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Zasedání zastupitelstva města 24. srpna bylo, pokud se nestane nic mimořádné-
ho, posledním zasedáním tohoto volebního období. Dovolte mi tedy, abych v dneš-
ním čísle Přibyslavského občasníku vyslovil několik poděkování, stejně tak, jak tomu 
bylo před čtyřmi lety. 

Dříve ale, než začnu děkovat, chci se vrátit k prožitým posledním čtyřem rokům. 
Ty byly náročné pro každého z nás. Ať již to bylo období covidových opatření, či 
současná situace ve světě. V mnoha ohledech se vkrádají nejistoty do našich životů. 
Covidovými opatřeními byla podkopána důvěra v systém jako takový, byly narušeny 
přirozené vazby lidí. Epidemie, jakou jsme ještě nezažili, nás měla poučit a připravit 
na  to, že ne vždy máme vše v  rukách. Současná válka nedaleko od naší země je 
upozorněním, že období míru, které jsme v posledních desetiletích na našem území 
prožívali, je v dějinách spíše situací výjimečnou. Infl ace, která nesvírá jen naši eko-
nomiku, ale ekonomiky všech zemí, kde si politici dlouhodobě mysleli, že si mohou 
kupovat přízeň voličů ničím nekrytými penězi, bude nyní nemilosrdně okrádat nejen 
ty, kteří se takto uplácet nechali. 

Přesto tu je naděje, kterou pro příští dny, týdny a měsíce máme! Jsme tu my sami, 
naše schopnost znovu a znovu každé ráno vstát a začít nový den o něco lépe než 
ten předchozí. Bude to bolet, ale pojďme každý den o chvilinku déle pracovat, pojď-
me každý den o trochu více času věnovat svým blízkým, pojďme každý den udělat 
nějakou drobnost pro druhého, pojďme každý den někoho rozesmát a třeba i lépe 
odpočívat. Pojďme se poctivěji podívat na své životy. Ty tu nejsou od toho, abychom 
je žili bezchybně, ale od toho, abychom je prožívali. A ano, k tomu často patří „krev, 
pot a  slzy.“ Zahoďme falešné virtuální světy, nebo spíš, používejme je ke  sdílení 
radosti, ale ne k tvoření virtuálního světa vytvářející iluzi dokonalosti. Naše životy 
nejsou krásné proto, že jsou dokonalé, nýbrž proto, že se z našich nedokonalostí 
naše pravá krása čas od časů vynoří a prosvítí život všem okolo nás, včetně nás sa-
mých. Dbejme o to, aby to bylo vždy v ten správný okamžik. Čekají nás těžké chvíle, 
ale ty jsou vždy příležitostí vykonat mnoho dobrého.

Na prvním místě chci poděkovat zastupitelům našeho města, tedy těm, kteří do-
stali Vaši důvěru a odhodlali se vzít do svých rukou odpovědnost. V tomto volebním 
období došlo ke dvěma obměnám v zastupitelstvu města a já děkuji všem, kteří se 

na řízení města v tom složitém období podíleli. Bylo třeba tentokrát vložit více důvě-
ry do rukou starosty a místostarosty i rady města a já doufám, že jsem ji nezklamal. 
Díky Vám za Vaši práci. Speciální poděkování patří dvěma dlouholetým radním - 
Ing. Marii Křesťanové a nestoru přibyslavské politiky Ing. Václavu Zábranovi. Bez Vás 
by Přibyslav nebyla takovým městem, jakým je. Děkuji Vám za Vaši upřímnost a snad 
i důvěru. Opravdu jsem si jí od lidí jako Vy cenil. Oba jste se rozhodli působení v za-
stupitelstvu ukončit a já Vám přeji mnoho štěstí a spokojenosti ve vašich životech.

Děkuji všem členům výborů a komisí, kteří plnili své povinnosti a pomáhali k běhu 
osad a obcí, kontrole a řízení města, napomáhali spolupráci se zahraničními part-
nery, připravovali významné soukromé i společenské události. V tomto období byl 
kontakt s Vámi velmi ztížen obdobím zákazů setkávání a ani dnes, kdy doháníme 
covidové manko, s Vámi nemůžeme navázat styk tak, jak bychom si představovali.

Poděkování patří také zaměstnancům úřadu a zaměstnancům organizací zřizo-
vaných městem i dobrovolným hasičům. Poslední rok jste ode mne mnoho uznání 
neslyšeli, byť pracujeme dlouhodobě v napjaté atmosféře. Odvedli jste skvělou práci 
jak v období covidu, tak v období příjímání uprchlíků. 

Zvláštní dík bych chtěl poslat všem živnostníkům, podnikatelům, zaměstnava-
telům - zkrátka lidem, kteří se dokáží a  chtějí postarat sami o  sebe. Držím Vám 
palce v těch budoucích časech, které prověří každého z nás. Děkuji Vám za férovou 
spolupráci.

Vážení občané, 
děkuji nakonec především ale Vám všem, za  Vaši spolupráci, za  roky, jež jsem 

ve službě pro Vás měl doposud možnost strávit. Za konstruktivní přístup k řešení 
problémů. Často jsme spolu řešili spory a problémy, věřím, že jsme se vždy snažili 
dopracovat k výsledku, jenž byl ku prospěchu většiny. 

Osobně Vám  děkuji za Vaši důvěru. Chci se o ni ještě jednou ucházet a dokončit 
práci, která je rozdělána. Před čtyřmi lety jsem Vám napsal: „Žijeme na krásném 
místě, ve  zvlněné krajině, která uchopí za  srdce při návratu domů z  delších cest 
snad každého z nás. Dělejme všechno pro to, aby naše město, náš kraj i naše země 
vzkvétaly.“ A to platí i dnes. Naše město je především v našich rukou.

Martin Kamarád, starosta města

Návrh stavby Kolumbária v Přibyslavi se od začátku nesl v duchu eklektické archi-
tektury, odpovídající danému tématu. Sloup a kladí, nesoucí a nesené již od pradáv-
na, představovalo symbol duchovního života člověka. Tak jako první stavba vůbec 
v Stonehenge. Realizovaná stavba je důkazem poctivé práce všech, kteří se na díle 
podíleli. Za to patří všem dík, tak jako za mnohé odžité životy našich předků. 

Milan Stejskal

Již v  loňském roce bylo rozhodnuto o  přípravě projektu, který by řešil možné 
úspory ve veřejném osvětlení města i okolních obcí. Prvním krokem k zahájení pří-
prav projektu bylo zmapování stávající situace. Pro vypracování pasportu veřejného 
osvětlení byly osloveny tři fi rmy a nejlepší nabídkovou cenu předložila fi rma EFOS. 
Pro dokreslení stávajícího stavu zde uvedu několik čísel:

Celkem lamp VO Přibyslav 417 ks
Celkem lamp VO vesnice 189 ks
Celkem lamp (Přibyslav + vesnice) 606 ks

Zmíněný pasport obsahuje kromě technických specifi kací svítidel a stožárů také 
typ kabelového rozvodu a parametry osvětlované plochy pro každé svítidlo. 

Žádost o dotaci
V červenci tohoto roku byla podána žádost o dotaci, která kromě mnoha povinných 

příloh obsahovala rovněž odborně vypracovaný energetický posudek s řadou výpočtů 
a hodnocení ve vztahu k požadovaným normám. Projekt je rozdělen na dvě etapy.

V rámci první etapy by byla realizována část Přibyslav – vyjma Bechyňova náměstí, 
které bude řešeno zároveň v rámci budoucí revitalizace. Nových svítidel by se insta-
lovalo celkem 403 ks (390 výměnou + 13 doplněním). V srpnu jsme byli vyrozuměni 
Ministerstvem průmyslu a obchodu o přidělení dotace v celkové výši 3 569 460 Kč, 
což představuje 57,9 % celkových nákladů na realizaci projektu.

Jaká bude úspora?
Dotace je posuzována z hlediska výše dosažené energetické úspory. Spotřeba by 

po realizaci první etapy projektu klesla ze stávajících 184,6 MWh/rok na pouhých 
65,6 MWh/rok. Při stávajících cenách by bylo dosaženo úspory 346 000 Kč/rok.

Nyní se zpracovávají zadávací podmínky pro výběr zhotovitele první etapy pro-
jektu. Projekt je hodnocen velmi kladně z hlediska vyváženosti dosažených úspor 
a ekologického přístupu.

Přibyslav se dočká úspornějšího osvětlení

Poděkování

Dětem, mládeži, pedagogům i rodičům přeji dobrý start do nového školního 
roku a mnoho úspěchů po celý nadcházející školní rok.

Michael Omes
místostarosta města



       

 

    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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Zdá se, že to je chvilka, co jsem minule v PO děkovala kolegům ze zahraniční komise 
za  jejich práci – a už to jsou čtyři roky. Ty byly bohužel poznamenané epidemií covidu, 
která nejen drasticky zasáhla do osobního života mnohých z nás, ale omezila komunitní 
život a  znemožnila či ztížila mezilidské kontakty a  tudíž i  kontakty se spřátelenou obcí 
Mook en Middelaar. 

Přesto však proběhlo několik povedených akcí, které bych čtenářům PO ráda připomněla. 
Především to byla návštěva zástupců spolků, vedení města, školy a zahraniční komise u pří-
ležitosti 25. výročí navázání spolupráce našich obcí, a to v červnu 2019. V Mooku účastníky 
očekával bohatý program a dojmy účastníků, které jste si mohli přečíst v zářijovém PO roku 
2019, byly jednoznačně pozitivní. V tomtéž roce proběhla i návštěva přibyslavských mysliv-
ců v Mooku a tradiční návštěva old skautů na Mlékárenském dni v Přibyslavi. 

Na rok 2020 byla plánovaná návštěva starosty a  radních z Mooku v Přibyslavi, avšak 
z důvodů epidemie covidu byla zrušena, stejně jako další plánované akce. Až v roce 2021 
se uskutečnila další z  plánovaných a  odsunutých akcí, a  to návštěva myslivců z  Mooku 
v Přibyslavi. Ta proběhla velmi úspěšně a mohli jste si o ní přečíst v říjnovém čísle PO z roku 
2021. 

Návštěva starosty a představitelů obce Mook en Middelaar se nakonec uskutečnila až 
letos. Pro členy delegace byl připravený zajímavý program (viz červnové číslo PO), setkání 
s členy spolků a vedení města, návštěva akcí ACO běhu. Na organizaci akce se samozřejmě 
obětavě podíleli členové zahraniční komise. V těchto chvílích fi nišuje příprava na návštěvu 
našich myslivců v Holandsku v prvním zářijovém týdnu a na návštěvu old skautů z Mooku 
na Mlékárenském dni. 

Za poslední čtyři roky jsme se dočkali i smutných zpráv – zemřel pan Lodders, jeden 
z hybatelů počátků přátelství s obcí Mook en Midelaar, a opustil nás i náš dlouholetý přítel 
a čestný občan města Přibyslav, Piet Martens. Čest jejich památce!

Co se týče přátelských styků s městem Sliač, tam se dosud nepodařilo dojednat spo-
lupráci spolků, i když se v prosinci 2019 starosta M. Kamarád a místostarosta M. Omes 
zúčastnili oslav 50. výročí vzniku statutárního města Sliače. Přátelské vztahy však nadále 
existují, jak dokládá nejen spolupráce uměleckých škol, ale i návštěva primátorky Sliače, 
L´ubice Balgové, v srpnu t.  r. v Přibyslavi.

V  prvním zářijovém týdnu se uskuteční poslední schůzka zahraniční komise v  tomto 
volebním období. Děkuji všem aktivním členům, kteří odvedli i v této složité době skvělou 
práci, a děkuji vedení města za podporu v rozvoji mezinárodních přátelských vztahů. 

Mgr. Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise

Kraj Vysočina chápe „svůj“ venkov jako nenahraditelnou součást našeho 
regionu a jeho potřeby vnímá velmi intenzivně. I proto do něj směřuje nema-
lou fi nanční podporu ve formě jak krajských, tak státních dotací, z nichž hned 
dvě jsou určeny venkovským prodejnám. Už na  jaře nabídl Kraj Vysočina 
vlastních 7 miliónů korun, na které si mohly sáhnout obce do 500 obyvatel. 
Záleželo na rozhodnutí starostů a obecních zastupitelů, na co až 50 tisíc ko-
run od kraje využijí. Na základě podnětů z obcí totiž Kraj Vysočina umožňuje 
v rámci své podpory dotovat nejen provoz venkovské kamenné prodejny, ale 
například i provoz místní knihovny, služby související s provozem lékařských 
ordinací  nebo například místních turistických cílů – galerií, rozhleden nebo 
třeba muzeí. Podpořeno již bylo celkem 157 obcí, z nichž 138 požádalo právě 
o dotaci na provoz obchůdku.

Další fi nanční pomoc chystáme na podzim na podporu obchůdků ve vět-
ších obcích od 501 do 3 tisíc obyvatel, v případě obcí od 1 tisíce do 3 tisíc 
obyvatel se podpora týká jen místních částí. Těm pošleme peníze, které kra-
jům nabídlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V tomto případě budeme roz-
dělovat další 4 milióny korun s maximální výší dotace 60 tisíc korun na jednu 
prodejnu. Sběr žádostí byl předběžně stanoven na dobu od 24. 10. do 31. 
10. 2022. Vše potřebné k podání žádosti bude v 2. polovině září zveřejněno 
na www.fondvysociny.cz v sekci Regionální rozvoj a veřejná správa. V  loň-
ském roce bylo z  tohoto programu poprvé podpořeno 59 prodejen, tedy 
téměř všechny, které o podporu projevily zájem. 

Jednoduchými kupeckými počty dojdeme k  celkové regionální podpoře 
malých venkovských obchůdků ve výši až 11 miliónů korun. Jsou to peníze, 
které pomohou uhradit například rostoucí náklady na energie, nájemné, in-
ternet nebo mzdy. Kraj prostřednictvím těchto jednoduchých dotací pomáhá 
udržet konkrétní služby na venkově. I přesto, že jsou služby těchto obchůdků 
využívány omezeně, stále existuje poměrně velká skupina obyvatel, pro které 
neexistuje alternativní náhrada, a kteří nemohou z objektivních důvodů této 
služby využít v nejbližších větších obcích či městech. Význam podpory ob-
chůdků v malých obcích se potvrdil i v době pandemie, kdy o ně zájem rostl. 

Platí, že Kraj Vysočina posílá fi nanční pomoc tam, kde je jí třeba.

Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina

Jak daleko je do Mooku – 
a jak rychle utekly čtyři roky…

Kraj rozdělí 11 miliónů 
korun na provoz malých 
prodejen

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Komunální volby 23. – 24. 9. 2022

Ve  volbách do  Zastupitelstva města Přibyslav se bude volit v  těchto volebních 
okrscích:

Volební okrsek č. 1 je pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi nad silnicí I/19 
(Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) a  volební místnost 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 Jablonná, 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).

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o  hlasování 
do přenosné volební schránky. Své žádosti oznamujte matrikářce městského úřadu 
paní Věře Hradové, tel. 569 430 829, e-mail hradovav@pribyslav.cz. Ve dnech voleb 
oznamujte své žádosti příslušné okrskové volební komisi. 

V pátek 2. 9. 2022 se od 16:00 hodin koná na Městském úřadu Přibyslav první 
zasedání okrskových volebních komisí.

V pondělí 5. 9. 2022 se od 13:00 hodin koná v Havlíčkově Brodě školení předsedů, 
místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí.

Výsledky voleb budou po jejich schválení Českým statistickým úřadem zveřejně-
ny na úřední desce města. Dále budou zveřejněny na webových stránkách města 
ve  složce „Město a  úřad“, v  podsložce „Volby“, kde jsou průběžně zveřejňovány 
i další informace k volbám.

