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Je deštivé úterý 20. září a  já stojím před nelehkým úkolem napsat úvodník Při-
byslavskému občasníku, který budete držet v rukou někdy na počátku října. A v roz-
mezí těchto dní se uskuteční komunální volby, rozhovory o  budoucí koalici, roz-
hovory o budoucnosti našeho města. Těžko nyní komentovat to, co teprve bude, 
těžko předjímat. 

Ať už bude výsledek voleb jakýkoliv, jistotou zůstává, že se nové vedení radnice po-
staví do jejího čela v době, která přinese naprosto nové výzvy a problémy, v době, která 
ho postaví před novou ekonomickou realitu. Ano, bude třeba dokončit rozpracované 
projekty od rekonstrukce ulic, zateplení a změnu vytápění kulturního domu, dokon-
čení napojení lokality Pod Bramborárnou na silnici I/19 a mnoho dalších. Zásadní 
bude vyhodnocení projektů výstavby kanalizace do Hřišť, zasíťování lokality K Hesovu, 
propojení ulice Jižní, obnova sportovního areálu sokolovny či revitalizace náměstí. 

Nejdůležitější v těch následujících dnech nebude jen kvalitní realizace těchto akcí, 
nebude to ani zvládnutí nelehké energetické situace, která chtě nechtě musí zname-
nat v určitém okamžiku omezení životního standardu nás všech.

Nejdůležitějším bude, zda pochopíme, že jsme to my, kdo se musí poprat s no-
vými výzvami, že jsme to my, kteří se musí postarat sami o sebe. Musíme pochopit, 
že stát, kraj, či obec nemají jiné peníze než naše. Že základem budoucí prosperity 
a šťastných životů není jen naše práce, ale i to, kolik investujeme do vztahů okolo 
sebe. Kolik času věnujeme svým rodinám, přátelům a známým. Možná nás budoucí 
krize poučí, že je třeba si méně nárokovat a více odpracovat, možná nás naučí více 
chápat lidi okolo nás. Stojíme před velkými problémy a zároveň je před námi obrov-
ská příležitost. Příležitost posunout sama sebe.

Pokud ji nevyužijeme včas, hrozí nám katarze skrze prostředky, které si určitě 
nepřejeme, ale které známe tak dobře z historie, ozbrojenými konfl ikty a válkami 
počínaje, ztrátou svobody konče. 

Až budete číst tento úvodník, bude už započata nová kapitola historie našeho 
města a bude jen na nás, čím ji zaplníme.

Martin Kamarád
starosta města

Síť televizních kabelových rozvodů (TKR) se v  našem 
městě začala budovat na  začátku 90. let ve  spolupráci 
s tehdejší fi rmou HB TV. Později se ukázalo, že městu spo-
lupráce s uvedenou fi rmou příliš nevyhovuje. Za vydatné 
odborné podpory projektantů manželů Bláhových se po-
dařilo získat licenci na vysílání pro město Přibyslav. Provoz 
kabelové televize pak mohl být plně v kompetenci města. 
Podstatné bylo, že vynaložené investice z rozpočtu města 
do  vybudování kabelových rozvodů se mohly postupně 
pokrývat ve  formě poplatků uživatelů za  připojení k  síti 
a odběr televizních programů. V tehdejší době se jednalo 
o analogový signál. V následujících letech se na síť připojily 
některé okolní obce - místní části (Dobrá, Keřkov, Dolní 
Jablonná, Česká Jablonná, Poříčí, Ronov), ale také samo-
statné obce (Žižkovo Pole, Stříbrné Hory, Olešenka). 

Rozšiřování a modernizace
V průběhu času se síť TKR dále rozšiřovala a modernizo-

vala. V roce 2008 byl spuštěn internet a v roce 2010 se ob-
jevily první programy v digitálním formátu (v HD rozlišení), 
které se nakupovaly od společnosti Self servis. 

Uvedená fi rma, která městu Přibyslav poskytuje dato-
vý tok TV a  rozhlasových programů včetně internetu, již 
změnila název na  „Nej“. V  současnosti síť TKR Přibyslav 
nabízí celou škálu základních televizních programů včetně 
nekódovaných v HD rozlišení. Několik balíčků kódovaných 
programů a vysokorychlostní internet. V současné době je 
síť stabilizovaná, nadále se rozšiřuje a doplňuje moderněj-
šími prvky.

V roce 2020 proběhla modernizace technologie potřeb-
ná k přenosu signálu z optického dálkového kabelu na naši 
síť. Správu sítě zajišťuje externí přibyslavská fi rma.

Na tomto místě bych rád rozptýlil možné obavy, že by 
město Přibyslav na  provozování kabelové televize nesta-
čilo. Původním posláním přibyslavské televizní kabelové 
sítě bylo modernizovat město pro své občany a nabídnout 
jim televizní programy a  internet v  široké škále a  kvalitní 
podobě. 

