodným“ hřištěm
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První červencovou sobotu se uskutečnil 1. 
ročník Přibyslavského letního sedmiboje. Zú-
častnilo se ho 17 dvojic, které se utkaly v teni-
se, nohejbalu, házené, penaltách, hodu na koš 
a ping pongu.

První místo vybojovala dvojice Miloslav 
Šmíd a  Martin Kubát, následováni Zdeňkem 
Kerbrem s Ondřejem Markem a na třetím místě 
pak skončila dvojice Jiří Pátek a Marek Bednář. 

Všichni účastníci dostali hmotné ceny, za něž 
děkujeme sponzorům (město Přibyslav, Amy-
lon a.s., Michal Veselík, ACO Industries k.s., 
Lékarna Přibyslav, Moden Jiří Krčál, O vidličce, 
Vinotéka Přibyslav, COOP družstvo HB - Přiby-
slav, Koberce Trend a další). Velké poděkování 
patří i  všem, kteří s  přípravami a  průběhem 
sedmiboje pomohli,  a všem fanouškům. 

Všichni už se těšíme na další sedmiboj, tento-
krát zimní, a sice v prosinci 2022. Pevně věříme, 
že nám v jeho realizaci nic nezabrání.

Za pořadatele 
Adam Vostál a Matěj Vopršal

Sedmiboj v Přibyslavi poprvé v létě!
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Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, 
 jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte. 
 
Dne 6. srpna 2022 to bude již 9 let,  
co nás navždy opustila 
 

paní 

RRůžena Pospíchalová. 
 

S láskou a úctou vzpomíná 
manžel a dcera s rodinou. 
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Hledáme spolehlivé 
řidiče sk. B, C

 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

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

Od 1. 8. 2022 
NOVĚ OTEVŘENO 

Přijďte se podívat do krámku KVĚTINY & DÁRKY U OLGY, 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 57(za KAVÁRNOU). 

Zde si můžete vybrat kytici pro každou příležitost a k tomu i originální dárek. 

Také vyzdobíme prostory pro firemní večírky, oslavu životního jubilea a svatby včetně dekorací aut apod. 
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DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

Hypochondr
Gallen
Kalybr

29. 5.

11. 6.

9. 7.

Beat Band

Kalybr

30. 7.

13. 8.

3. 9.

SBOR
DOBROVOLNÝCH

OLEŠENKA
2022

LETNÍ
VÝTVARNÝ PLENÉR

výstava prací z plenéru 

Jaroslav Grodl
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4. ročník běžeckého závodu

Přibyslavská 10 a 5
28.9.2022 Hřiště

Informace:
10 a 5 km v okolí Přibyslavi po silnicích, polních a lesních cestách

Prezentace 8:30 – 9:30

10:00 Společný start obou závodů

Online registrace do 25.9. nebo na místě v den závodu

V prostoru cíle bude pro závodníky připraveno občerstvení 

www.pribyslavska10.wz.cz

Pořadatelé: Ondřej Hrenic, Roman Dubský

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

– od 1. srpna 2022 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– od 1. srpna 2022 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. srpna 2022 Městská gotická věž otevřena/viz. plakát Vyhlídková věž KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2022 V knihovně zahájen letní provoz/soboty zavřené Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. srpna 2022 Celotýdenní provoz v TIC Přibyslav/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. srpna 2022 Výstava prací z plenéru  Janáček galerie Janáček galerie/Grodlová Sommerová
– 1. srpna 2022 Výstava fotografi í a fotografi ky Milana Skořepy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. srpna 2022 Výstava obrázků/Přibyslavské památky očima dětí Kurfürstův dům KZM Přibyslav, ZŠ Přibyslav
– 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 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO 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
– 6. srpna 2022 v 19.00 h. Quiz/hra, soutěž Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav
– 7. srpna 2022 SK Přibyslav- Sokol Jamné Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 11. srpna 2022 od 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 13. srpna 2022 Keřkov A – Havlíčkův Brod C Fotbalové hřiště Sativa Keřkov
– 13. srpna 2022 od 17.00 h. Countryšmik / skupina Terasa, buřty Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. srpna 2022 Ústřední topení/ zábava Olešenka/parket Sbor dobrovolných hasičů Olešenka
– 14. srpna 2022 SK Přibyslav B – Kožlí Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 16. srpna 2022 od 11.00 h Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 18. srpna 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města MěÚ Přibyslav
– 18. srpna 2022 od 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 19. srpna 2022 v 12.00 h. Uzávěrka zářijového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. srpna 2022 od 14.00 h. Motodění/ mše, vyjížďka, zábava (viz plakát) Olešenka Motorkáři
– 21. srpna 2022 SK Přibyslav – Tatran Ždírec nad Dobravu Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 25. srpna 2022 od 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Koupaliště Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 28. srpna 2022 SK Přibyslav B – Věžnice Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 3. září 2022 Keřkov A – Herálec Fotbalové hřiště Sativa Keřkov
– 4. září 2022 SK Přibyslav – Sokol Lučice Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 9. září 2022 Dobrodružství cyklistiky/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– 9. září 2022 v 19.00 h. Jasoň/ koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 10. září 2022 Mlékárenské dny Město Přibyslav MěÚ Přibyslav