Informace k  volbám jsou dále k  dispozici na  webových stránkách Ministerstva 
vnitra ČR a Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Přibyslavské slavnosti a Mlékárenský den – omezení dopravy 
a zkrácení doby nočního klidu

Ve dnech 9. – 11. září 2022 se konají Přibyslavské slavnosti, jejichž nejvýznam-
nější akcí je sobotní Mlékárenský den. V sobotu a neděli dopoledne bude proto pro 
dopravu uzavřen prostor Bechyňova náměstí před radnicí, část ulice Havlíčkova 
od náměstí ke křižovatce ulice Havlíčkovy s ulicemi Příkopy a Česká a taktéž prostor 
autobusového nádraží, jehož stanoviště budou přesunuta na silnici II/350 do spodní 
části náměstí s  navazující Žižkovou ulicí (cca 50 m pod prodejnou Sedmikráska, 
resp. pod bývalou restaurací „Na Růžku“). Objízdné trasy budou vedeny ulicemi 
Pecháčkova a Gen. Luži. Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je zkrácena doba 
nočního klidu na dobu od 2 do 6 hodin.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

(pokračování na str. 6)
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ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Plnění rozpočtu

Ke konci měsíce července 2022 je plnění rozpočtu následující: celkové příjmy jsou 
ve výši 69 257 750 Kč, (76,2 % schváleného rozpočtu po RO č. 4) a celkové výdaje 
jsou ve výši 46 611 606 Kč (což je 20,4 % celkových schválených výdajů po RO č. 4 
na letošní rok). 

V  posledních letech vlivem pandemie COVID 19 a  letos i  války na  Ukrajině se 
vyvíjely daňové příjmy města (z RUD) mírně kolísavě. Pro srovnání vývoje přikládám 
graf průběžného plnění daňových příjmů města vždy ke konci června od roku 2018 
až do roku 2022:

 Pokračuje stavba „Okružní křižovatka na  I/19, Přibyslav“ společností PORR, 
probíhají terénní úpravy - odtěžování a odvoz zeminy v místě okružní křižovatky 
a zemní práce v „tvarování terénu“ pod křižovatkou, dále proběhlo uložení kolektoru 
pro spol. NEUFE pod komunikací I/19. V řešení je úprava příjezdové komunikace 
do  spol. NEUFE z  důvodu provádění zemních prací v  místě stávajícího příjezdu, 
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 byla dokončena fasáda domu, osazeny oka-
pové svody, probíhají práce na montáži ústředního topení v bytech, schválena byla 
možnost umístění elektrokotle, jako záložního zdroje vytápění této budovy. 

V tomto měsíci byly zahájeny stavební práce na zmiňovaných opravách mostních 
konstrukcí v Ronově nad Sázavou a v České Jablonné, práce provádí smluvně ujed-
naná fi rma K-Dorper, s.r.o., ze Stradouně. Na Kraj Vysočina byla podána žádost 
o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, program Obnova venkova Vysočiny 2022, 
na opravu těchto mostních konstrukcí. Podkladem pro opravy jsou výstupy z pravi-
delných hlavních či běžných prohlídek mostních objektů ve správě města Přibyslav.

Ostatní
Byla dokončena další seč veřejné zeleně. Úprava květeny a zeleně je plánována 

před konáním Přibyslavských slavností. Proběhla deratizace nebytových prostor. 
Další deratizace proběhne v podzimním období. 

Bytová oblast
Zdárně byly dokončeny stavební práce na zmiňované havárii domovního odpa-

du vnitřní a venkovní kanalizace včetně sklepních prostor, v domě s pečovatelskou 
službou čp. 240. Dokončeny byly i rekonstrukce ve dvou koupelnách v návaznosti 
na tuto havárii, včetně nové elektroinstalace. V řešení máme úpravu terénu před 
touto budovou v součinnosti s odborem technických služeb a externí fi rmou. 

Náš odbor řešil nájemníkem domu čp. 41 nahlášenou vlhkost v místnosti. Po zjiš-
tění příčiny – zatékání v koupelně z důvodu nefunkčního vanového vypouštěcího 
ventilu, byla závada odbornou fi rmou odstraněna. Koncem měsíce jsme obdrželi 
od našeho nájemníka informaci o výskytu vlhkého zdiva v bytě, závada je v řešení 
s  projektantem a  odbornou fi rmou. S  podobnou závadou na  odpadech jsme se 
potýkali u nájemníka v bytovém domě č. p. 25 v Ronově nad Sázavou. Zatékání 
bylo opět řešeno odbornou fi rmou pod dohledem projektanta a byla odstraněna 
v co nejkratším možném termínu. 

Všem dotčeným těmito opravami chceme touto cestou poděkovat za shovívavost 
a spolupráci. 

Byla podepsána smlouva se zhotovitelskou fi rmou na stavební úpravy bytového 
domu č. p. 17 v Ronově na Sázavou. Stavbu bude realizovat společnost HV stav-
by a práce, s.r.o., z Rajhradic. Na tuto stavbu je akceptovaná žádost o poskytnutí 
podpory z programu Nová zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí. 
Zároveň v tomto domě budeme muset řešit závadu ve stabilitě podlahy v bytě nad 
sklepním prostorem. Proběhl nátěr střechy na domě DPS č. p. 240. V domech s pe-
čovatelskou službou č. p. 251 řešíme z důvodu stáří a nefunkčnosti regulace ventilů 
a termostatických hlavic na radiátorech výměnu v jednotlivých bytech. 

Řešili jsme stížnost na porušování domovního řádu v Ronově nad Sázavou č.p. 15. 
Proběhly kontroly plynových zařízení v bytech. 

Byla provedena aktualizace žádostí o městské byty a o byty v domech s pečova-
telskou službou.

Nebytová oblast
Odborná fi rma na  objednávku provedla obnovení nátěru střechy na  budově 

č.p. 35. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Vodní atrakce na koupališti

Na letošní sezonu jsme obnovili technologii koupaliště. Značně opotřebovanou 
a  technicky zastaralou čerpací techniku cirkulace bazénové vody jsme nahradili 
novými čerpadly s ovládáním spojeným s frekvenčními měniči. Ty zajišťují lepší me-
chanické čištění vody a její vyšší kvalitu. A také efektivní využívání elektrické energie, 
s čímž souvisí i úprava provozních časů atrakcí. Právě na ně – hlavně na bublinky 
masážní lavice, se nás lidé často ptají. Proč nám je nepustíte teď, my chceme tuhle 
atrakci právě teď zapnout atd. V tomto článku jsem se rozhodla podrobně odpově-
dět, proč máme energeticky nejnáročnější atrakce řízené pouze automaticky. 
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Výnos z vkladů města u bank 

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Dokončili jsme stavbu kolumbária na  místním hřbitově. Na  stavebním odboru 
je požádáno o  vydání kolaudačního souhlasu s  užíváním stavby. Na  hřbitově je 
v  realizaci rekonstrukce čtyř hřbitovních bran – tři brány v  přední části hřbitova 
podél silnice a jedna branka v zadní části hřbitova, rekonstrukce smluvně ujednána 
s panem Petrem Štáfl em z Utína. 

Pokračují stavební práce na rekonstrukci ulice Pelikánova a Rašínova. Na ulici Raší-
nova prozatím probíhají stavební práce ze strany společnosti Vodovodů a kanalizací 
HB a práce společnosti ČEZ, a.s., přeložka vzdušného vedení silnoproudu do zem-
ních kabelů. V ulici Pelikánova probíhají pokládky obrubníků, výkopy a napojování 
uličních vpustí na kanalizaci a přípravy pro chodník a parkovací stání u bytových 
domů, včetně navážení konstrukčních vrstev ŠD pro podloží komunikace. 

Hospodářská činnost
Průběžný výsledek hospodářské činnosti města ke konci července 2022 je celkem 

+12 162 446 Kč. Na tomto průběžném zisku se podílí jednotlivé organizace města 
takto: lesy -21 436 Kč, skládka 3 161 325 Kč, správa majetku -241 638 Kč, kabelová 
televize 881 502 Kč a pronájmy 8 382 693 Kč.  

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

k 16. 8. 2022 181 188 523 Kč. Částku ve výši 158 279 679 Kč má naše město ulo-
ženou na  termínovaných vkladech a  spořicích účtech několika bank s  úročením 
od 5,1 % do 6,4 % p. a., likvidita vkladů je od 1 do 3 měsíců. 

Na sbírkovém účtu pro pořízení betlému byl ke dni 16. 8. 2022 zůstatek 80 984 Kč.
Město v posledních letech na svých účtech udržuje větší množství fi nančních pro-

středků. Vzhledem k aktuálnímu vývoji infl ace a s tím souvisejících úrokových sazeb 
u bank tvoří příjmy z takto uložených peněz v tomto roce významnou příjmovou 
položku. Pro srovnání úrokové příjmy města za posledních 5 let:



Str. 7Zprávy z radniceZÁŘÍ 2022

Voda na koupališti cirkuluje řízeně, ekonomicky
Cirkulační voda, která je fi ltrovaná na fi ltrech a poháněná cirkulačními čerpadly, 

jede v provozní době na 100 %. Mimo tuto dobu se účinnost čerpadel sníží na 55 %, 
a to pomocí frekvenčních měničů. V tu chvíli začínáme spořit elektřinu a zároveň 
zachováváme chemickou úpravu bazénové vody podle doporučení vyhlášky Minis-
terstva zdravotnictví. Úspora se projeví při ročním vyhodnocení vložené investice. 
S obnovou čerpací techniky jsme zároveň obnovili vybavení strojovny technologie 
– například ovládací klapky, uzavírací ventily nebo zpětné klapky.

A vodní atrakce se spouštějí automaticky
Spouštění a vypínání všech vodních atrakcí měl v minulosti vždy na starosti plav-

čík. Při velké návštěvnosti to nebylo úplně ideální řešení. Plavčík má obrovskou 
zodpovědnost za  zdraví a  bezpečí lidí, za  dodržování pořádku. Ruční spouštění 
a vypínání atrakcí částečně odvádělo jeho pozornost od dohledu nad oběma bazény. 
A navíc nešlo zajistit optimální provoz vodních prvků. Při spuštění atrakcí dochází 
k velkým únikům dezinfekční látky do ovzduší. Sladěním časů jednotlivých atrakcí 
jsme docílili toho, že chemická úprava bazénové vody se rozprostřela v čase a ne-
dochází k nárazovým výkyvům hodnot ošetřované bazénové vody. Vyloučili jsme 
tak poškození bazénové vody nežádoucími bakteriemi (Staphylococcus aureus, 
Excherichia coli, Pseudomonas aureus, Legionella…). Což nám potvrzují hygienické 
kontroly kvality bazénové vody, která vychází bezchybně. 

Ve vodních atrakcích musí zkrátka pravidelně cirkulovat voda
Časy spouštění atrakcí a navazující časové intervaly ve dne i v noci máme na kou-

pališti nastavené optimálně, po zkušenostech získaných od provozovatelů podob-
ných plaveckých areálů. U některých atrakcí jsme si ale stále ponechali také mecha-
nickou možnost spouštění. Jen „do automatu“ bychom určitě nedali třeba skluzavku, 
ručně občas zapneme i chrlič na masírování zad. Zato perličková masážní lavice, 
to je energetická lahůdka se spoustou „schovávaček“ pro bakterie. Ta je nastavená 
pouze v automatu. Každou druhou hodinu se spouští na téměř 30 minut. Kdy se 
příště sepne, vám řekne plavčík. 

Návštěvnost koupaliště
V červnu a červenci si přišlo na naše koupaliště zaplavat a osvěžit se 6 289 lidí. 

Do  městské pokladny jsme za  tyto dva měsíce odevzdali na  tržbě za  vstupné 
230  451 Kč, což je o  81  443 Kč víc než vloni za  stejnou dobu. V  polovině srpna 
za sebou máme hodně tropických dnů, do areálu přijde přes 500, někdy i 600 lidí. 
Uvidíme na konci srpna, jaká bude letošní celková koupací sezona a zda necháme 
otevřeno také pár dní v září.

Cvičení v hale
Rozpisy cvičení v hlavním sále i zrcadlovém sálku najdete na konci srpna ve vývěs-

ce vedle sportovní haly, uvnitř haly na nástěnce a na webových stránkách sportovní-
ho zařízení: www.szpribyslav.cz

Zastávka Dolní Jablonná
V polovině srpna jsme začali s rekonstrukcí zastávky hromadné dopravy na návsi 

v Dolní Jablonné. Její konečná podoba bude v duchu vesnického rázu, architekto-
nický koncept si můžou zájemci prohlédnout hned vedle ve vývěsce. Zednické práce 
a výměnu střechy provede technická četa, práci se dřevem pak místní truhlářství.

Rozpis kontejnerů 
I v tomto čísle Přibyslavského občasníku najdete tabulky s rozpisy umístění kon-

tejnerů na zeleň v Přibyslavi a v místních částech. Hned v příštím čísle si přečtete 
říjnový termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Sami můžete tento 
odpad vozit na sběrný dvůr skládky Ronov nad Sázavou. Otevírací doba je uvedená 
na titulní straně webu města.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Mlékárenský den v Přibyslavi

Rádi bychom vás pozvali na 31. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi, který se 
koná dne 10. září 2022. Plánujeme prezentaci výrobků v radničním sklepení i ve farní 
stodole. Na náměstí bude také probíhat ochutnávka výrobků oceněných značkou 
Regionální potravina Kraje Vysočina. Mlékárenský den v Přibyslavi provází bohatý 
doprovodný program. 

Zde pro připomenutí uvádíme loňské vítězné výrobky ze čtyř soutěžních kategorií:
•  DIP 140 g paprika s jalapeňos, DIP 140 g česnek s bylinkami – Polabské mlékárny, 

Poděbrady
•  Čerstvý kozí sýr s provensálským kořením BIO – Dvorský statek, Olešenka
•  Tvarohová pochoutka s pistácií a malinou – Farma Bezděkov
•  Sedlčanský Hermelín originál 100 g – Savencia 

Dne 7. 9. 2022 proběhne v zasedacím sále zámku Přibyslav tisková konference 
za  účasti zástupců Ministerstva zemědělství, Kraje Vysočina, Českomoravského 
svazu mlékárenského, Agrární komory, Potravinářské komory, zástupců mlékáren 
a dalších odborníků na oblast mlékárenství.

Jana Krejčová
referent OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Léto v pečovatelské službě

Léto je v pečovatelské službě ve znamení výběru dovolených. Provoz pečovatel-
ské služby probíhal během letních prázdnin bez větších problémů. V ojedinělých 
případech byla zrušena odpolední směna a nahrazena pohotovostí, a to zejména 
z důvodu nemoci pečovatelek. V tyto dny byla provozní doba pečovatelské služby 
upravena od 6.30 do 15.00 hodin a odpolední směna byla nahrazena pohotovostí. 
Ovšem i přes tuto skutečnost jsme poskytovali veškerou nasmlouvanou péči i služby 
– včetně akutních odpoledních pochůzek k jednotlivým uživatelům. 

Náhradní stravování
Náhradní stravování jsme pro naše klienty zajišťovali ve dnech 15. – 19. srpna, kdy 

školní jídelna nevařila. Obědy jsme vozili z fi rmy Osiva, a.s., a těchto služeb využilo 
45 klientů. Ráda bych tedy touto cestou poděkovala celému kolektivu z kuchyně jak 
za velmi dobré obědy, tak i za ochotu pro nás týden vařit. Děkujeme.

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

se covidového onemocnění. I  tak bych ráda apelovala na naše klienty a na  jejich 

(pokračování na str. 8)

Rozmístění kontejnerů ve městě

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 12.9. 26.9. 6 Cihlářská 5.9. 19.9.
2 Bezručova 13.9. 27.9. 7 Jiráskova 6.9. 20.9.
3 Hesovská 14.9. 29.9. 8 Vyšehrad 7.9. 21.9.
4 Pecháčkova I 15.9. 29.9. 9 Prokopova 8.9. 22.9.
5 Zahrádky u ACO 16.9. 30.9. 10 Na Vyhlídce 9.9. 23.9.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 12.9. 26.9. 16 Seifertova 5.9. 19.9.
12 Pecháčkova II 13.9. 27.9. 17 Česká 6.9. 20.9.
13 Nezvalova 14.9. 29.9. 18 U Barevny 7.9. 21.9.
14 Bezpalcova 15.9. 29.9. 19 Zahradní 8.9. 22.9.
15 Zahrádky Amerika 16.9. 30.9. 20 Zahrádky Letiště 9.9. 23.9.