Význam pro budoucnost
Ekonomika celé kabelové sítě nespočívá v  ceně optic-

kých a metalických kabelů, ale v klientech, jimiž jsou právě 
občané města a  okolních obcí. Jejich platby neodchází 
na účet nějakého cizího operátora, ale do rozpočtu města. 

Naposledy

Komunikační služby poskytované občanům Přibyslavi
Domnívám se, že tento zavedený systém má svůj význam v současnosti, a ještě větší bude mít i v budoucnosti 
s možností propojování nových digitálních technologií. Tyto technologie umožní rozšiřování dalších služeb 
pro naše občany. 

Děkuji všem klientům, kteří využívají komunikační služby města Přibyslav.

Michael Omes
místostarosta
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Město Přibyslav vás zve na 24. ročník Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska, kterou pořádá  
ve dnech 14. až 17. října 2022. Výstava je přehlídkou ovoce, zeleniny, medu a brambor vypěstovaných  

v přírodních podmínkách našeho regionu.  
Vystavovatelé z řad zahrádkářů prezentují ovoce a zeleninu ze své úrody.  

Pěstování brambor má na Přibyslavsku dlouholetou tradici, která je dána vhodnými přírodními podmínkami, 
ale i dobrou péčí o tuto plodinu. 

  Součástí je i prezentace místních spolků včelařů, rybářů, chovatelů drobného zvířectva, myslivců a dalších. 
V předvečer výstavy se v kulturním domě uskuteční slavnostní předání Ceny města Přibyslav. 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

                                         P R O G R A M  

PÁTEK 14. října 2022   
Kulturní dům 19:00 hod. Slavnostní předávání Ceny města Přibyslav 
 

SOBOTA 15. října 2022   Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 
Bechyňovo náměstí 9:00 hod. Slavnostní zahájení výstavy 

Vyhlášení výsledků soutěže nejlépe hodnocených odrůd brambor  
Vyhlášení výsledků soutěže „Slza medu“ o nejkvalitnější med 

9:00 –12:00 hod. Prodej okrasných dřevin, brambor, kmínu, máku, medu, perníčků, 
výrobků společnosti Amylon. 
Vystoupení dechové hudby z Nového Veselí 

11:30 hod. Vyhlášení divácké soutěže o nejkrásnější jablko – cena starosty  
Vyhlášení soutěže dětských výtvarných prací – cena místostarosty 

Radniční sklepení 9:00 -17:00 hod. Tradiční výstava ve sklepení  
Hospoda U Henzlů v Dobré  16:00 hod. Přednáška Českého svazu včelařů Přibyslav pro včelaře i veřejnost 

„Péče o včely a jejich léčba“, přednáší Ing. Tomáš Jaša. 
 

NEDĚLE 16. října 2022  Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 

Radniční sklepení 9:00 – 17:00 hod. 2. den výstavy pro veřejnost 
 

PONDĚLÍ 17. října 2022  Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 
Radniční sklepení 8:00 – 12:00 hod. 3. den výstavy pro MŠ a ZŠ 

SRDEČNĚ VÁS ZVOU POŘADATELÉ A VYSTAVOVATELÉ 
 

Český zahrádkářský svaz ZO Přibyslav společně s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Havlíčkův Brod 
Pěstitelé brambor na Přibyslavsku 

Český svaz včelařů Přibyslav  
Český rybářský svaz Přibyslav  

 Český svaz chovatelů Přibyslav 
Český myslivecký svaz Přibyslav 
Kulturní zařízení města Přibyslav 

MŠ Přibyslav, MŠ Žižkovo Pole, MŠ Stříbrné Hory, MŠ Nové Dvory 
Základní škola Přibyslav 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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Kabelová televize Přibyslav
hledá spolupracovníky 

pro pořizování reportáží 
včetně zpracování střihu a zvuku

Hlaste se na kontakty:
tel.: 569 430 833, mobilní: 728 264 579 

e-mail: mesto@pribyslav.cz

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

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘIBYSLAV 23. a 24. 9. 2022
Počet volených 

členů zastupitelstva
Počet voleb-
ních obvodů

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy
celkem zpr. v %

15 1 3 3 100,00 3 065 1 505 49,10 1 505 20 544

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů

Přepočtený základ 
dle počtu kandidátů

Přepočtené % 
platných hlasů

Počet 
mandátůčíslo název abs. v %

1 Občanská demokratická strana 6 325 30,79 15 20 544,00 30,78 5
2 Komunistická str.Čech a Moravy 1 856 9,03 15 20 544,00 9,03 1
3 ČSSD a nezávislí kandidáti 5 553 27,03 15 20 544,00 27,02 4
4 NEZÁVISLÍ PRO PŘIBYSLAV 2 748 13,38 15 20 544,00 13,37 2
5 KDU-ČSL 4 062 19,77 15 20 544,00 19,77 3