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 5.9. – 8.9. 16.9. – 18.9. 26.9. – 29.9.
Keřkov 9.9. – 11.9. 19.9. – 22.9. 30.9. – 2.10.
Dobrá 12.9. – 15.9. 23.9. – 25.9. 3.10. – 6.10.
Česká Jablonná 5.9. – 8.9. 16.9. – 18.9. 26.9. – 29.9.
Dolní Jablonná 9.9. – 11.9. 19.9. – 22.9. 30.9. – 2.10.
Poříčí 12.9. – 15.9. 23.9. – 25.9. 3.10. – 6.10.
Dvorek 5.9. – 8.9. 16.9. – 18.9. 26.9. – 29.9.
Uhry 9.9. – 11.9. 19.9. – 22.9. 30.9. – 2.10.
Utín 12.9. – 15.9. 23.9. – 25.9. 3.10. – 6.10.

Hana Mikulincová, OTS

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v září 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 
20. 9. 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 15. 9. 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 ze str. 7)

zdravý rozum a úsudek a v případě, že jsou nemocní nebo mají příznaky virové-
ho 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 Vysočina probíhá v  Přibyslavi již 

od roku 2019 a to jednou měsíčně. Termín další poradny v září je v úterý 20. 9. 2022 
v čase od 9.00 do 11.00 hodin ve společenské místnosti střediska pečovatelské služ-
by, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod). Vzhledem k tomu, že se jedná o re-
gistrovanou 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
Milostivé léto II

Dlužníci s exekucí mají další příležitost zbavit se svého břemene v období od 1. 9. 
do 30. 11. 2022, kdy mohou uhradit jistinu dluhu a poplatek exekutorovi ve výši 
1 815 Kč, aniž by hradili úroky a penále. Milostivé léto II se týká exekucí vůči veřej-
ným institucím a státním podnikům (města, úřady, školy, dopravní podniky, pojiš-
ťovny, nemocnice apod.), které byly zahájeny před 28. 10. 2021. V dané věci je třeba 
kontaktovat exekutora a sdělit svůj záměr úhrady dluhu. Pomoc a bližší informace 
získáte na dluhové lince 770 600 800 nebo na www.milostiveleto.cz. 

Jednorázový příspěvek na dítě
V  polovině srpna začali rodiče žádat o  jednorázové příspěvky na  děti ve  výši 

5 tis. Kč. Jelikož se on-line aplikace první den spuštění potýkala s problémy, zavítali 
žadatelé na Czech POINT městského úřadu, který je jednou z možností, jak o pří-
spěvek zažádat. První den navštívilo naši matriku, která Czech POINT provozuje, 
14 žadatelů, druhý den o polovinu méně. Věříme, že většina žadatelů, kteří mohou 
využít k podání žádosti internet, takto učiní a nenechá se odradit prvním nezdarem 
při ověřování identity. I na pracovištích České pošty bude možné přes Czech POINT 
zažádat, ale až od 1. října. Svůj nárok pak žadatelé mohou uplatnit do 1 roku ode dne 
nabytí účinnosti zákona, tj. do 30. 6. 2023. Příspěvky spadají do gesce Úřadu práce 
a pro bližší informace můžete volat 950 194 444 nebo call centrum ÚP 800 77 99 00, 
případně vyplnit formulář na https://www.mpsv.cz/web/cz/zadani-pozadavku. 

Změna úředních hodin Úřadu práce v Přibyslavi
Upozorňujeme na změnu úředních hodin pracoviště Úřadu práce v Přibyslavi pro 

agendu dávek hmotné nouze, a to každé pondělí v době 8 – 11.30 a 12.15 – 15.00 hod. 
Úřední hodiny pro zprostředkování zaměstnání a  dávky státní sociální podpory 
zůstávají ve středu beze změny. V ostatní dny je vá m k dispozici pracoviště Úřadu 
práce v Havlíčkově Brodě. 

Pomáháme Ukrajincům
Ke dni uzávěrky občasníku naše kontaktní místo pro ukrajinské uprchlíky navštívi-

lo 148 Ukrajinců, z toho cca 90 i nadále pobývá v Přibyslavi a zapojuje se do běžného 
života. Někteří plánují odjezd ještě do konce roku, neboť stále věří, že se situace v je-
jich rodné zemi zklidní nebo jsou k odjezdu donuceni tamním nařízením. Jiní už se 
poohlížejí po trvalém bydlení v ČR z důvodu ztráty domova či obav o svou budouc-
nost na Ukrajině. Aktuálně pomáháme s přesunem vícečetných rodin do nedaleké 
Havlíčkovy Borové, která s námi v uprchlických záležitostech spojených s nouzovým 
ubytováním spolupracuje, za což děkujeme. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Naše poradna vám už několik let pomáhá zvládat péči o vaše blízké, kteří one-
mocněli, nebo následkem úrazu či cévní mozkové příhody potřebují v aši pomoc. 
Učíme vás, jak s nemocným komunikovat, jak mu vytvořit bezpečné prostředí. Ale 
i  jak se o  péči podělit, kdo vám může s  péčí pomoci a  jak získat na  tuto pomoc 
fi nanční prostředky. Provázíme vás péčí od prvních náznaků nemoci, přes všechna 
úskalí a nesnáze, často až k umístění nemocného do pobytového zařízení. Nezřídka 
i k závěru života. 

Ne každé zapomínání musí být nutně hned příznakem závažného onemocnění. 
Žijeme v nelehké době a stres výrazně ovlivňuje nás všechny:

… a je tu další slunečné ráno. Ta horka jsou úmorná a já dnes už musím dojít 
na nákup. Už nemáme žádné pečivo. Tak rychle, abych využila ranního chladu. 
Brýle, klíče, peněženku, tašku a běžím. Zajdu do pekárny a zastavím se pro zele-
ninu. Mám chuť na čerstvou okurku. A co dnes uvařím? A vytáhla jsem ze zásuvky 
žehličku? Ale ano, určitě ano. Vždyť jsem za chvíli zpět. Tak honem koupím to pečivo 
a běžím. Ale co jsem to jenom ještě chtěla? Je tu fronta, tak to si určitě vzpomenu. 
A co ta žehlička? Určitě je vypnutá! A co jsem ještě chtěla koupit? Lístek s nákupním 
seznamem zase leží na stole! Nevadí, zavolám manžela, on mi to přečte. Nezavo-
lám, nemám mobil! Sluníčko už začíná pěkně připalovat. Jsem naštvaná a nakou-
pila jsem věci, které jsem vlastně ani koupit nechtěla…

Pečujte o sebe! Nepřehlížejte potíže své, ani svých blízkých! Každá situace má své 
řešení. Přijďte se poradit. Sdělená starost, poloviční starost. 

Můžeme se setkat každý třetí čtvrtek v  měsíci v  prostorách zasedací místnos-
ti Městského úřadu Přibyslav. Nebo kdekoli na  kontaktních místech poradny. 
Umíme poradit přes telefon nebo email. Volejte tel. 733  629  018 nebo pište 
na rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz

Podrobnější informace naleznete na  http://alzheimerporadnavysocina.cz/. Pa-
měť s námi můžete trénovat i přes https://www.facebook.com/alzheimerporadna-
vysocina/, cvičení Vám po domluvě můžeme i pravidelně zasílat na váš email. 

Mgr. Marcela Rýpalová
vedoucí Alzheimer poradny Vysočina

Alzheimer poradna Vysočina

Uzávěrka příštího čísla 20. 9. 2022 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 9. 2022)
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(pokračování na str. 10)

 173/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s odpuštěním částky za měsíční nájemné za byt č. 1, 
Ronov nad Sázavou 25, 582 22 Přibyslav, panu …, 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

174/2022 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor budovy Hu-
sova 301, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku par. č. st. 350 v k. ú. Při-
byslav, v  I. nadzemním podlaží budovy, a to klubovny č. 1 (24,20 m2), klubovny 
č. 2 (21,45 m2), kuchyňky (8,88 m2), WC (9,25 m2), šatny (5,60 m2) a  chodby 
(23,16 m2) vše o celkové výměře 92,54 m2, na dobu určitou do 31. 12. 2022 za úče-
lem zájmové činnosti dětí a  mládeže a  rozhoduje záměr obce vyvěsit na  úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 17. 08. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

175/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na zakázku „Dodávka a mon-
táž elektrokotle do budovy DPS 239, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou START Zelený s.r.o., Široká 
376, 588 32 Brtnice, IČO 08731314, DIČ CZ08731314. Celková částka na dodávku 
a montáž elektrokotle je 149.400 Kč bez DPH.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

176/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Oprava 
štuku a omítky na nemovitosti čp. 45, Bechyňovo náměstí v Přibyslavi“ mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností 
PETRAlaan s.r.o., U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO 04157010. 
Cena díla je 435 854,89 Kč bez DPH, tj. 527 384,42 Kč včetně DPH.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

177/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na službu 
s  názvem „Údržba veřejné zeleně v  místní části Ronov nad Sázavou, Přibyslav“ 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a organizací SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ronov nad Sázavou, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 60128810. Celková částka za roční údržbu zeleně 
se mění z 35.851 Kč na 36.299 Kč.
Termín: 22. 09. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

178/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Staveb-
ní 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. Celková výše více-
prací je v částce 342.061 Kč bez DPH.
Termín: 14. 09. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

 158/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s využitím cyklostezky Přibyslav - Sázava 
k uspořádání závodu Roller Vysočina Tour 2022, který se uskuteční 13. 
8. 2022 od 21:00 do 23:00 hodin na odpovědnost pořadatele závodu SKI 
team VYSOČINA, z.s., Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, IČO 08802785.
Termín: 15. 08. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

159/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
ze dne 30. 7. 2020, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem …, 674 01 
Třebíč na byt č. 8. Dodatek upravuje dobu trvání nájemní smlouvy do 31. 
7. 2024.
Termín: 31. 07. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

160/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na stavební práce 
pro zakázku „Oprava MK v Přibyslavi“.
Termín: 26. 08. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

161/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na stavební práce 
pro zakázku „Oprava mostní konstrukce M-01 v České Jablonné a most-
ních konstrukcí M-11-L a M-12-L v Ronově nad Sázavou“.
Termín: 26. 08. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

162/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit zadávací řízení na stavební práce 
pro zakázku „Zateplení kulturního domu v Přibyslavi 2022“.
Termín: 16. 09. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0, nepřítomen 0

163/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Stavební úpravy BD 
č. p. 17 v místní části Ronov nad Sázavou“ nabídku od společnosti HV 
stavby a  práce s.r.o., IČO 04395255, Krátká 157, 664  61 Rajhradice 
s nabídkovou cenou 3.600.000 Kč bez DPH a schvaluje uzavřít smlouvu 
o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice, 
IČO 04395255.
Termín: 26. 08. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

164/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  dílo „Přibyslav, ul. 
Rašínova - rekonstrukce VO“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměs-
tí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností M - SILNICE a.s., 
Husova 1697, 530  03 Pardubice, IČO 42196868 s  nabídkovou cenou 
376.783,08 Kč bez DPH, tj. 455.907,53 Kč včetně DPH.
Termín: 26. 08. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

165/2022 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení smlouvy o dílo „Údržba zele-
ně v Přibyslavi“ ze dne 11. 4. 2022 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a SK PŘIBYSLAV, z.s., Hu-
sova 302, 582  22 Přibyslav, zastoupeným panem Čestmírem Siberou, 
IČO 60126205 ke dni 1. 7. 2022 dohodou.
Termín: 26. 08. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

166/2022 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem „Úprava nezpev-
něné části pozemku parc. č. 951/25 - orná půda v k. ú. Přibyslav ve vlast-
nictví města Přibyslav“ manželů …, 582 22 Přibyslav.
Termín: 26. 08. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

167/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemků parc. č. 608 o vý-
měře 1 676 m2, parc. č. 612 o výměře 5 217 m2, parc. č. 702 o výměře 
168 m2 a parc. č. 750 o výměře 1 069 m2 v k. ú. Česká Jablonná na dobu 
neurčitou s  desetiletou výpovědní lhůtou a  záměr pachtu pozemků 
parc. č. 636 o výměře 3 490 m2 a parc. č. 686 o výměře 475 m2 v k. ú. 
Česká Jablonná na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou a roz-
hoduje záměry města vyvěsit na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

168/2022 Rada města Přibyslav schvaluje pacht pozemků parc. č. 709 o výměře 
2  107 m2 a  parc. č. 727 o  výměře 4  141 m2 v  k. ú. Hřiště společnos-
ti OSIVA a.s., Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069. Výše 
pachtovného je 4.000 Kč/ha/rok. Pacht bude sjednán na dobu neurčitou 
s pětiletou výpovědní lhůtou.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 27.  07. 2022

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 10.  08. 2022

169/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distri-
buce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži 
pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 797 a 968 v k. ú. Hřiště spočívající 
v  právu umístit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu, výměnu 
a modernizaci součásti distribuční soustavy. Výše jednorázové náhrady za zřízení 
věcného břemene je ve výši 9.500 Kč + DPH.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

170/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 308/10 
o výměře 470 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce 
po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

171/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 308/10 
o výměře 473 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce 
po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

172/2022 Rada města Přibyslav povoluje příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 čerpání z fondu 
investic na pořízení projektoru pro Kulturní dům Přibyslav ve výši 275.000 Kč bez 
DPH, tj. 332.750 Kč vč. DPH.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

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

179/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na zakázku 
„Rekonstrukce 3 ks hřbitovních bran v přední části hřbitova a 1 ks 
branky v zadní části hřbitova v Přibyslavi“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem 
Petrem Štáfl em, Uhry 816, 582 22 Přibyslav, IČO 07410051. Cel-
ková částka na rekonstrukci uvedených bran je 132.500 Kč. 
Termín: 30. 08. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

180/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na stavební práce pro za-
kázku „Oprava mostní konstrukce M-01 v České Jablonné a most-
ních konstrukcí M-11-L a M-12-L v Ronově nad Sázavou“ nabídku 
od společnosti K-DORPER s.r.o., Stradouň 4, 538 63 Stradouň, 
IČO 01590979 s nabídkovou cenou 247.376,15 Kč bez DPH, tj. 
299.325,14 Kč včetně DPH a  schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 15. 09. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

181/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení opakovaného výbě-
rového řízení na  stavební práce pro zakázku „Oprava místních 
komunikací v Přibyslavi“.
Termín: 15. 09. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

182/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít dodatek se 
společností OSIVA a.s., Pecháčkova 369, 582  22 Přibyslav, 
IČO 48171069 k  Dohodě o  ukončení nájemních smluv ze dne 
29. 9. 2020 na pozemky parc. č. 328, 334/17, 323/1, 324, 326, 
334/15 o celkové výměře 3,5252 ha v k. ú. Přibyslav. Dodatkem 
se prodlužují nájemní vztahy do 30. 9. 2023.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

183/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít dodatek se společ-
ností OSIVA a.s., Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069 
k Pachtovní smlouvě ze dne 30. 9. 2020, kterou se propachtovávají 
pozemky parc. č. 269, 271, 314/97, 322, 334/1, 334/14, 334/16 
a 1729 o celkové výměře 3,3389 ha v k. ú. Přibyslav. Dodatkem se 
prodlužuje doba pachtu do 30. 9. 2023.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

184/2022 Rada města Přibyslav bere na vědomí Zprávu o hospodaření pří-
spěvkové organizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 
Přibyslav, IČO 70944938 za 1. pololetí 2022.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

185/2022 Rada města Přibyslav bere na vědomí čerpání fi nančních prostřed-
ků z rezervního fondu ve výši 400.000 Kč Základní škole Přibyslav, 
Česká 31, 582 22, IČO 70944938 na opravu systému generálního 
klíče a na úhradu podílu na opravě střechy budovy školní jídelny.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

186/2022 Rada města Přibyslav bere na vědomí Zprávu o hospodaření pří-
spěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 
582 22 Přibyslav, IČO 75011930 za 1. pololetí 2022.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

187/2022 Rada města Přibyslav bere na  vědomí Zprávu o  hospodaření 
příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 za 1. pololetí 
2022.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

188/2022 Rada města Přibyslav schvaluje odpisový plán příspěvkové orga-
nizace Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 
582 22 Přibyslav, IČO 71169113 na nově pořízený investiční ma-
jetek - projektor pro Kulturní dům Přibyslav. Pořizovací cena ma-
jetku je ve výši 275.000 Kč bez DPH, tj. 332.750 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 08. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

189/2022 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastu-
pitelstva města Přibyslav konaného dne 24. 8. 2022.
Termín: 12. 08. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Zadání úkolu: 
Začneme zlehka, a přitom zapojíme obě mozko-

vé hemisféry i slovní zásobu, což je v každodenním 
životě velmi důležité. 

Máte slovo SEDMIKRÁSKA. Z písmen tohoto slova vytvořte co nejvíce jiných slov (v základ-
ním, slovníkovém tvaru). Smíte použít pouze písmena obsažená ve výchozím slově – nemusíte 
je využít všechna, ale nesmíte přidávat jiná, měnit diakritiku nebo použít písmeno víckrát, než 
je ve výchozím slově obsaženo. 

Zkuste si v rodině nebo s přáteli zasoutěžit, kdo vymyslí více slov.

Říkáte si, že vaše paměť vám už neslouží jako dřív? Zapomínáte? 
Nevíte, kam jste dali klíče? Vracíte se, protože si nejste jistí, jestli 
jste vypnuli žehličku, zavřeli okno, zamkli? Dojdete domů z nákupu 
a zjistíte, že jste část věcí nekoupili, protože jste si na ně v obchodě 
nevzpomněli? Nepamatujete si telefonní čísla? A myslíte si, že už s tím 

nic neuděláte, že je to přirozený proces související s vašimi přibývajícími léty? Co když nemáte 
pravdu? I s tímto jde jednoduše něco dělat. Mozek se totiž chová jako sval a svaly lze posílit.

Pomůže vám systematický trénink paměti. I když to může znít složitě, není to nic náročného. 
Z tréninku paměti nemusíte mít obavy. Jde o nenásilné aktivity, jejichž cílem není sledovat na-
byté vědomosti, ale všestranně zaměstnávat mozek a osvojovat si účinné paměťové techniky. 
Může mít mnoho podob. Já konkrétně využívám hravou formu, která zahrnuje různé kvízy, 
doplňovačky, rébusy, hrátky se slovy, kresby, drobné pohybové aktivity, didaktické, vědomostní 
a společenské hry. Seznamuji s možnostmi, kterými lze posílit paměť a pozornost při každoden-
ních činnostech, a učím také využívat mnemotechnické pomůcky. S tréninkem paměti je dobré 
začít již v útlém věku, neboť přispívá k  rozvoji kognitivních funkcí a pomáhá se snadnějším 
zvládáním učiva. 

Trénink paměti také vyvažuje každodenní používání chytrých telefonů, tabletů apod., které 
může vést až k  tzv. digitální demenci, což je zjednodušeně snížení mentálních schopností 
v důsledku nadměrného využívání digitálních technologií. Ty totiž významnou měrou podporují 
lenivost našeho mozku.

Pojďme si to hned vyzkoušet v praxi. V Přibyslavském občasníku otvíráme novou rubriku Spo-
kojená paměť. Řešení tohoto úkolu a zadání dalšího najdete v zářijovém čísle.

Zaujalo vás téma? Chcete si bez ohledu na věk udržet mozek v kondici? Máte otázky? Kon-
taktujte mě. 

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

s pokojena.pamet@gmail.com

Trénink paměti je jen pro seniory? 
Omyl!
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V Utíně se nám pomocí mobilní aplikace, mapy a tajemných vzkazů podařilo najít 
POKLAD! To důležité v něm byla svačina, ale hlavně cenné stříbrné mince! Každý 

si odnesl jednu na památku. Pak honem ke Kytličkům 
na pozdní oběd a po něm na rozloučení s rodiči. K ra-
dosti všech jsme odevzdali děti. Vše bylo jako vždy 
v pořádku, nikdo nic neztratil ani nezapomněl. To je 
zásluha Janičky Ledvinkové, v tom je opravdu dobrá.

Tábor byl jako vždycky plný dobrodružství – plá-
novaných i  neplánovaných. Užili jsme si ho jak my 
vedoucí, tak i  účastníci. Ti nám dokázali, že nejsou 
z cukru a všechno zvládli, i když ne vždy to bylo pro 
ně komfortní. 

Po stopách obyvatel Buchbergu se můžete vydat i vy 
s použitím aplikace Buchberg 1269 a zahrát si pátrací 
hru pro dospělé.

Adéla Koláčková
hlavní vedoucí tábora MS ČČK Přibyslav

K  úplnému začátku tábora se musíme vrátit v  čase 
do mrazivé zimy. 

Rozjezd byl letos velmi vlažný, všichni jsou pracov-
ně zaneprázdnění. Ovšem Kristýnka Loužecká a Aňy 
Šnýdl Doubková nikdy nespí. Zařizují náhradní prostor 
za skautskou základnu, která letos není k mání, přihláš-
ky, papírování, zařizují a zařizují. 

Během příprav se k nám přidala zdravotní sestřička 
Pavlína Bambasová. Pár týdnů před táborem se ozvala 
dětmi i vedoucími milovaná Lucka Hrenicová, která se 
nečekaně vrátila ze zahraničí. Ke každoroční táborové 
stálici Milušce Šmídové se přidala její třináctiletá vnuč-
ka Annemarie Šmídová.

A co celotáborová hra? Bezedná studnice nápadů 
Eva Kučerová přináší myšlenku Buchbergu, středově-
kého hornického sídla nedaleko Utína.

Táborové děti každý den „úplnou náhodou“ našly 
ztracený list z  deníku desetiletého chlapce Dobroše, 
který žil v Buchbergu, stříbrotěžební osadě. Popisoval v něm strasti, které zažíval 
v přibyslavském okolí v roce 1269. My, odvážná skupina, jsme se rozhodli, že půjde-
me po  jeho stopách a  budeme hledat další části jeho psaní, abychom se o  něm 
dozvěděli více.

V  pondělním dopise Dobroš popisoval, jak ošetřovali poraněného kamaráda. 
Na úterý si pro děti připravila naše hlavní zdravotnice Katka Vacková s Pavlínou po-
vídání o současné i historické první pomoci. K radosti dětí přišla i Aňy a namaskovala 
jim zranění.  Odpoledne jsme se vydali obhlédnout místní záchranku a po cestě jsme 
zašli ke štole pod faru. Tam jsme také hledali léčivé bylinky, které Dobroš zmiňoval.  
Při tom se vynořil další útržek deníku. Dobroš se ztratil v  lese a musel se o sebe 
postarat. Místo bylo někde mezi Přibyslaví a Utínem. Usnesli jsme se, že tam další 
den hned z rána vyjedeme vlakem.

Další den jsme celý strávili v lese na mysliveckém srubu. Museli jsme se o sebe 
postarat sami, tak jako Dobroš. Postavit přístřešky, udělat svačinu a oběd pro třicet 
lidí, umýt po sobě nádobí - to nebyla pohoda, jako jindy, svačina od Evy Chudárkové 
a oběd s obsluhou u Kytličků. Po práci nastalo důkladné prozkoumávání okolí. Hle, 
další část deníku! Popisovala událost s lupičem, který kamsi uschoval svoji kořist.

Ve čtvrtek jsme uspořádali středověký bál a turnaj.  Neotřelé kostýmy dětí, které si 
donesly z domu a dotvořily na dílničkách, neměly chybu! Děti vlastnoručně připra-
vily švédské stoly, které se pod tíhou dobrot prohýbaly. V horkém odpoledni jsme 
se vydali na  místní koupaliště. Cestou jsme si zahráli policejní pátračku a  nalezli 
ukradený dárek pro děti. 

Nebudete věřit, ale na koupališti jsme objevili další část deníku, dokonce i s ma-
pou! Dobroš nám psal o  pokladu starém 777 let schovaném v  Buchbergu. Bylo 
rozhodnuto! V pátek se tam vydáme.

Připravujeme:
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 přestavení 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 čtvrtku 1. září do  pát-
ku 16. září na  podatelně Městského úřadu Přibyslav, nebo rezervovat na  emailu 
mscckpribyslav@seznam.cz. Více informací najdete na našem webu.

Úspěšný vstup do nového školního roku!
Za MS ČČK Přibyslav

Anna Šnýdl Doubková
mscckpribyslav@seznam.cz

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav

 
A MS K P IBYSLAV 

VÁS SRDE N  ZVOU NA POHÁDKU 

 
 
 
 
 

od 1. 9. do 16. 9. 2022 nebo si lístky 
zarezervovat na emailu mscckpribyslav@seznam.cz a vyzvednout si je 

www.cckpribyslav.cz

 Záhada deníku jinocha Dobroše

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Jaký byl náš příměstský tábor, který proběhl 18. - 22.července 2022?

Kromě zmíněných a  nepostradatelných vedoucích patří naše poděkování 
také manželům Kytličkovým z Řecké restaurace Veronika, paní Srbové a městu 
Přibyslav za poskytnutí a vyřízení náhradních prostor bývalé ZUŠ, panu Hamer-
níkovi a myslivcům za zapůjčení srubu, KZM Přibyslav, SZMP s.r.o., COOP Při-
byslav, přibyslavským záchranářům, paní Šimanovské z Utína, našim sponzo-
rům ACO Industries, k.s., a městu Přibyslav, Lídě Šmídové a Aničce Šmídové 
za zpracování Dobrošova deníku a za stálou podporu OS ČČK Havlíčkův Brod.
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HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dět-
ského žvatlání, dovádění, pocitu sounáležitosti, přá-
telství ... Je to místo pro setkávání rodičů a dětí. Děti se 
zde seznamují s kolektivem, poznávají nové kamarády 
a  mohou se zapojit do  různých aktivit. Maminkám 
přináší možnost společenského kontaktu, navázání 
nových přátelství, seberealizace i  čerpání inspirace 
pro výchovu dětí a rozšíření herního repertoáru. Ma-
teřské centrum je otevřené pro každého – děti, rodiče, 
prarodiče, přátele … Především je určeno maminkám 
(i těm nastávajícím) s malými dětmi. Neseďte osaměle 
doma! Přijďte si pohrát!

Scházíme se každé pondělí a  středu od  9.00 
do  11.00 hodin v  „Domečku“ vedle MŠ  Tyršova 
v Přibyslavi.

Těšíme se na Vás.

Co nás v září čeká?
14. – 21.9. –  Burza podzimního a zimního oblečení 

a potřeb pro děti
Setkání –  Výrobky s podzimní tématikou, 

písničky, říkadla

Zprávičky z Harmonie
Je po prázdninách a my opět zahajujeme pravidelná 

setkávání v domečku, na která všechny srdečně zveme.
V měsíci září se uskuteční burza podzimního a zim-

ního oblečení a  potřeb pro děti. Tentokrát nás čeká 
velká změna, z důvodu nemožnosti pronájmu starého 
špitálu  jsme musely sehnat jiné dostatečné prostory. 
Nakonec se bude burza konat v  místní sokolovně, 
tímto bychom rády poděkovaly TJ Sokol Přibyslav, 
za možnost zde burzu uspořádat.

Závěrem přejeme všem dětem i jejich rodičům po-
hodový vstup do  nového školního roku a  těšíme se 
na společné setkání třeba na burze nebo v domečku.

za maminky z KVC Harmonie
Lucie Pátková

 
KVC Harmonie pořádá 

BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 
KDE: PŘIBYSLAVSKÁ SOKOLOVNA (Husova 302) 
PRODEJ: Sobota 17.9.2022 9:00 – 12:00 hod 
 

PŘÍJEM VĚCÍ: Středa 14.9. 2022 9.00 – 11.00 hod a 15.00 – 17.00 hod 
VÝDEJ TRŽEB A VĚCÍ: Středa 21.9. 2022 9.00 – 11.00 hod a 15.00 – 17.00 hod 
 

Přijímáme: Nepřijímáme:  
 - vyprané použitelné oblečení - plyšové hračky 
 - vyčištěné boty - ponožky a spodní prádlo 
 - povlečení, polštáře a peřinky - špinavé, poškozené oblečení  
 - hračky, knížky - nefunkční věci 
 - postýlky, židličky, chůvičky - velmi obnošené oblečení 
 - sportovní vybavení - věci označené papírovými nálepkami 
 - kočárky, autosedačky, odrážedla a izolepou  
 - těhotenské oblečení….    
 

Chcete prodat dětské zboží? 
 

– Od 29.8.2022 volejte na tel. číslo 723 958 729 nebo pište na e-mail 
kvc.harmonie@seznam.cz pro přidělení čísla a formulář seznamu 

– Věci k prodeji musí být jednotlivě označeny nálepkami podle vzoru s přiděleným číslem, 
pořadovým číslem prodávané věci a cenou, každou nálepku vyhotovte 2x, jednu 
umístěte na viditelné místo a druhou, kontrolní, prosíme, nalepte na spodní část rubu 
oblečení 

– Nálepku na oblečení důkladně přilepte – pouze zdravotní náplastí! 
– Komplety sešpendlit (např. pyžama, soupravy…) 

Správné označení může omezit ztrátu nebo krádež prodané věci 
– s věcmi je nutné odevzdat formulář - seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů podle 

pořadových čísel s cenami A PODROBNÝM POPISEM DANÉ VĚCI (velikost, barva, …) 
– max. počet oblečení je 65 ks, z toho max. 5 párů bot  
– vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností 

neprodejné 
– za organizaci prodeje Vás požádáme o 15 % z ceny prodaného zboží 
– neprodané věci můžete darovat na Charitu 
                                                                        

  
 

 
 

Z kapacitních a provozních důvodů 
omezujeme počet prodávajících zákaznic. 
 
 

                  554.          80,- 

Vzor označení: 

 1 

  Vaše  značka  Pořadové číslo Cena 

V červenci jsme přijeli na skautské tábořiště do Železných Horek. Ocitli jsme se 
ve 13. století ve vesnici, kde se těžilo zlato a kde vládl pevnou rukou Přemysl Otakar 
II.  Do vsi druhý den dorazil purkrabí a to znamenalo, že brzy dorazí král pro vytěže-
né zlato. Pro nás, rytíře, tím začalo hodně práce udělat si ve svém znaku štíty, meče, 
pláště, vyzdobit hrady a protrénovat si rytířské dovednosti.

Najednou v táboře zaznělo: “Jede král“… Slavnostně jsme ho uvítali a započalo 
královské slyšení, kde purkrabí předával vytěžené zlato v zapečetěné truhlici. Pro 
všechny bylo překvapením, že v truhlici místo zlata bylo jenom obyčejné kamení. 
Král se rozzlobil a pod výhrůžkou trestu smrti nám nařídil do čtvrtka zlato vypátrat. 

Hned druhý den jsme s pátráním začali, vyslechli jsme horníky, pobudu, nacházeli 
zašifrované zprávy a přijímali v noci vzkaz vysílaný ohněm. Ve čtvrtek jsme poklad 
našli a odhalili, že zlodějem byl purkrabí, který byl za trest málem sťat.

Na oslavu byla uspořádána hostina s jarmarkem, nechyběli kejklíři, panoptikum, 
stánky s občerstvením, žena, co hádala z ruky a jiná hrála příběh na ukulele.

Kromě celotáborové hry, která se vydařila, pokračoval i skautský život v našem 
oddíle. Skautského věku dosáhlo 20 vlčat a světlušek, a tak plnili zkoušky, aby mohli 
u slavnostního ohně složit slib skautů a skautek. Spali sami pod širákem, rozdělávali 
různé druhy ohňů, rozeznávali rostliny, živočichy, učili se historii a uzlovali.

3. oddíl Pírek vyšetřoval zločin v Železných Horkách

Kromě skautských slibů zazněly u táboráků i sliby vlčat a světlušek a dva hoši byli 
přijati do roverského kmene.

Mám radost, že oddíl funguje a život v něm tepe. Děkuji všem vedoucím i  ku-
chařkám za ú žasnou atmosféru na táboře i za celoroční činnost. Od září se přidají 
k vedení družin roveři i roverky, snad je bude vymýšlení programu a věnování času 
mladším generacím bavit.

Děkujeme za sponzorský dar fi rmě Amylon.

Markéta Kvardová - Peggy
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Skautské středisko Goliath v  Přibyslavi slaví letos 92 let své existence, 32 let 
po revoluci. 