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘIBYSLAV 24. 9. 2022
Kandidátní listina Kandidát Navrhující 

strana
Politická 

příslušnost
Hlasy Pořadí 

zvoleníčíslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Občanská demokratická strana 1 Kamarád Martin 47 ODS ODS 598 9,45 1
1 Občanská demokratická strana 2 Benc Ota Mgr. 57 ODS ODS 553 8,74 2
1 Občanská demokratická strana 6 Šeda David Mgr. 55 ODS BEZPP 538 8,50 3
1 Občanská demokratická strana 14 Loužecká Ilona DiS. 44 ODS BEZPP 464 7,33 4
1 Občanská demokratická strana 3 Šnýdlová Anna Mgr. 74 ODS BEZPP 434 6,86 5
2 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Neumannová Zdena Mgr. 68 KSČM BEZPP 209 11,26 1
3 ČSSD a nezávislí kandidáti 1 Orgoníková Lucie Ing. 45 ČSSD ČSSD 572 10,30 1
3 ČSSD a nezávislí kandidáti 2 Danišková Věra Mgr. 45 NK BEZPP 503 9,05 2
3 ČSSD a nezávislí kandidáti 3 Vostál Adam 28 NK BEZPP 441 7,94 3
3 ČSSD a nezávislí kandidáti 4 Henzlová Ivana 55 NK BEZPP 410 7,38 4
4 NEZÁVISLÍ PRO PŘIBYSLAV 1 Thomayer Jan Ing. 43 NK BEZPP 322 11,71 1
4 NEZÁVISLÍ PRO PŘIBYSLAV 3 Lehrl Tomáš Ing. 40 NK BEZPP 254 9,24 2
5 KDU-ČSL 1 Omes Michael 54 KDU-ČSL BEZPP 497 12,23 1
5 KDU-ČSL 2 Henzl Václav 62 KDU-ČSL BEZPP 373 9,18 2
5 KDU-ČSL 3 Jaroš Libor 45 KDU-ČSL BEZPP 372 9,15 3
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V září proběhly dvě úspěšné akce na poli mezinárodní spolupráce. Jak jsem psala 
v  minulém čísle občasníku, navštívili ve  dnech 1. – 4. září členové Mysliveckého 
spolku Přibyslav náš družební holandský myslivecký spolek Maas en Niers. Náplní 
návštěvy byl kromě přátelských setkání se známými kolegy - myslivci samozřejmě lov. 
Pro naše myslivce bylo atraktivní, že se mohli zúčastnit lovu na určité druhy divokých 
hus a na vrány. Zní to trochu nezvykle, ale tyto druhy volně žijících ptáků působí 
ohromné škody na polích, pokud nejsou jejich stavy regulovány. Doufejme, že nás 
nezaskočí nějaké nečekané události a budeme se těšit příští podzim na reciproční 
návštěvu holandských myslivců v Přibyslavi.

Druhá akce se váže k Mlékárenskému dni; již tradičně nás o tomto víkendu navští-
vila skupina old skautů. Jsou to naši staří známí, kteří se všude v Přibyslavi vyznají 

a mají tu spoustu přátel. V pátek se s nimi sešli zástupci místních skautů a probrali 
s nimi plány na příští rok, a v sobotu je po výstavě mléčných výrobků provedli členo-
vé zahraniční komise. Potom si již sami organizovali svůj program - navštívili ACO, 
svezli se s hasiči na historickém vozidle a samozřejmě navštívili i hasičskou zábavu. 
Mají tuto přibyslavskou podzimní akci v oblibě a sami si platí veškeré náklady, stejně 
jako další jejich kolegové - skauti, kteří zde o tomto víkendu rovněž byli, ale se svými 
rodinami. 

Těší nás, že se po odmlce způsobené epidemií covidu přátelské vztahy s Mookem 
dále rozvíjejí.

Anna Šnýdlová
za zahraniční komisi

Jak daleko je do Mooku

 Myslivci v Mooku  Old skauti v Přibyslavi

  

Město Přibyslav nabízí k pronájmu obálkovou metodou 
bývalou prodejnu potravin v Keřkově čp. 87  

o velikosti 110,43 m2. 
 Prostor je k pronájmu od 1. 11. 2022. 

Více informací najdete na úřední desce MÚ Přibyslav.  

S případnými dotazy se obracejte na Bc. Hanu Srbovou  

(tel. 569 430 827 nebo srbovah@pribyslav.cz). 

Termín ukončení podávání nabídek  

je v pondělí dne 10. 10. 2022 do 14:00 hod. 