90-tiny se nám nepodařilo bohužel v pandemické době řádně oslavit. Čekáme 
tedy na 95. výročí. V roce 2022 registrujeme 180 členů, z toho 102 členů do 26 let. 
Je to nejvíc od roku 1992, kdy bylo registrováno 187 členů. V roce 1990 po revoluci 
bylo registrováno 235 členů.  Letošních 180 členů funguje celkem v  6 oddílech. 
1. oddíl Aldebaran se svými 38 členy, který odstartoval svoji činnost 4. 3. 1990, 
byl historicky převážně chlapecký oddíl, ale nyní je z něj oddíl smíšený. 2. oddíl je 
smíšený vodácký a  se svými 35 členy se věnuje kromě klasické skautské činnosti 
také činnosti na vodě, v lodičkách. Spravují ostrůvek v Poříčí, kde mají své vodácké 
zázemí pro činnost a  kde také pořádají každoročně Vodničení jako akci pro ve-
řejnost. 3. oddíl Pírek, se svými 68 členy je největší smíšený oddíl střediska a  je 
složen ze 4 družin. Tento oddíl má vlčata, skauty, světlušky i skautky. Každoročně 
jich na tábor jede i s vedoucími přes 60. 4. oddíl v počtu 14 je složen z odrostlých 
roverů a oldskautů, kteří pomáhají vést děti z jiných oddílů. 9. a 10. oddíl jsou vodní 
a suchozemští oldskauti. 

Nedaleko Železných Horek nám dělá radost vlastní louka s tábořištěm, kde každo-
ročně táboří naše oddíly a zbytek  prázdnin ji pronajímáme jiným střediskům a dět-
ským organizacím. Letos zde bylo opět živo téměř celé prázdniny a účastníci všech 
táborů, kterých letos bylo v součtu kolem 250, se zde opět sžili s přírodou, ostatními 
táborníky a prožili spousty dobrodružství, zážitků a něco dobrého se naučili. Letos 
bylo výjimečné a stojí za zmínku to, že 3 z 5 táborů byly hlášené na hygieně (musí 
být od 30 lidí do 15 let), a na všech třech táborech byla hygiena na kontrole a vždy 
tábor prošel bez závad. Jak tábořiště samotné se svým zázemím, tak osazenstvo se 
svým přístupem a vařením v kuchyni. Nájemce máme již pár let stálé a rádi se k nám 
vždy vracejí. Na tábořišti nám s úpravou terénu a očistou dřevin pomáhají oldskauti, 
kteří už nemají stálou činnost, a dobrodinci s technikou, která je čas od času potřeba. 
Zvláště letos po masivním kácení uschlého lesa v okolí a jeho odvozu po napadení 
broukem, kdy sousedi používali naši louku také na odvoz z lesa.

Vedle cyklostezky nedaleko Červeného mlýna máme svoji chatku, kterou se snaží-
me uvnitř opravit, aby lépe sloužila pro víkendové akce našim oddílům. Na všechny 
investice a opravy na základně, v chatce a na  tábořišti se nám vždy dařilo a daří 
sehnat dotace. Práci si ve většině případů děláme sami. Je to náročné hlavně časo-
vě, ale …… jde to. Na nový táborový materiál nám samozřejmě pomáhají i peníze 
z nájmů. Město Přibyslav svým příspěvkem pro organizace naši činnost také vždy 

zásadně podpoří. 
Naše středisko má kaž-

doroční spolupráci s měs-
tem Přibyslav v  rámci 
Přibyslavských slavností 
– Mlékárenského dne, 
kdy zajišťujeme průvod-
covství ve  štole (1. oddíl 
Aldebaran) a  hrátky pro 

Skautské okénko

děti (2. oddíl vodních skautů). Stejně tak tomu bude i  letos. Každý rok se také 
snažíme uspořádat v  městských sklepích tradiční Peklo, které od  svého počátku 
nebylo pouze třikrát. V roce 2000, když se stavěla radnice, a nyní 2 roky po sobě 
kvůli pandemii. Letošní rok vypadá slibně a 5. 12. v pondělí naše tradiční Peklo snad 
opět uspořádáme. 

Naše činnost po pandemii běží opět na 100 %. Přejeme si, abychom měli stále 
pevný a odhodlaný krok po celý rok, kdy je pravidelná činnost náročná především 
pro vedoucí, kteří mají nyní s našimi dětmi, kterých je mnoho, spousty práce. Všem 
vedoucím, kteří se věnují mládeži pravidelně tím, že jim obětují svůj čas na schůz-
kách, na  které se musí připravovat, že také obětují svůj čas na  přípravu tábora, 
že v některých případech obětují i svoji dovolenou, aby mohli být na táboře, a to 
vše bez nároku na odměnu, za to všem patří velký dík. Stejně tak všem vedoucím 
v jiných i sportovních organizacích, kteří se věnují dětem.

Libor Jaroš
Vedoucí skautského střediska Goliath Přibyslav
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Když jsem začínala psát tento kratičký článek, zrovna byl čtvrtek, a  to už jsem 
se opět těšila na naše tradiční kondiční plavání v městském koupališti. Sluce totiž 
dneska zase pořádně hřeje a tak přemýšlet, že třeba za týden již bude zima, se mi zdá 
divné. Vedle sebe mám položenou knížku s pranostikami po mamince. Hledala jsem 
nějakou příhodnou na měsíc září. Jedna taková se vztahuje k prvnímu školnímu dni. 
Ve starém kalendáři měl svátek Jiljí. Teď můžeme blahopřát Lindě nebo Samuelovi. 
Dneska už bychom tohle podivné jméno prvního září jen těžko našli. Pranostika se 
mi líbila: Když na svatého Jiljí prší, celý podzim voda crčí. Myslím si, že po letošním 
horkém a suchém létě bychom všichni nějaký ten deštík s radostí přivítali. Tak uvi-
díme. A protože čas běží, chceme vás pozvat na setkání s písničkou do kulturního 
domu. Sejdeme se ve čtvrtek 15. září ve 14 hodin. Ještě bych ráda upozornila všech-
ny členy výboru naší organizace, že se naše krátká porada bude konat ve čtvrtek 
8. září ve 14 hodin v malé zasedací síni radnice. Sice nás, podle počasí, čeká ještě 
alespoň jedno kondiční plavání, přesto bych ráda touto cestou poděkovala všem, 
kteří nám umožnili trávit příjemné společné chvíle na místním koupališti. Jsme rádi, 
že si sem mezi nás  našli cestu i neplavci, kteří si vždy také rádi poseděli a popovídali.  

Chci nám všem popřát hezký zbytek léta, dětem šťastnou cestu do školy, hlavně 
těm, co vykročí poprvé s aktovkou na zádech do místní základní školy. Paním uči-
telkám a pánům učitelům hodně zdraví a hlavně pevné nervy. Ona to není žádná 
legrace být v dnešní době pedagogem.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Září klepe na dveře…
(svaz invalidů informuje)

Český zahrádkářský svaz Přibyslav pořádá autobu-
sový zájezd do Pardubic a Častolovic.Zájezd se usku-
teční v  sobotu 8. října 2022 s  odjezdem v  6:30  ho-
din od místní radnice. 

V  programu bude prohlídka Zahradního centra AZ 
Garden v Pardubicích – Černá za Bory s možností náku-
pu květin, rostlin a ovocných stromků. Následovat bude 
samostatná prohlídka výstavy „Zahrada východních 
Čech“ v Častolovicích. Na ploše více jak 2500 m²  bude 
vystaveno veškeré ovoce, současně pěstované a  sta-

ré odrůdy, dále jiřiny, gladioly, lilie, begónie, chryzantémy a další. V areálu bude 
mnoho příležitostí k  nákupu rostlin. Bude individuální možnost návštěvy zámku 
a zámeckého parku.

K závazným přihláškám bude vybírán poplatek 300,- Kč. Podmínkou uskutečnění 
zájezdu je minimální počet 40 přihlášených. Uzávěrka přihlášek bude v  pondělí 
3. října 2022.

Při přihlašování uvádějte celé jméno, adresu, kontaktní telefon nebo mailovou 
adresu pro případný další kontakt.

Přihlásit se můžete u př. Šrámkové (tel. 737 526 590) nebo u př. Václava Henzla 
(tel. 724 106 047) v nákupním centru COOP.

Za výbor ZO ČZS Ing. Ladislav Hladík

Zájezd zahrádkářů

 Uzavřená Rašínova ulice z důvodu rekonstrukce, srpen 2022. Foto: Michael Omes
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, těší mě, že si můžete přečíst 
zářijový občasník a  my vás tak můžeme seznámit se všemi akcemi, které na  vás 
čekají. Prázdniny utekly tak rychle a už je tu opět září.

První týden v srpnu se konalo tradiční letní kino v areálu za kulturním domem a my 
doufáme, že se vám líbilo a užili jste si ho spolu s námi. Návštěvnost byla krásná, 
děkujeme. A nesmím zapomenout zmínit ani koncert country kapely Terasa, který 
proběhl 13. srpna.

V knihovně se po prázdninách vracíme i k sobotnímu provozu, budeme tu pro 
vás tedy i o sobotách. 

V pátek 9. září v 19 hodin jste srdečně zváni do kulturního domu na koncert 
smíšeného pěveckého sboru Jasoň a na výstavu „Dobrodružství cyklistiky“, která 
bude k vidění ve vestibulu KD až do konce listopadu.

V září se bude konat již 31. ročník Přibyslavských slavností. I letos se budete mít 
na co těšit. Se slavnostmi je spojeno mnoho akcí, program naleznete v tomto čísle 
PO. Mlékárenský den s tradičním stánkovým prodejem na náměstí bude v sobotu 
10. září. Také proběhne tradiční ochutnávka mléčných výrobků v radničním skle-
pení a ve farní stodole.  V tento den můžete navštívit některé přibyslavské památky 
zdarma – např. gotickou věž, farní kostel či městské muzeum. Přístupná bude také 
štola pod farou.

Tento měsíc se bohužel nesejdeme s maminkami ani s dětmi z KVC Harmonie 
a nebude ani tvořivá dílna pro děti, ale od října se na vás opět těšíme i s novou 
knihovnicí/novým knihovníkem.

Ve středu 14. září a 29. září od 16 hodin se bude konat tvořivá dílna pro dospělé 
zájemce v ateliéru keramiky paní Marincové. Už v minulém čísle jsme tuto dílnu avi-
zovali a mohli jste si přečíst plakátek. Prosíme vás, abyste se nám nahlásili nejpozději 
do 12. září. Příspěvek na pomůcky činí 100 Kč za obě lekce.

V pátek 16. září vás opět zveme do kina – od 20 hodin budeme promítat českou 
komedii „Po čem muži touží 2“ v hlavní roli s Jiřím Lan gmajerem a Annou Polívko-
vou. Při příznivém počasí bychom rádi promítali fi lm venku.

V sobotu 17. září vás opět zveme do kina – od 17 hodin budeme promítat animo-
vanou pohádku „Ušák Chicky a Zlokřeček“ a poté od 20 hodin český fi lm „Střídav-
ka“. Pokud by to bylo možné, rádi bychom promítali fi lm venku.

O týden později v sobotu 24. září odpoledne vás srdečně zveme do kulturního 
domu na vystoupení Přibyslavských pimprlat, která si pro vás připravila pohádku 
„O drakovi“, a poté od 18 hodin bude hrát DS Furiant pohádku s názvem Švec 
loupežníkem pro dárce krve pod záštitou MS ČČK Přibyslav.

V neděli 25. září v 18 hodin jste zváni na zahájení přehlídky Divadelní Přibyslav 
2022, kterou zahájí DS Furiant se svojí pohádkou Švec loupežníkem. Více informací 
o permanentkách a vstupenkách se dozvíte na plakátku a v infocentru. Předprodej 
vstupenek/permanentek bude zahájen 12. září. 

POZOR – ve středu 28. září je státní svátek! Bude zavřeno!

Chtěla bych ještě připomenout výstavy fotografi í a fotografi ky Milana Skořepy 
a také dětských výtvarných prací z výtvarného kroužku při místní ZŠ. Obě výstavy 
u nás můžete navštívit až do konce září.

Ráda bych vás už nalákala na měsíc říjen. Jak víte, v říjnu probíhá celostátní akce 
„Týden knihoven“, a my se samozřejmě připojujeme. Čekají vás registrace zdarma, 
amnestie na upomínky. V rámci této akce, bychom rádi uspořádali prodejní burzu 
knih. Více informací se dozvíte v dalším čísle občasníku a na našich webových strán-
kách a na facebooku KZMP. 

Krásné poslední letní dny vám přejí všichni zaměstnanci KZM Přibyslav.

Marie Blažíčková, pracovnice TIC, t. č. na mateřské dovolené

Září je tu

Jak již asi víte, ve dnech 23. a 24. září 2022 se budou konat volby do zastupitelstev 
obcí a měst. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem stávajícím zastupitelům 
a  vedení obcí Brzkov a  Věžnice a  měst Polná a  Přibyslav za  jejich práci ve  funkčním 
období 2018 až 2022 a  za  jejich podporu jasnému odmítnutí těžby uranu v  lokalitě 
Brzkov – Horní Věžnice.

Je sice pravda, že řízení o stanovení průzkumného území a řízení o rozšíření chráně-
ného ložiskového území v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice iniciované státním podnikem 
DIAMO stále běží, nicméně díky společnému úsilí se fakticky neposunulo dále k možné 
těžbě uranu.

Předpokládám, že po obecních volbách a zvolení vedení dotčených obcí a měst ještě 
do konce roku proběhne jednání se zástupci Kraje Vysočina k problematice možné těžby 
uranu v  lokalitě Brzkov – Horní Věžnice. Naším  dlouhodobým záměrem je s  Krajem 
Vysočina jako silným partnerem postupovat společně proti možné těžbě uranu.

Chtěl bych tedy poděkovat za spolupráci všem stávajícím zastupitelům dotčených obcí 
a měst a vyjádřit naději, že i (staro)noví zastupitelé budou mít jasno ohledně odmítnutí 
těžby uranu a na tomto cíli budeme nadále společně spolupracovat.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

KAUZA URAN – PODĚKOVÁNÍ

Dlouho očekávaná, ale také diskutovaná stavba Pen-
ny marketu na Havlíčkově ulici v Přibyslavi se na přelo-
mu července a srpna rozběhla naplno. 

Díla se ujala úspěšná I. Kamenická stavební a  ob-
chodní fi rma, která například za rekonstrukci pivova-
ru v Kamenici nad Lipou získala první místo v soutěži 
Stavba roku Kraje Vysočina a za rekonstrukci hvězdár-
ny v Jindřichově Hradci obdržela čestné uznání.

Rosáhlá stavba v bezprostředním sousedství hřbito-
va přinesla emoce. Názory shrnula Štěpánka Saadouni 
v letním reklamním vydání Havlíčkobrodského deníku. 
Ocitovala přesvědčení Tomáše Kubíka ze společnos-
ti Penny, že obavy jsou zbytečné: „O podobě našich 

Začala stavba Penny 

prodejen jednáme s  úřady, architekty, památkáři. 
Chceme, aby se prodejna stala součástí  místního pro-
středí. Dokázali jsme postavit prodejny i v historických 
budovách. Prodejnu navrhujeme s respektem k dané-
mu místu.“

Diskontní řetězec, který provozuje nejširší síť pro-
dejen v  Česku, na  transparentu přibyslavské stavby 
slibuje, že o  termínu otevření nové prodejny bude 
zákazníky včas informovat.

Text a foto: Ivo Havlík

PARKOVIŠTĚ na zámeckém nádvoří je od počátku srpna vyhrazeno 
pro návštěvníky hasičského muzea. Motoristům to sděluje zajímavě ilustrovaná 
dopravní značka. Foto: Ivo Havlík
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Ocelová kasa MONEY BARREL 4528, do níž na přibyslavské čerpací stanici po-
honných hmot dávali mince, většinou padesátikoruny, tankující motoristé, je plná 
po okraj a co nevidět bude předána záchranné stanici divoké zvěře v Pavlově. Ne-
zisková organizace sídlí mezi posázavskými městy Ledeč a Světlá a pečuje o hendike-
pované živočichy, pokud je uzdraví, vrací je do přírody. Trezorek je napevno uzavřen, 
takže hodnota mincí bude sečtena až po vypáčení jeho víka. Čerpadlářka Jana Smej-
kalová (na snímku Ivo Havlíka) váhu mincí odhaduje na přibližně osm kilogramů.

Přibyslavská benzinka ve sbírce na pomoc stanici Pavlov pokračuje, motoristé nyní 
mince mohou vsunout do tradičního prasátka.

Motoristé zraněné zvěři

Dvě z pěti mladých žen, které na přelomu února a března uprchly z Charkova před 
ruským bombardováním a ostřelováním tohoto třetího největšího města Ukrajiny, 
a bezpečí našly v prostředí štědré přibyslavské rodiny, se 10. srpna vydaly na dlou-
hou cestu zpátky domů. 

Z Přibyslavi jely vlakem do Brna, dále autobusem do Lvova a opět vlakem přes 
Kyjev do Charkova. Cesta měří přibližně 1900 km.

Proč se do značné nejistoty vracejí? Drobná Diana, studentka posledního ročníku 
lékařské fakulty, byla povolána k nástupu na bojovou praxi při ošetřování raněných 
vojáků a civilistů. Nataša, nejstarší z pětice a jediná matka, se rozhodla obnovit svoji 
provozovnu kosmetických služeb; jelikož přišla o  byt, bude na  pracovišti také žít 
a na rozkládacím lůžku spát. 

Loučení na  přibyslavském železničním nádraží bylo se slzami v  očích, nyní již 
kamarádky se čirou náhodou poznaly ve vlaku při úprku z Ukrajiny a klikatá cesta 
osudu je přivedla až do Přibyslavi. Životu v našem městě a práci v hesovské sýrár-
ně přivykly, cítily se tady dobře a  v  bezpečí. Odjížděly napjaté, co je čeká, vždyť 
na Ukrajině se pořád tvrdě bojuje a pod palbou, byť nyní poněkud vzdálenou, se 
ocitá i jejich město. 

Tři další mladé ženy - Alla, Krystyna, Diana - u nás zatím zůstávají. V Charkově 
by nenašly domov, jejich byty už neexistují, s celými domy byly srovnány se zemí.

Přesto věří v konečný návrat domů do konce roku. Reálnost jejich snu je ovšem 

Některé uprchlice se vracejí do zničených domů

Chci srdečně poděkovat neznámým mladým manželům, kteří v polovině července 
v  boční, málo frekventované ulici města zastavili svůj automobil, vystoupili z  něj 
a bez váhání poskytli pomoc mé zraněné přítelkyni Ludmile Zichové. 

Manželé přivolali záchrannou službu a ačkoli vezli malé dítě a spěchali, počkali 
na příjezd sanitky. Jejich vstřícnost kontrastuje s jednáním ženy, která byla u zraněné 
dříve, ale nijak jí nepomohla a  nechala osudu. Budu ráda, když se nám ochotní 
manželé prostřednictvím redakce Přibyslavského občasníku ozvou.

Eva Sekničková, 
Přibyslav-Poříčí

Poděkování

Neznámý vandal první srpnovou neděli mastnými křídami počmáral základní 
pískovcový pylon pomníku obětem první a druhé světové války 1914 - 1945 na Be-
chyňově náměstí v Přibyslavi. 

Město během dvou dnů zajistilo restauratéra, který památku odborně očistil.

Foto: Ivo Havlík

Počmáraný pomník obětem válek byl 
očištěn

 Šlo se malovat i do hangáru

ve hvězdách. Rusko dobyté území opustit nehodlá a ukrajinský prezident Zelenskyj 
trvá na tom, že „válka skončí teprve opětovným dobytím Krymu“. 

Natolik nejistou budoucnost si představit nedokážeme.

Text a foto: Ivo Havlík
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Po týden uprostřed léta (25. 7. – 31. 7.) se mohli obyvatelé a návštěvníci města 
setkávat s malíři pracujícími přímo v ulicích Přibyslavi či v přilehlém okolí. V tento 
čas totiž proběhl letošním ročníkem již potřetí Letní výtvarný plenér. Tak jako loni 
se sjeli pozvaní mladí umělci, aby prostřednictvím své tvorby zachytili současnou 
podobu a náladu místa. Principem plenéru je totiž vyrazit ven, pracovat v konkrétní 
zvolené lokalitě, otevřít se jí a tak se pokusit zachytit její kouzlo, které jinak umělec, 
tvoří-li v ateliéru, neobjeví ani nevymyslí. Tento rok se včetně organizátorů akce ple-
néru zúčastnilo 12 výtvarníků. Jeden z nich byl opět hostem ze zahraničí, tentokrát 
z Německa. Akci organizují malíři Hana Grodlová Sommerová a Jaroslav Grodl, kteří 
svým kolegům poskytli dílčí zázemí, nicméně by se neobešli bez podpory a vstřícnos-
ti města Přibyslavi, fi rmy Janáček art a penzionu U Kubínů, kterým patří velký dík. 
Kolemjdoucí mohli tvořící umělce potkávat, jak v centru města, tak i v nedalekém 
okolí – oblíbenými lokalitami byly například rybníky Žabka a Jablonecká nádrž, obce 
Dobrá, Ronov, ale také letiště.

Tentokrát byli pozváni: Vasil Artamonov, Eliška Hanuš, Karel Krejčí, Pavel Kyt-
ner, Matěj Lipavský, Olga Nová, Aleš Novák, Lenka Štěpánková, Karolína Šulcová. 
Vesměs jde o absolventy či studenty vysokých uměleckých škol v Praze (AVU, VŠUP) 
a  Brně (FaVU). Z  německého Hülbenu přijel talentovaný, teprve třiadvacetiletý, 
malíř Samuel Müller. Ten zcela potvrdil očekávání organizátorů, neboť se ukázal 
být velmi zručným, rychlým a co se týče námětů všestranným malířem. Svým rea-
listickým stylem s typickým smyslem pro světelnou atmosféru dokázal zachytit řadu 
výjevů – přírodní partie, architektonickou zástavbu, i různé pamětihodnosti. Během 
několika dnů se díky jeho pozornému oku v obrazech objevila celá Přibyslav takří-
kajíc „v kostce“. Ať už šlo o typické zajímavosti (Žižkův pomník, Podrázského Pieta) 
nebo místa méně nápadná, všednější (např. Žižkova ulice, pozdní slunce na břehu 
Jablonecké nádrže).

Specifi ckou atmosféru letošního ročníku spoluvytvářela i osobnost umělce a vy-
sokoškolského pedagoga Vasila Artamonova, který vede vlastní malířský ateliér 
na  známé Fakultě výtvarných umění při brněnském VUT. Ten inicioval společné 
malování několika vytipovaných motivů. A tak se například kamenný most v Ronově 
nad Sázavou v jeden moment ocitl doslova v obležení malířských stojanů. Možnost 
srovnání pojetí téhož motivu u toho kterého autora může být pro diváky zajímavá. 
Nehledě na to, že se most kdysi ocitl v hledáčku slavného krajináře Antonína Chit-
tussiho a  komu je tento obraz znám, může porovnat pojetí dřívější a  současné.  
Vstřícně byla „tlupa“ umělců přijata i  na  přibyslavském letišti, kde měla možnost 
malovat stroje přímo v hangáru.

V rámci tvůrčího týdne se odehrál i workshop pro veřejnost iniciovaný Hanou Gro-
dlovou  Sommerovou. Ti, kteří se přihlásili, si mohli práci plenérového malíře pod je-
jím vedením, a s přispěním rad dalších umělců profesionálů, vyzkoušet na vlastní kůži 
na břehu Jablonecké nádrže – z příjemného odpoledne si každý odnesl vlastní obraz.

Výběr z prací vzniklých během letošního plenéru byl následně vystaven v Galerii 
Janáček na Bechyňově náměstí. Vernisáž proběhla v sobotu 30. 7. a byla zakončena 
koncertem. Výstava od té doby běží a k vidění bude přes Mlékárenské dny i během 
září. Souběžně budou některé práce vystavené i v jihlavské Oblastní galerii – více 
o této výstavě se dozvíte na stránkách galerie – www.ogv.cz.

Věříme, že prostor a  okolí našeho města má potenciál inspirovat výtvarníky 
i do budoucna.

Hana Grodlová Sommerová

Přibyslav opět inspirovala malíře

 Z výstavy v Galerii Janáček

KRAJ VYSOČINA – Začátek září je každoroč-
ně významným obdobím pro všechny děti, které 
zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, které 
se po prázdninách do školních lavic vracejí. Cesty do škol 
s sebou ale přinášejí i některá rizika, a to jak na začátku školního roku, tak i v jeho 
průběhu. Proto je velmi důležité připomenout rodičům školáků některá základní 
pravidla, kterými by se jejich děti měly řídit.

V první řadě bychom si měli uvědomit, že za bezpečný pohyb dítěte v silničním 
provozu odpovídají právě rodiče. Je tedy vhodné, aby se svými dětmi prošli celou 
trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude dítě pohybovat. Při té příleži-
tosti mohou dětem ukázat bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlit jim 
základní zásady bezpečného přecházení.

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je jejich viditelnost. 
Na cestu do školy a ze školy by na sobě měly mít pestré oblečení, případně některý 
z refl exních či retrorefl exivních prvků, které je zviditelní. To však neplatí pouze pro 
děti, ale i pro všechny chodce, kteří se účastní silničního provozu. Použitím refl ex-
ního prvku nebo oděvního prvku s refl exními doplňky se při snížené viditelnosti do-
sáhne významného zviditelnění, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny 
účastníky silničního provozu. S refl exními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 
200 metrů. Pokud ovšem pestré nebo refl exní oblečení nemá, tak je například v noci 
vidět na pouhých 20 metrů.

Dále je také nutné dětem říci, aby se nebavily ani jinak nekomunikovaly s cizími 
lidmi a v žádném případě si od nich nebraly žádné předměty. Také musejí být pou-
čeni o tom, aby s lidmi, které neznají, nikam nechodily a nenechaly se pod jakoukoliv 
záminkou zlákat například k tomu, aby k nim nasedly do vozidla.

V případě, že rodiče své děti přepravuji do školy v osobním automobilu, tak je 
musí mít umístěny v dětské autosedačce. U nás tato povinnost vyplývá přímo ze 
zákona o provozu na pozemních komunikacích, který říká, že v dětské autosedačce 
musí být přepravované všechny děti, které měří nejvýše 150 centimetrů a váží nej-
výše 36 kilogramů, přičemž stačí splnit jednu z těchto podmínek.

Při přepravě dítěte v dětské autosedačce musí řidiči dodržovat 
následující podmínky:
• dítě musí být umístěno v  dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti 

a tělesným rozměrům

• na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo 
pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce 
přepravováno čelem proti směru jízdy

• dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek stanovených 
výrobcem dětské autosedačky a dítě musí být do dětské autosedačky umístěno 
v souladu s návodem k použití této dětské autosedačky

V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v průběhu školního roku 
se v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích vyskytovat více dětí a měli by 
této situaci přizpůsobit své chování, zejména pak rychlost jízdy. Důležitá je u všech 
řidičů i předvídavost.  Berme v úvahu, že chování dítěte v silničním provozu ovlivňuje 
mnoho faktorů, a proto jeho reakce jsou velmi těžko předvídatelné.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality

tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451

e-mail: martin.hron@pcr.cz

Bezpečně 
do školy
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dej se
do naší

balové d y!

Jsme klub
s více ne 20 letou

www.skjuvenis.cz/skjuvenis

Milí členové klubu, konečně jsme se dočkali, od 2. 9. 2022 se opět vracíme k ha-
lovým tréninkům. V článku se dozvíte veškeré důležité informace.

ZAČÁTKY TRÉNINKŮ
Tréninky se opět naplno rozběhnou v pondělí 6. 9. společným tréninkem příprav-

ky a elévů s mladšími žáky. V pátek 2. 9. zahájí přípravu v hale mužský tým. Komplet-
ní rozpis tréninku je nyní k dispozici v členské sekci nebo dle rozpisu tréninku níže:

Pondělí Přípravka  16:30 – 18:00

Elévové + mladší žáci 18:00 – 19:30

Úterý Dorost + muži 19:00 – 20:30

Středa Minipřípravka 16:00 – 17:00

Přípravka 17:00 – 18:00

Mladší žáci - zrcadlový sál 17:00 – 18:00

Čtvrtek Dorost 19:00 – 20:30

Pátek Elévové + mladší žáci 17:00 – 18:30

Muži 18:30 – 20:00

OCHRANNÉ BRÝLE
Na  základě rozhodnutí Regionálního Výkonného výboru musejí všichni hráči 

spadající do kategorie minipřípravka, přípravka a elévové nosit v utkání ochranné 
brýle. Vzhledem k této nutnosti budou ochranné brýle povinnou výbavou daných 
hráčů i při trénincích. 

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY
Každý hráč musí mít platnou lékařskou prohlídku, platnost tohoto dokumentu 

je 1 rok. Je tedy nutné - na rozdíl od dalších dokumentů - toto potvrzení dokládat 
opakovaně. Formulář je ke stažení v dokumentech v členské sekci Díky členské sekci 
již není nutné nosit potvrzený formulář trenérovi, ale jednoduše ho každý člen na-
hraje do své členské sekce v EOS. V členské sekci pod kalendářem si najdete „Nová 
zdravotní prohlídka“ a zde nahrajete soubor. Soubor lze pomocí chytrého telefonu 
ofotit a nahrát přímo fotku, není nutné tedy potvrzení skenovat.

SK JUVENIS PŘIBYSLAV 
vstupuje do své 21. florbalové sezony

SK JUVENIS na Mlékárenských dnech 
Stejně jako v minulém roce, i letos se náš klub představí na Mlékárenských dnech 

v Přibyslavi. Náš stánek s různými stanovišti bude umístěn na h orní straně Bechy-
ňova náměstí.

Miloš Janda
předseda klubu

Fotbalisté Sativy Keřkov druhé srpnové odpoledne nastoupili proti třetímu muž-
stvu Slovanu Havlíčkův Brod. 

Dostali tři branky a žádnou nedali. Nicméně, třígólová porážka natěšené diváky 
až tolik nemrzela, vždyť kde najdete vesničku o 174 obyvatelích, která ze třetí třídy, 
takzvané „pralesní ligy“, postoupí do  okresního přeboru? Někteří fanoušci proto 
přišli v dresech zelené klubové barvy s výrazným nápisem FANKLUB Sativa Keřkov. 
Dobrou polovinu hlediště obsadili lidé z města, jak tvrdili - procházkou přišli nejen 
za fotbalem, ale také na rebelskou dvanáctku, která tady má říz jako křen.

„Fotbal u nás dává lidem možnost setkat se, posedět, popovídat si, vypít spolu 
pivo. Ani malí potomci diváků se nenudí, v areálu jsme jim postavili dětské hřiště, 
fotbal upevňuje sousedskou pospolitost,“ říká čtyřicetiletý Martin Matějka. Deset 
let strážil branku SK Přibyslav a nyní se stará o to, aby klub měl peníze na údržbu 
bojiště, drahou elektřinu, mohl vyprat dresy, uhradit dopravu k soupeřům a srovnat 
nemalé režijní výdaje. 

Po tropických vedrech bylo hřiště vyprahlé jako step, místy bez trávy, holé jako 
pouštní Sahara, a tvrdé jako mlat, od kopaček se prášilo. 

„Musíme sehnat peníze na nádrž na vodu, ať můžeme náš úhor kropit,“ soudí 
Martin Matějka o aktuální potřebě fotbalové půdy, která v Keřkově není osázena 
bramborami a osetá kmínem.

Text a foto: Ivo Havlík

Keřkovský fotbal měl svůj den, 
navzdory první porážce

 Anna Čapková s klubovou kasičkou obešla diváky, 
aby vybrala na úhradu rozhodčích a vyprání propocených dresů.

Kdy na kopanou?
První mužstvo SK Přibyslav hraje doma v neděli 4. září proti Lučici, v neděli 

18. září proti rezervě Chotěboře a první říjnovou neděli se střetne s Havlíčkovou 
Borovou.