      Město Přibyslav 
              PRONÁJEM PRODEJNY V KEŘKOVĚ 

Pamatujete si, jak jsem se vás minule ptala, jestli si kladete 
otázky jako: 

• Kam jsem dal/a klíče?
• Pro co jsem šel/a?
• Vypnul/a jsem žehličku?
• O čem jsme to mluvili?

Mnozí si myslí, že tyto situace značí problémy s pamětí, 
ale není tomu tak. Jedná se o záležitost nesoustředění a ne-

dostatku pozornosti při jednotlivých činnostech. Každý den děláme tzv. bezděčné 
a automatizované úkony. Zhasneme světlo, když odcházíme z místnosti, vypneme 
sporák, zamykáme. Za vše může naše procedurální paměť, jejíž zásluhou děláme 
mnoho věcí automaticky, nesoustředíme se na ně. Z toho důvodu potom pochybu-
jeme, zda jsme danou činnost vykonali. Důležité je si také uvědomit, že procedurální 
paměť je nejméně zranitelná oproti jiným druhům paměti.

Častokrát děláme i více věcí současně, a to je pak pro mozek „peklo“. Je dobré 
se zastavit a říct si polohlasně – zamykám, vypínám žehličku. Na klíče je dobré mít 
jedno místo, kam je po příchodu vždy odložíme.

Zadání nového úkolu
Procvičte si svoji pozornost. Najděte si v občasníku jakýkoliv článek a v prvním 

nebo v prvních dvou odstavcích přeškrtněte všechna písmena M (m) a podtrhněte 
všechna písmena N (n). Vybavíte si, o čem jste četli?

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

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

spokojena.pamet@gmail.com

Řešení z minula:
Např.: akr, ar, ara, asi, dáma, dar, dárek, deka, deska, disk, drak, dres, Eda, Ema, Ida, 
Ikar, Ir, kar, kára, kárka, kra, krám, krámek, kras, krása, kráska, krk, mák, med, medik, 
Mirka, miska, mrak, mrk, Radim, rak, rám, ras, rek, risk, sad, sádka, sádra, sámek, 
Sára, sed, sedm, sedma, sek, sirka, srk, smrk, …

Čemu nevěnujeme pozornost, 
si nezapamatujeme

 Tisková konference na Přibyslavském zámku 7. 9. 2022 Foto: Michael Omes
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(pokračování na str. 8)

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor – omezení dopravy

V sobotu 15. října 2022 se koná tradiční Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor 
Přibyslavska. Pro řádné zajištění této akce nebude možné po celé dopoledne užívat 
parkoviště pro parkování automobilů v prostoru před radnicí.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Změny v rozpočtu 

Zastupitelstvo města Přibyslav dne 24. srpna 2022 schválilo rozpočtové opatření 
č. 5 (RO č. 5) k rozpočtu města na rok 2022. Celoroční plánované příjmy města 
po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 95 290 399 Kč a výdaje 232 709 100 Kč. 
V rámci RO č. 5 došlo ke zvýšení příjmů o 4 393 879 Kč, a to především z důvodu ob-
držené dotace na již proběhlou investiční akci chodník Dvorek ve výši 2 285 614 Kč, 
dále přijatých dotací z Ministerstva vnitra v celkové výši 650 000 Kč a v neposlední 
řadě o  2  104  438 Kč z  dividend a  úroků z  uložených volných prostředků města 
na spořících účtech a termínovaných vkladech. 

Na  výdajové straně bylo do  rozpočtu začleněno nově celkem 19  019  135 Kč. 
Z toho největší výdajovou položkou je vyčleněná částka v celkové výši 18 000 000 Kč 
na investici do oprav Kulturního domu Přibyslav, kterou město plánuje ještě letos 
proinvestovat. Druhý navýšený výdaj je na rekonstrukci domu s pečovatelskou služ-
bou celkem o 1 165 180 Kč. Naopak byly dle skutečného čerpání sníženy výdajové 
položky o 19 555 000 Kč na opravy silnic. V součtu pak došlo ke zvýšení kapitálové 
rezervy po tomto rozpočtovém opatření o 4 859 043 Kč. 

Plnění rozpočtu 
Ke konci měsíce srpna 2022 je plnění rozpočtu města následující: celkové příjmy 

jsou ve výši 76 286 851 Kč (80,1 % schváleného rozpočtu po RO č. 5) a celkové 
výdaje jsou ve výši 57 596 068 Kč (24,8 % celkových schválených výdajů po RO č. 5 
na letošní rok). 

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

celkem + 13 620 713 Kč. Na tomto průběžném zisku se podílí jednotlivé organizace 
města takto: lesy 224 577 Kč, skládka 3 922 215 Kč, správa majetku -142 702 Kč, 
kabelová televize 1 228 024 Kč a pronájmy 8 386 599 Kč.  