Přibyslavské béčko hostí doma v  neděli 11. září céčko Havlíčkova Brodu 
a  v  neděli 25. září se koná dlouho nevídané derby proti nejbližšímu soupeři 
- Keřkovu.

Sativa Keřkov první zářijovou sobotu uvítá Herálec, v sobotu 17. září rezervu 
Ledče nad Sázavou a první říjnovou neděli Habry. (ivo)
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Adam Vostál, který hraje v útočné řadě fotbalového mužstva SK Přibyslav, není 
pověrčivý. Dres s  třináctkou na zádech, která údajně přináší smůlu, mu nepřeká-
ží ve střílení gólů. V uplynulém ročníku soutěží kopané byl králem přibyslavských 
kanonýrů a také v nové soutěži ukazuje, že ho přesná muška neopustila. Ve dvou 
utkáních odehraných do uzávěrky zářijového vydání Přibyslavského občasníku vsítil 
pět gólů z celkových sedmi.

Foto: Ivo Havlík

Kanonýr s třináctkou na zádech

Na nedostatek fotbalové „práce“ si nemůže stěžovat strážce klubu SK Přibyslav 
Josef Zvolánek (na snímku Ivo Havlíka). Stává se, že za víkend odchytá i dvě utkání. 
Například druhou srpnovou sobotu střežil přibyslavskou svatyni prvního mužstva 
v České Bělé a následující neděli chytal za rezervní tým doma proti Kožlí. Oba zápasy 
Přibyslav i jeho zásluhou vyhrála, první 4:2 a druhý 3:2. V jarním kole fotbalových 
soutěži se dokonce přihodilo, že Zvolánek za přibyslavské áčko chytal dopoledne 
ve Stáji, kde tradičně hraje Sapeli Polná, a po obědě skákal robinzonády za béčko 
na přibyslavském hřišti.

Druhým přibyslvaským brankářem je Lukáš Pazderka, kte-
rý tradičně chytá za první mužstvo. Jeho absence byla na jaře 
způsobena zraněním a nyní často schází kvůli svépomocné 
stavbě rodinného domu.

Na tréninky začal docházet mladý brankář z řad uprchlíků 
z  Ukrajiny, kteří zakotvili v  Přibyslavi. Klub se snaží vyřídit 
úřední formality, aby cizinec bez trvalého pobytu v  Česku 
mohl v soutěžních utkáních oblékat dres SK Přibyslav. 

Gólman na roztrhání

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TJ Jóga Přibyslav 
oznamuje zahájení 

 

CVIČENÍ JÓGY a TAIČI 
od 3. října 2022 

 

Pondělí JÓGA 18.00 – 20.00 h.  
 MŠ Tyršova Přibyslav 

 
Středa JÓGA 18.00 – 20.00 h.  

Tělocvična ZŠ Přibyslav 

 
Středa TAIČI 18.00 – 19.30 h.  

Hudebna ZŠ Přibyslav 

CV

h.hhhhhhhh

h.

h.

 Lavice pro návštěvníky v zámeckém parku. Foto: Michael OmesI



Přibyslavské slavnosti ZÁŘÍ 2022Str. 20

 
Srdečně vás zveme k návštěvě Přibyslavských slavností a 31. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi, 
který je v rámci České republiky ojedinělou výstavou svého druhu. Výstava je uspořádána v atraktivním 
prostředí radničních sklepů a farní stodoly. Její nedílnou součástí je vyhodnocení a vyhlášení nejlepších 
mléčných výrobků včetně jejich prezentace. Kromě odborné soutěže probíhá také divácká soutěž 
Přibyslavský krajáč o nejlepší expozici mléčných výrobků. 
V rámci Dne evropského dědictví bude možné navštívit památky: kostel Narození sv. Jana Křtitele, 
středověkou štolu pod farou, městské muzeum, gotickou věž a expozici Centra hasičského hnutí 
v Přibyslavském zámku. 
Na náměstí bude připraven doprovodný program pro děti a proběhne ochutnávka oceněných výrobků 
značkou Regionální potravina Kraje Vysočina. 
Mlékárenský den vás zve do Přibyslavi ke strávení času v příjemném prostředí s kulturními  
a gastronomickými zážitky. 
 

Těšíme se na vaši návštěvu. 
 
PROGRAM 

 
 
Středa 7. 9.  
* Přibyslavský zámek 
  10:00 hod. – Tisková konference u příležitosti 31. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi             
              
 
Pátek 9. 9. 
 
* Základní škola Přibyslav (Vchod z ulice Česká) 
 
 17:00 hod. – Vernisáž výstavy prací žáků z výtvarného kroužku ZŠ Přibyslav 
  
* Kulturní dům 
                    – Výstava „Dobrodružství cyklistiky“ 
 19:00 hod. – Koncert Smíšeného pěveckého sboru Jasoň 
 
 
Sobota 10. 9. 
  
* Radniční sklepení, farní stodola 
  8:00 hod. – Zahájení prodeje mlékárenských výrobků na náměstí,  
                      ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina Kraje Vysočina 
  8:45 hod. – Zahájení 31. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi a vyhlášení cen pro nejlepší mlékárny 
  9:00 – 14:00 hod. – Výstava mlékárenských výrobků v radničním sklepení a farní stodole  
                                   Dopolední program moderuje Dáša Kubíková (Český rozhlas Vysočina)  
  9:00 hod. – Hudební produkce – Sunny Swing Quartet 
10:15 hod. – ČRo Vysočina, Soutěž v pití mléka 
10:45 hod. – Hudební produkce – Tuesday Tunes 
13:00 hod. – Hudební produkce – Terasa (přibyslavská country kapela) 
14:00 hod. – Vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a losování o mléčné ceny 
 
* Základní škola Přibyslav (Vchod z ulice Česká) 
  9:00 – 14:00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav (prohlídka školy, výukové workshopy, promítání   
                                   fotografií ze školních akcí, výstava školních kronik, výstava výtvarných prací žáků)  
  9:00 – 14:00 hod. – Školní kavárna 

 
* Kulturní zařízení města Přibyslav (Kurfürstův dům) 
 9:00 – 14:00 hod. – Městské muzeum a turistické informační centrum – prohlídky v rámci Dnů   

                             evropského dědictví (EHD) 
 9:00 – 14:00 hod. Kulturní dům – výstava „Dobrodružství cyklistiky“ 
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* ACO Industries, k.s. (Havlíčkova ulice) 
 10:00 – 14:00 hod. – ACO Industries otevírá své brány veřejnosti   
                                 – Komentované prohlídky výrobního závodu 
                                 – Naučný i zábavný doprovodný program pro děti, občerstvení, živá hudba, motorkáři 
      
* Bechyňovo náměstí  
9:00 – 13:00 hod. – ACO stánek na náměstí 
 
* Janáček galerie  
9:00 – 15:00 hod. – Výstava účastníků Malířského plenéru Přibyslav 2022 
 
* Hasičské cvičiště SDH 
14:00 hod. – Odpoledne s hasiči – ukázky techniky, zábavné hry pro děti 
20:00 hod. – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH, hudba AIRBACK 
 
* Letiště aeroklubu 
9:00 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 
* Bechyňovo náměstí 
21:00 hod. – Slavnostní ohňostroj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
Neděle 11. 9. 
* Bechyňovo náměstí 
9:30 hod. – Bohoslužba na náměstí 
 
* ZŠ Přibyslav (Vchod z ulice Česká)  
 9:00 – 12:00 hod. – Prohlídka školy 
* Letiště aeroklubu 
10:30 – 18:00 hod. – Rekreační lety 

 
 
 
 

     
 PARTNEŘI VÝSTAVY: 

 
• ACO Industries, k.s. 
• Amylon, a.s.  
• Kraj Vysočina 
• Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s. 
• VŠCHT Praha 
 

SPOLUPOŘADATELÉ: 
  
• Aeroklub Přibyslav 
• Agrární komora České republiky 
• AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. 
• Centrum hasičského hnutí Přibyslav 
• Českomoravský svaz mlékárenský 
• Český červený kříž, místní skupina Přibyslav  
• Janáček galerie 
• Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
     středisko Goliath, Přibyslav  
• Kulturní zařízení města Přibyslav 
• Římskokatolická farnost Přibyslav  
• SDH Přibyslav  
•    SK Juvenis Přibyslav 
•    Základní škola Přibyslav 

 
HLAVNÍ POŘADATEL: 
• Město Přibyslav              

        VYSTAVOVATELÉ:  
 

• A.W. spol. s r.o., Loštice 
• “AGRO-LA“, spol. s r.o., Jindřichův Hradec 
• BIOFARMA DoRa s.r.o., Ratibořice 
• BOHEMILK, a.s., Opočno 
• Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory  
• Dvorský statek s.r.o., Olešenka 
• Farma Bezděkov 
• Choceňská mlékárna s.r.o.  
• Jaroměřická mlékárna, a. s. 
• Lacrum Velké Meziříčí, s.r.o. 
• MADETA a. s., České Budějovice 
• Mlékárna Hlinsko, a.s.  
• Mlékárna Olešnice a.s. 
• Mlékárna Polná spol. s r.o.  
• Mlékárna Žirovnice spol. s r.o. 
• Moravia Lacto a.s., Jihlava  
• POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady  
• Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. 
• STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o. 
• Tavírna sýrů Salix s.r.o., Bečváry 

 
       MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:  
 

• Český rozhlas Vysočina 
• Potravinářská revue  
• Mlékařské listy 
• TV Přibyslav 

* Štola pod farou 
9:00 – 14:00 hod. – Prohlídky v rámci EDH 
 
* Gotická věž a Kostel Narození sv. Jana Křtitele 
9:00 – 14:00 hod. – Prohlídky v rámci EDH 
 
* Přibyslavský zámek, Centrum hasičského hnutí 
8:00 – 15:00 hod. – Prohlídky v rámci EDH 
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Od září a října se postupně budou rozbíhat pravidel-
ná cvičení všestrannosti v  sokolovně i  na  sokolském 
cvičišti. Můžete kombinovat různá cvičení, viz. rozpis 
níže.

Nově se otevře každé pondělí Nordic walking - sport, který je 
dostupný téměř kdykoli a kdekoli na čerstvém vzduchu a je pro ja-
koukoli věkovou kategorii. Základem je kondiční dynamická chůze 
s nordickými holemi, kde zapojujete svaly celého těla. Přitom do-
pady tlumí hole, které při správném používání navíc napomáhají   
krevnímu oběhu v  horních končetinách a  zároveň je nenucenou 
formou posilují.

S lektorkou se budete vydávat po okolí Přibyslavi. Hodiny budou 
různé, někdy budou cestou dýchací či protahovací cviky, jindy bude 
hodina vedena jako Priessnitz walking… 

Začínáme 19. září v pondělí v 18:30 před sokolovnou.
S sebou vlastní hole, obuv do přírody a chuť se hýbat. Pokud ne-

máte hole vlastní, několik párů bude k dispozici k zapůjčení.

V červnu jsme se zapojili do soutěže „Hýbeme se hezky česky“, 
kterou vyhlásil market Penny. Díky online hlasům jsme postoupili 
do  dalšího kola, ve  kterém se bude hlasovat přímo v  prodejnách 
v Havlíčkově Brodě a v Humpolci od 1. 9. 2022 do 27. 9. 2022. 

Můžete nás podpořit hlasy prostřednictvím útržku účtenky za ná-
kup, jehož cena bude rovna 100 Kč nebo vyšší. V prodejnách budou 
připraveny hlasovací boxy – náš pod názvem TJ Sokol Přibyslav – 
mladší žákyně.

Nově jsme spustili facebookové stránky 
TJ Sokol Přibyslav, budeme zde zveřejno-
vat informace z jednotlivých klubů. 

Takže pokud budete mít chuť si zacvičit 
anebo i něco nového předcvičovat,  určitě 
přijďte, těšíme se na vás.

Markéta Kvardová

TJ Sokol Přibyslav
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 Rekonstrukce ulice Pelikánova. Foto: Michael Omes

 Rekonstrukce ulice Hasičská. Foto: Michael Omes
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Kandidáti KSČM a Nezávislí kandidáti budou v ZM a orgánech města prosazovat: 
 

Rozvoj města a příslušných místní částí (integrované obce) 
 urychlené zasíťování městských pozemků pro výstavbu bytových domů a rodinných domů (podle slov 

stávajícího starosty město nemá zájem stavět byty a starat se o bytový fond) 
 podporu soukromým investorů při výstavbě bytových domů (ve volebním období 2018 -2022 tato možnost 2x 

neprošla hlasováním ZM) 
 výběr vhodné lokality a příprava výstavby DPS ( pečovatelská služba – rozšíření kapacity, zateplení budov a 

modernizace vnitřních prostor ) 
 přehodnocení záměru revitalizace náměstí (oprava chodníků, inženýrské sítě, modernizace stávajícího 

autobusového nádraží a parku, vytvoření zázemí pro obchodníky na náměstí, parkovací plochy ) tak, aby 
nebyl narušen stávající historický charakter náměstí, vrátit život do centra města 

 opravu havarijního stavu střechy sportovní haly ( 8 let se odkládá ) 
 úpravy interiéru pro urny ( kolumbárium ) – prosklená dvířka 
 bezúplatný převod sokolovny a sportovních ploch pod město Přibyslav – rekonstrukce budovy a výstavba 

zázemí pro širokou veřejnost 
 každoroční vyčlenění finanční částky z rozpočtu města ze sdílených daní ( přidělených státem na občana ) pro 

potřeby místních částí podle počtu obyvatel  
 řešení dlouhodobého problému - vytvoření prostorových i finančních podmínek pro získání obvodního lékaře 

a zubaře 
 podporu a udržení místních obchodníků a služeb v centru města 
 poměrné zastoupení všech kandidujících stran a seskupení v RM, výborech a komisích (zabránit machinacím, 

kdo s kým a za co) 
 maximální využití podnětů a připomínek občanů města, místních částí a odborníků při rozvoji města 

 
Volnočasové občanské aktivity, kultura, sport 

 využití stávajících nebytových prostor (jediných tohoto typu ve městě) Domu dětí – dříve ZUŠ  
           (i když bylo rozhodnuto o zbourání objektu – výstavba sociálního bydlení) pro zájmovou činnost  
           dětí, mládeže, zájmových skupin a seniorů (budova byla dokončena v roce 1978, stavebně i  
           konstrukčně je v pořádku a řádně udržovaná, z prostoru nevytvářet vyloučenou lokalitu pro sociálně  
           nepřizpůsobivé občany) 

 necentralizování zájmové činnosti do ZŠ, prostory plně využívat pro základní výuku a školní účely 
 finanční podporu všem sportovním a kulturním aktivitám ve městě 

 
Životní prostředí 

 nové alternativy ukládání komunálního odpadu města Přibyslav dle platných předpisů 
 postupné vybavení všech domácností kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, bio odpad, směsný odpad) 

– inspirovat se zkušenostmi z jiných měst a obcí 
 

Ostatní 
 prověření zákonného postupu RM a ZM při prodeji 14-ti bytových jednotek v ulici U Lesa 717, Přibyslav 

stávajícím nájemníkům za 1,- Kč (na výstavbu byla státní dotace ve výši 4 800 000,- Kč, zájemci skládali 
finanční spoluúčast podle velikosti bytové jednotky, pokud složili celou částku, dostali 10% slevu, 
konečná částka jim byla rozpočítaná na 20 let neplacení nájemného, nájemníků se nájemné dle zákona 
nezvyšovalo, celou složenou částku si „obydleli“, v průběhu let město vynaložilo na údržbu 1 100 000,- 
Kč, jiné bytové domy město prodalo za cenu obvyklou, náklady města na údržbu těchto bytových domů 
byly v průběhu 30 let minimální) 

 maximální využití názorů občanů města a místních částí, odborníků při výstavbě, kultuře, sportu a 
potřebách přibyslavských občanů 

 
Vážení spoluobčané, voliči,  
přijďte k volbám a svými hlasy podpořte změny. Volte tu správnou alternativu. Děkujeme za důvěru a 
podporu. 



SPOLEČNĚ JSME PŘIBYSLAV!

ČSSD a nezávislí kandidáti
pro lidi z Přibyslavi a okolí

1) Lucie Orgoníková
 45 let / kancléřka ČVUT
 Kandidátka na starostku

2) Mgr. Věra Danišková
 45 let / učitelka a výchovná
 poradkyně v ZŠ

3) Adam Vostál
 28 let / příslušník Policie ČR

4) Ivana Henzlová
 55 let / odborný referent
 Katastrálního úřadu

5) Lukáš Fikar
 45 let / OSVČ

6) Bc. Tereza Siberová
 26 let / speciální pedagog v ZŠ

7) Vít Wasserbauer
 44 let / přípravář výroby

8) Ing. Irena Rezničenková
 58 let / úředník/odbor ekonomický,
 Kraj Vysočina

9) Ing. Michala Steindlová
 39 let / vedoucí kontroly užitkovosti

10) Monika Mrtková
 42 let / prodavačka

11) Dagmar Štefanová
 44 let / listovní doručovatelka

12) Mgr. Jiří Němec
 59 let / pracovník v kultuře

13) Zdeněk Hološ
 67 let / důchodce

14) Čestmír Sibera
 50 let / pasterant, operátor
 v potravinářství

15) Mgr. Ivo Mach
 39 let / učitel v ZŠ

Radnice má sloužit všem lidem,
ne pouze vybraným

Je to i Vaše náměstí,
Vaše životní prostředí

Sport nám během covidu chyběl

Podpora našich živnostníků

Pomoc v krizi

Investice do okolních obcí

Bezpečné město Přibyslav

Zastavme fanatický aktivismus

Kultura z nás dělá to, čím jsme

Prosím označte celou naši kandidátku.

3
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volte č. 3

ČSSD a nezávislí kandidáti
pro lidi z Přibyslavi a okolí3

Radnice má sloužit všem lidem,
ne pouze vybraným

• Současné vedení naše město nerozvíjí
 Z revitalizace náměstí se stává předražený „pomník“
• Za současné ekonomické situace musíme s penězi 

hospodařit ve prospěch lidí a neplýtvat

Pomoc v krizi

• Město může samo rozhodovat o podpoře lidí v tísni, 
současné vedení ale neodpustilo ani poplatky za odpad 
živnostníkům během covidu 

• Čeká nás zima a krize se prohlubuje
• Lidé se dostávají do existenčních problémů. Od radnice
 se mají dočkat podpory a ne přehlížení
• Rodinám v nouzi má město pomáhat, třeba platbou
 za kroužky  či obědy ve škole, seniorům pak s bydlením

Investice do okolních obcí

• Okolní obce znamenají finanční příjem pro radnici.
 Ta do nich ale „vrací“ pouhý zlomek
• Větší investice do přilehlých obcí zajistí jejich rozvoj
 a lepší život v nich

Bezpečné město Přibyslav

• Vraťme do Přibyslavi plnohodnotnou policejní stanici 
• Pouhá služebna není dostatečné řešení
• Jde o naši bezpečnost teď a tady —  v Přibyslavi i v okolí

Zastavme fanatický aktivismus

• Výrazné omezení aut našemu náměstí vezme život
• Vylidněné náměstí bez obchůdků odradí návštěvníky 

Přibyslavi
• I kvůli omezení během covidu potřebují naši živnostníci 

od města podporu, ne házení klacků pod nohy
 — náměstí s obchůdky by mělo žít, třeba jako v Polné

Kultura z nás dělá to, čím jsme

• Dokončeme opravu kulturního domu
• Udržme si historii a zastavme noční bourání pomníků

Sport nám během covidu chyběl

• Vraťme děti od obrazovek na sportoviště
• Sokolovna nutně potřebuje rekonstrukci,
 otevřeme ji všem generacím bez omezení
• Mysleme ale hlavně na děti — nemají
 dostatek prostoru pro mimoškolní činnost
 a příměstský tábor
• Začněme vyhřívat bazén úspornými
 solárními panely

Podpora našich živnostníků

• Další velký supermarket pro naše 4 tisíce
 obyvatel je nepotřebný
• Podporu zasluhují hlavně místní živnostníci
• Zastavění plochy u hřbitova je zbytečné, s klesající 

kupní silou může vzniknout opuštěná hala

Je to i Vaše náměstí,
Vaše životní prostředí

• Revitalizace náměstí – myslíte si, že byla
 současným vedením vysoutěžena správně?
• Navíc je to velmi zásadní rozpočtový výdaj
• Prosadili jsme její uskutečnění až po volbách
 — sami nyní rozhodnete, jakému vedení
 Přibyslavi ji svěříte
• My podmínku opravit chodníky a také vrátit zeleň splníme
• A zabráníme nesmyslnému přesunu vytížené
 zastávky autobusů před školu

Kamarád jen pro někoho? NE!
RADNICE PRO VÁS, PRO LIDI,
PRO NAŠI PŘIBYSLAV A OKOLÍ! 
Volte ČSSD a nezávislé kandidáty!

Změníme spolu Přibyslav k lepšímu? Pak prosím nekřížkujte napříč stranami, vznikla by opět patová situace.
A děkujeme naší „rychlé rotě“ za perfektní práci pro nás a pro naše prostředí.

Proč Přibyslav nemá:

Byty nejen pro mladé rodiny
Policejní stanici
Fungující vlakové nádraží
Banku
Zubaře a praktického doktora
Více obchůdků místních živnostníků
Zrekonstruovaný kulturní dům a Sokolovnu
Opravené chodníky 
Prostor pro mladé a pro příměstký tábor
Místo pro venčení psů

?
PRO VŠECHNY, KTEŘÍ 
CHTĚJÍ LEPŠÍ ŽIVOT 

Prosím označte celou naši kandidátku.
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NEZÁVISLÍ
SESKUPENÍ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2O22

2018-2022.

O VAŠE HLASY SE UCHÁZEJÍ

KONTAKT
/

3
23. A 24.  2O22 ZNOVU VOLIT!

PRIORITY PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ



04

Ing. Jan Jajtner

31 let, vývojář elektrotechniky

01

Michael Omes

54 let, místostarosta, 
vývojový specialista

08

 Ing. Štěpán
Bechyně

27 let, konzultant 
evropských fondů

12

Mgr. Jiří
Matoušek

56 let, vrchní komisař HZS
Kraje Vysočina

05

Pavel Málek

36 let, vedoucí oddělení 
správy majetku

02

Václav Henzl

62 let, vedoucí prodejny

09

Ing. Marie
Málková

61 let, OSVČ – textilní výroba
a prodej

13

PhDr. Jan
Bechyně

66 let, učitel na gymnáziu

06

Mgr. Martin
Ležák

32 let, učitel na základní škole

03

Libor Jaroš 

 45 let, revizní elektrotechnik

10

Mgr. Marie
Zrzavá

41 let, pastorační asistentka

14

Jaroslav Horský

60 let, truhlář

07

 Mgr. Ludmila
Kachlíková

45 let, učitelka 
na základní škole

11

MUDr. Lubomír
Ledvinka

53 let, lékař

15

Ing. Daniel
Sejkora

43 let, specialista zákaznické
podpory

Kandidátní listina KDU-ČSL do komunálních voleb

Přibyslav
23. a 24. září

ZODPOVĚDNĚ
PRO 

PŘIBYSLAV

volte číslo

5

www.pribyslav.kdu.cz

Podpořte naše kandidáty zakřížkováním 
celé kandidátky KDU-ČSL!
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PRO VAŠI OBEC

+420 776 385 831 

 

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

» vyřízení registrace u ZP MV ČR 
» přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště 
» zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
» přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence 
» informace o smluvních zdravotnických zařízeních 
» přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

Služby mobilního pracoviště:

Přibyslav
Bechyňovo nám. 1   I   Přízemí, jednací sál č.101  

vždy úterý 9:30 - 11:30
8.11.  I    13.12.
13.9.  I    11.10. 
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   PRODEJ ŠTÍPANÉHO DŘEVA 

   Nabízíme k prodeji palivové štípané dřevo 

  v délkách od 25 cm do 50 cm. Dřevo je  

  měkké (smrk, borovice).  

  Cena za 1 PRMS (sypaný prostorový metr) 

   je 1 200 Kč vč. DPH 

  Prodejní doba:  

  pondělí - pátek od 7:00 do 14:00 

   jiný termín je možné dohodnout  

   na telefonu 561 039 007 

 

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

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

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

rauty, promoce atd.
  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme
  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
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Nabízíme Vám: 

 

 
 

 

HLEDÁME 
PRODEJCE VOZIDEL 

 
 

Nabízíme:  

 

SERVISNÍ TECHNIK 
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ACO. we care for water

Poznámka:

Mlékárenské dny

ACO Industries otevírá své brány

Stezka vody

10:00 - 14:00

Kdy?

ACO Industries k.s.  
Kde?

Zveme vás na 

T
íme se na Vás!

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

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
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DO
BRODRUŽSTVÍ CYKLiSTiKYDO
BRODRUŽSTVÍ CYKLiSTiKYDO
BRODRUŽSTVÍ CYKLiSTiKYDO
BRODRUŽSTVÍ CYKLiSTiKY

VERNiSÁŽ
31. BŘEZNA 2022 

OD 17 HODiN

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
MĚSTA PŘiBYSLAV MĚSTA PŘiBYSLAV 

A ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA A ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA 
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVUVÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

9. ZÁŘÍ – 30. LiSTOPADU 9. ZÁŘÍ – 30. LiSTOPADU 
20222022

KULTURNÍ DŮM PŘiBYSLAVKULTURNÍ DŮM PŘiBYSLAV
HUSOVA 555, PŘiBYSLAV HUSOVA 555, PŘiBYSLAV 

207896_plakat_Dobrodruzstvi_CYKLISTIKY_Pribyslav_A2.indd   1 16.08.22   15:26

 Koncert kapely Terasa. Foto: redakce PO



Str. 37KZMPZÁŘÍ 2022

 



KZMP ZÁŘÍ 2022Str. 38



Str. 39KZMPZÁŘÍ 2022



 

 
 

.) 
 

 
Po  8.00  12.00  13.00  17.00 

  8.00  12.00  13.00  17.00 
St  8.00  12.00  13.00  17.00 

  8.00  12.00  13.00  16.00 
  8.00  12.00  13.00  17.00 

So  9.00  11.00      
 Ne      

 

        
 

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

 
 

Po       13.00  17.00 
  8.00  12.00  13.00  17.00 

St       13.00  17.00 
      
  8.00  12.00  13.00  17.00 

So  9.00  11.00 
Ne      

   

   tel. 569 484 257 e-mail: kzmpribyslav@email.cz 
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E září 2022

– od 1. září 2022 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– od 1. září 2022 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. září 2022 V knihovně zahájen zimní provoz/viz plakátek Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2022 Zimní otevírací doba TIC/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. září 2022 Výstava prací z plenéru Janáček galerie Janáček galerie/Grodlová Sommerová
– 1. září 2022 Výstava fotografi í a fotografi ky Milana Skořepy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. září 2022 Výstava obrázků/Přibyslavské památky očima dětí Kurfürstův dům KZM Přibyslav, ZŠ Přibyslav
– od 3. září 2022 TJ Jóga Přibyslav/zahájení cvičení/viz plakát MŠ, ZŠ TJ Jóga Přibyslav
– 3. září 2022 v 11.00 h. Traktoriáda Modlíkov  Traktor tým Modlíkov z.s.
– 3. září 2022 od 14.00 h. Nábor vodních skautů/viz plakát Skautská základna Vodní skauti/Renata Tvrdíková
– 3. září 2022 v 16.00 h. Keřkov A – Herálec Fotbalové hřiště Sativa Keřkov
– 4. září 2022 SK Přibyslav – Lučice Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 7. září 2022 v 10.00 h. Přibyslavské slavnosti – tisková konference Přibyslavský zámek Město Přibyslav
– 9. září 2022 Dobrodružství cyklistiky/výstava Kulturní dům České muzeum stříbra, KZM Přibyslav
– 9. září 2022 v 19.00 h. Jasoň na vlně pohody, šarmu a elegance/koncert Kulturní dům Jasoň, KZM Přibyslav
– 10. září 2022 Přibyslavské slavnosti - Mlékárenský den Město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– 10. září 2022 od 9.00 h. Den otevřených dveří ZŠ Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 10. září 2022 od 9.00 h. Den otevřených dveří ACO Industries Firma ACO Industries Firma ACO Industries
– 10. září 2022 od 9.00 h. Gotická věž/prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví Gotická věž, kostel KZM Přibyslav
– 10. září 2022 od 9.00 h. Kostel Narození sv. Jana Křtitele/prohlídky v rámci EHD Gotická věž, kostel KZM Přibyslav
– 10. září 2022 od 9.00 h. Městské muzeum/prohlídky v rámci EHD Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 10. září 2022 od 9.00 h. Štola pod farou/prohlídky Štola pod farou Aldebaran, stř. Goliath Přibyslav
– 10. září 2022 od 9.00 h. Rekreační lety Letiště Přibyslav Aeroklub Přibyslav
– 10. září 2022 od 9.00 h. Výstava prací z plenéru Janáček galerie Janáček galerie/Grodlová Sommerová
– 10. září 2022 od 14.00 h. Odpoledne s hasiči/viz plakát Hasičské cvičiště SDH SDH Přibyslav
– 10. září 2022 v 16.00 h. Keřkov B – Libice nad Doubravou Fotbalové hřiště Sativa Keřkov
– 10. září 2022 od 20.00 h. Taneční zábava se skupinou AIRBACK/viz plakát Hasičské cvičiště SDH SDH Přibyslav
– 10. září 2022 ve 21.00 h. Slavnostní ohňostroj Bechyňovo náměstí Město Přibyslav
– 11. září 2022 od 9.30 h. Přibyslavské slavnosti – mše svatá na náměstí Město Přibyslav Město Přibyslav
– 11. září 2022 od 10.30 h. Rekreační lety Letiště Přibyslav Aeroklub Přibyslav
– 11. září 2022 Přibyslav B – FC Slovan Havlíčkův Brod C Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 14. září 2022 od 9.00 h. Burza podzimního a zimního oblečení/příjem věcí Přibyslavská sokolovna KVC Harmonie
– 14. září 2022 v 16.00 h. Keramika/tvořivé dílny pro dospělé – 1. část Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 15. září 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města MěÚ Přibyslav
– 15. září 2022 od 14.00 h. Ta naše písnička česká/přátelské posezení Kulturní dům SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 16. září 2022 od 20.00 h. Po čem muži touží 2/kino/komedie Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. září 2022 v 15.30 h. Keřkov A – Ledeč nad Sázavou B Fotbalové hřiště Sativa Keřkov
– 17. září 2022 od 17.00 h. Ušák Chickey a Zlokřeček/promítání pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. září 2022 od 9.00 h. Burza podzimního a zimního oblečení pro děti Přibyslavská sokolovna KVC Harmonie
– 17. září 2022 Quiz/hra, soutěž Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav
– 17. září 2022 od 20.00 h. Střídavka/kino/komedie Kulturní dům KZM Přibyslav
– 18. září 2022 SK Přibyslav – Chotěboř Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 20. září 2022 od 11.00 h Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 20. září 2022 v 12.00 h. Uzávěrka říjnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. září 2022 od 9.00 h. Burza podzimního a zimního oblečení/výdej věcí Přibyslavská sokolovna KVC Harmonie
– 23. září 2022 od 14.00 h. Volby do zastupitelstva města Radnice města MěÚ Přibyslav
– 24. září 2022 od 8.00 h. Volby do zastupitelstva města Radnice města MěÚ Přibyslav
– 24. září 2022 v 14.00 a 15.30 h. O Drakovi/ loutková pohádka Kulturní dům Přibyslavská Pimprlata, KZM Přibyslav
– 24. září 2022 v 15.30 h. Keřkov B – Vepřová Fotbalové hřiště Sativa Keřkov
– 25. září 2022 v 15.30 h. Přibyslav B – Keřkov A Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 25. září 2022 v 18.00 h. Švec Loupežníkem/divadlo Kulturní dům Divadelní soubor Furiant, KZM Přibyslav
– 28. září 2022 v 8.30 h. Přibyslavská 10 a 5. – běžecké závody Obec Hřiště soukromé osoby
– 29. září 2022 v 16.00 h. Keramika/tvořivé dílny pro dospělé – 2. část Kurfürstův dům KZM Přibyslav