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

k 13. 9. 2022 185 290 537 Kč. Částku ve výši 163 279 679 Kč má naše město ulo-
ženou na  termínovaných vkladech a  spořících účtech několika bank s  úročením 
od 5,1 % do 6,4 % p. a., likvidita vkladů je od 1 do 3 měsíců. 

Na sbírkovém účtu pro pořízení betlému byl ke dni 16.9. 2022 zůstatek 80 984 Kč.

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Pokračují stavební práce na rekonstrukci ulic Pelikánova a Rašínova. V ulici Raší-
nova jsou stavební práce ze strany společnosti Vodovody a kanalizace HB ukončeny, 
práce společnosti ČEZ, a.s., přeložka vzdušného vedení silnoproudu do zemních 
kabelů pokračuje, zároveň i pokládka rozvodů pro televizní příjem. V ulici Pelikánova 
byly v celé délce ulice osazeny silniční obruby, u bytového domu chodníkové obruby 
a probíhají přípravy na nový chodník. Je osazeno nové veřejné LED osvětlení. 

Pokračuje stavba „Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav“ společností PORR, práce 
pokračují dle harmonogramu. 

Na stavebních úpravách domu s pečovatelskou službou č.p. 239 v ulici Tržiště, 
kterou provádí fi rma START Zelený, s.r.o., z Brtnice, byla dokončena hrubá montáž 
obkladu soklu z cetris desek, včetně větracích otvorů, dokončují se práce na montáži 
ÚT a instalace plynoměru. Zároveň byla objednána čidla na radiátory, která měří 
spotřebu tepla v bytě. 

Naplno se rozběhly stavební práce v ulici Hasičská. Stavbu provádí společnost 

Chládek – Tintěra z Havlíčkova Brodu. Došlo k odstranění původních konstrukčních 
vrstev, probíhají přípravy na spodní podkladní vrstvu ŠD, včetně osazení silničních 
a dělících obrub.

Ze stavebního úřadu MÚ Havlíčkův Brod obdrželo město Přibyslav na dokonče-
nou investici „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“ kolau-
dační souhlas s užíváním stavby.

Proběhlo předání staveniště na realizaci stavebních úprav bytového domu čp. 17 
v Ronově nad Sázavou, kterou bude realizovat společnost HV stavby a práce, s.r.o., 
z Rajhradic. 

Dokončeny a převzaty byly stavební práce na zmiňovaných opravách mostních 
konstrukcí v Ronově nad Sázavou a v České Jablonné. Opravu prováděla smluvně 
ujednaná fi rma K-Dorper, s.r.o., ze Stradouně. Práce proběhly bez závad. Zároveň 
ze strany odboru technických služeb pokračují práce na drobných opravách na dal-
ších mostních konstrukcích ve vlastnictví města Přibyslav, dle výstupu z prohlídek 
mostních objektů. Před domem s  pečovatelskou službou čp. 240 probíhají před 
vstupní částí do budovy stavební práce související s pokládkou nové zámkové dlaž-
by. Opravou zmiňovaná havárie venkovní kanalizace došlo k narušení terénu před 
touto budovou. 

Ostatní
Byla dokončena další seč veřejné zeleně. S odbornou fi rmou, zabývající se úpra-

vou květeny a zelení veřejných ploch, byla provedena prohlídka a zhodnocení námi 
vytypovaných lokalit, vhodných k úpravě. Jedná se o úpravu veřejné zeleně v loka-
litách - v ulicích Jiráskova a Nerudova, ul. Seifertova, ul. Ronovská, svah ve Dvorku 
u autobusové čekárny. Část změn proběhne ještě v letošním roce, případně budou 
zařazeny úpravy na jarní období roku 2023. 

Odbor správy majetku zpracoval nový Řád veřejného pohřebiště města Přibyslav, 
který schválil Krajský úřad Kraje Vysočina a následně Rada města Přibyslav. Změna 
byla nutná z důvodu stavby kolumbária. 

Bytová oblast
Zahájeny byly stavební práce na rekonstrukci bytu v domě s pečovatelskou služ-

bou čp. 239. Provedena bude kompletní výměna elektroinstalace, vodoinstalace, 
včetně výměny sanity. Zednické práce proběhnou v  koupelně a  v  kuchyni, bude 
vyměněna nová kuchyňská linka, nová podlahová krytina. 

Nebytová oblast
Odborná fi rma provedla výměnu oken ve vikýřích a nátěr zbylých oken, včetně 

vchodových dveří v budově „špitálu“, které z důvodu špatného stavu bylo nutno ře-
šit. Zde zároveň řešíme pořízení plynového kotle na vytápění budovy, který je vzhle-
dem ke stáří a výsledku revize nevyhovující. Nepodařilo se nám pronajmout prodej-
nu v místní části Keřkov. Z tohoto důvodu bude vyvěšen nový záměr o pronájmu. 

Upozornění 
V současné době se setkáváme se situací, kdy nájemníci bytových domů si svévol-

ně instalují na fasádu domu různé předměty a zařízení – satelity, přijímače, květináče 
atd. Tímto chceme na tuto skutečnost upozornit. Pro tento záměr je nutný souhlas 
vlastníka budovy, což je město Přibyslav.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
V říjnu proběhne podzimní sběr a svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

V  tomto čísle Přibyslavského občasníku najdete přesný rozpis odvozu odpa-
du z  Přibyslavi a  místních částí, tradičně přikládáme také mapku. Termín svozu: 
17. – 22. října 2022.

Mobilní svoz zajišťují pracovníci technických služeb města, skládky Ronov nad Sá-
zavou a společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Tato služba je zdarma pro 
fyzické osoby. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady 
vzniklé při podnikatelské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech. 

Při mobilním svozu můžete odevzdat velkoobjemový odpad – tedy odpad, který 
nelze odkládat do kontejnerů na tříděný odpad ani do popelnic na směsný komu-
nální odpad. Jde například o linoleum, koberce, vany, umyvadla, záchodové mísy, 
nábytek apod. 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Dále můžete při mobilním svozu bezplatně odevzdat odpad s  nebezpečnými 
vlastnostmi, například baterie, akumulátory, monočlánky, nepoužité léky, nádoby 
s  barvami, lepidlem, ředidla, nádoby od  sprejů, dále zářivky, lednice, televizory, 
rádia apod.

Odpad lze odevzdávat dle rozpisu přímo na stanovištích v určenou hodinu. Pro-
síme, abyste pracovníkům s nakládáním vašeho odpadu vypomáhali. Těžší a objem-
nější odpad naloží pracovníci města na vůz nakladačem. 

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu slouží k výpomoci ob-
čanům nikoliv ke sběru obrovských hald odpadu z celé domácnosti. Pokud máte 
množství odpadu odpovídající zhruba velkému vozu za traktor, musíte si tento od-
pad odvézt samostatně na sběrný dvůr skládky Ronov nad Sázavou. Využít můžete 
i soukromé dopravce. Upozorňujeme také, že při mobilním svozu nebudeme odvá-
žet odpad ze zeleně a stavební suť. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po termínu 
svozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Dodržujte harmonogram rozpisů 
místa a času. Odkládáním velkoobjemového a nebezpečného odpadu na veřejné 
prostranství mimo tento harmonogram se vystavujete možnosti uložení pokuty. 

Mobilní svoz bude probíhat za plného silničního provozu, prosíme o tedy o zvý-
šenou opatrnost. Dále prosíme řidiče, aby v  časech určených pro svoz odpadu 
neblokovali stanoviště svými auty. Občané města a místních částí můžou k odložení 
nebezpečných a velkoobjemových odpadů využívat celoročně sběrný dvůr skládky 
Ronov nad Sázavou. Děkujeme.

Kontejnery na zeleň budou nově stát i v lokalitě Jižní
Také v měsíci říjnu vám budeme přistavovat a odvážet kontejnery na bioodpad 

z vašich zahrad. Do rozpisu zařazujeme i lokalitu Jižní. Přesný rozpis najdete v tomto 
čísle Přibyslavského občasníku. 

Koupaliště
V  letošní sezoně jsme na  vstupném na  koupaliště do  městské pokladny utržili 

386.550 Kč. Vykoupat se přišlo 10 380 lidí. Tato sezona byla nadprůměrná. Děku-
jeme ještě jednou všem za návštěvu, těšíme se na vás opět příští rok. Doufáme, že 
nám ceny elektřiny do našeho provozu nezasáhno.

Sportovní hala
Ve sportovní hale se od září opět rozjely tréninky a víkendové zápasy i  cvičení 

v zrcadlovém sále. Rozpisy najdete ve vývěsce vedle haly, na webových stránkách 
sportovního zařízení a uvnitř na nástěnce. Víkendové rezervace průběžně doplňu-
jeme. V letošní sezoně budeme sportovní halu vytápět o něco méně, než jsme byli 
zvyklí. Termostaty nastavujeme na 17 stupňů, v minulých letech se hala vytápěla 
na 19 stupňů. 

Technická četa města
V podzimních měsících čistíme kanály ve městě a na vesnicích. Pokračuje sečení 

a práce s příkopovým ramenem. Potrápily nás velké výpadky světel veřejného osvět-
lení. Opravy na náměstí zabraly mnoho hodin, těžké a zdlouhavé bylo vytrasovat 
hlavní poruchu. Na září a říjen jsme naplánovali opravy chodníků a pokračují práce 
na zastávce v Dolní Jablonné. V  říjnu bude revizor kontrolovat herní prvky v Při-
byslavi a místních částech. Na příští rok plánujeme některé nahradit novými. Čeká 
nás úklid města od listí, s tím nám pomohou pracovnice veřejně prospěšných prací. 
U města budou zaměstnané do konce října. 

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rybářské lístky

V novele zákona o správních poplatcích byl zakotven jednotný poplatek za vydá-
ní rybářského lístku na dobu neurčitou pro všechny osoby včetně osob mladších 
15 let, pro něž dosud poplatek stanoven nebyl. Nebude tedy nadále možné vydávat 
rybářské lístky na dobu neurčitou osobám mladším 15 let bez poplatku. Tato změna 
nabyde účinnosti dnem 1. 10. 2022.

Přibyslavské slavnosti
Přibyslavské slavnosti jsme zahájili ve středu 7. 9. tiskovou konferencí za účasti zá-

stupců 18 mlékáren. Letošní konference se nenesla v optimistickém duchu vzhledem 
ke zvyšujícím se cenám energií a obalů a dále plánů zahrnutých v „Green Dealu“. 
Spotřeba mléčných výrobků klesla, nárůst je pouze u  mléka, zakysaných nápojů 

a tvarohů. Některé mlékárny přistoupí v letošním roce již k třetímu zdražení svých 
výrobků. Všichni čekají na pomoc vlády, žádají zastropování cen energií, snížení DPH 
na základní potraviny. Ale jak pravil Ing. Miloš Kvasnička z Mlékárny Polné „Byť zdá 
se, že už jsou ruce prací znavené, pomoc najdeš na konci vlastního ramene“.

Ve středu zasedla také šestičlenná odborná komise a hodnotila 61 mléčných vý-
robků přihlášených do soutěže. Nejlepší tři výrobky v každé kategorii jsou uvedeny 
níže.

Ač celý týden předpověď počasí nevypadala nikterak dobře, počasí bylo v sobotu 
nakonec výborné a  více pršet začalo až při vyhlášení divácké soutěže a  losování 
mléčných cen.

V sobotu jsme zahájili Přibyslavské slavnosti opět písní Každý den z fi lmu Ať žijí 
duchové, kterou zazpívaly místní děti pod vedením paní učitelky Michaely Štefáčko-
vé. Tentokrát je nedoprovodil na kytaru starosta Martin Kamarád, ale sám hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Z letošního ročníku se na poslední chvíli omluvila 
společnost „AGRO-LA“, která vyrábí oblíbené jogurty ve skle. Návštěvníků na Mlé-
kárenském dni bylo hodně a  mlékáren, které prodávaly své výrobky na  náměstí 
levněji, než jsou k dostání v obchodě také. Celkem se zúčastnilo Mlékárenského dne 
v Přibyslavi 20 mlékáren. U farní stodoly mohli návštěvníci opět zdarma ochutnat 
čerstvě stlučené máslo s chlebem a pažitkou.

V divácké soutěži o “Přibyslavský krajáč“ zvítězila společnost Savencia Fromage 
& Dairy Czech Republic, která v loňském roce překvapivě žádný krajáč nezískala. 
Na  druhém místě se umístila Farma Bezděkov a  na  třetím místě Dvorský statek 
Olešenka. Při losování o mléčné ceny místostarosta Michael Omes zpovídal výherce, 
odkud jsou, a tak víme, že na Mlékárenský den do Přibyslavi jezdí návštěvníci i ze 
Žďáru nad Sázavou, Chotěboře, Třebíče a Pardubic.

Děkuji všem spolupořadatelům Přibyslavských slavností a vystavovatelům. Letos 
se zaměřením na poděkování kolegům z pracovní čety města Přibyslav, zvlášť jejich 
vedoucímu Radku Havlíčkovi, který vše zvládá s přehledem a klidem. Intenzivní pří-
prava této slavnosti zabere více než týden a po slavnosti se musí zase všechno uklidit. 
Věcí, na které se nesmí zapomenout, aby v sobotu klaplo vše, jak má, je hodně. Přeji 
také mlékárnám, aby následující období zvládly dobře a mohli jsme se příští rok opět 
setkat na Mlékárenském dni v Přibyslavi v obdobném počtu vystavovatelů.

Jana Krejčová
referent OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz pečovatelské služby

Provoz pečovatelské služby nebyl v měsíci září nijak výrazně omezen a všechny 
činnosti pečovatelské služby probíhaly bez vážnějších komplikací. 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 
Přibyslav upravena od  6.30 do  15.00 hodin a  odpolední směna byla nahrazena 
pohotovostí. 

A) Mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky
1. MilkColáda ananas a kokos 450 g Moravia Lacto a.s., Jihlava
2. BIO Matylda jahodová 125 g POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady
3. Opočenské jogurtové smoothie ananas BOHEMILK, a.s., Opočno

B)  Čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky 
včetně tavených sýrů (slané)

1. Balkánský sýr s rajčaty 180 g Mlékárna Polná spol. s r.o.
2. Panýr s bylinkovou marinádou 230 g Moravia Lacto a.s., Jihlava
3. Bryndzová pomazánka s česnekem STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o.

C) Dezerty a pomazánky sladké
1. Lipánek tvarohový, vanilka a kakao 130 g MADETA a.s., České Budějovice
2. Pribináček Mixík kakao/vanilka 80 g  Savencia Fromage & Dairy 

Czech Republic, a.s.
3. Mlsni.si Vla s vanilkovou příchutí s jahodami Mlékárna Hlinsko, a.s.

D) Přírodní sýry zrající
1. Gran Moravia Mini Snack Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory
2. Sýr na pánev s uzeným sýrem 2 ks – 100 g MADETA a.s., České Budějovice
3. Bryndza ovčí STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o.

(pokračování ze str. 7)
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Vedle běžné činnosti byl sestaven čtvrtletní statistický výkaz o poskytované sociální 
službě, který pravidelně zasíláme na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. 

V podzimních měsících budou realizována další povinná školení sociálních pra-
covníků a pracovníků v sociálních službách, prozatím online formou. Tyto obě profe-
se se vzdělávají podle §111 a §116 Zákona o sociálních službách, kdy mají povinnost 
účastnit se vzdělávacích akcí a školení akreditovaných Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí v rozsahu minimálně 24 hodin ročně. 

Očkování Covid-19
Poslední dobou se na  nás obracejí senioři s  dotazem, jestli zde ve  středisku 

pečovatelské služby bude probíhat další očkování proti nemoci Covid-19. Musím 
zmínit, že v tomto ohledu jsme plně závislí na vyslání mobilního očkovacího týmu 
včetně lékaře a zdravotních sester. S dotazem jsem se tedy obrátila na odpovědné 
pracovníky v nemocnici v Havlíčkově Brodě, kteří nám tuto službu zajišťovali již při 
předchozím očkování. Bylo mi sděleno, že v současnosti (příspěvek do občasníku 
byl psán zhruba v půlce září) se s vysláním mobilního očkovacího týmu počítá pouze 
do pobytových zařízeních sociálních služeb, tj. do domovů seniorů. V případě zájmu 
o  další očkování je tedy třeba se obrátit buď na  svého praktického lékaře, nebo 
na očkovací centra (např. v Havlíčkově Brodě, v Jihlavě apod.).

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

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

Mše svatá ve středisku pečovatelské služby
V sobotu 17. 9. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spolu-

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

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

od roku 2019 a to jednou měsíčně. Termín další poradny v měsíci říjnu je v úterý 
18. 10. 2022 v čase od 9.00 do 11.00 hodin ve společenské místnosti střediska 
pečovatelské služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod). Vzhledem k tomu, 
že se jedná o registrovanou sociální službu, je odborné poradenství zcela zdarma 
a servis sluchadel (např. čištění či výměna komponentů sluchadel, prodej baterií 
apod.) za minimální poplatek. Není nutné se objednávat! 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek, která funguje pod záštitou města Přibyslav 

již od roku 2010, nabízí zapůjčení různých pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech 
či po  operaci, pro seniory nebo zdravotně postižené občany všech věkových 
kategorií. Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro 
samotné nemocné, tak pro osoby o  ně pečující. Úhrada za  zapůjčení těchto 
pomůcek je stanovena v Ceníku kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (Ceník 
půjčovny kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek a  Řád půjčovny najdete 
na webových stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby). Informace 
o  zapůjčení a  dostupnosti jednotlivých kompenzačních pomůcek poskytnou 
pečovatelky nebo vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav na tel: 569 482 128 nebo 
725 102 511.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Výchovné

Novelou zákona o důchodovém pojištění bude od 1. 1. 2023 poživatelům starob-
ního důchodu vypláceno i „výchovné“ ve výši 500 Kč za každé vychované dítě. Ženám 
bude důchod zvýšen automaticky, muži musí o výchovné zažádat. Žádosti mohou 
podat on-line na https://eportal.cssz.cz nebo osobně na příslušné okresní správě 
sociálního zabezpečení (OSSZ Pražská 2893, Havlíčkův Brod, tel. 569 465 300).

Dávky sociálního zabezpečení
Jak jste již zaznamenali, dochází k postupné digitalizaci sociálních dávek. Kromě 

příspěvku na bydlení a rodičovského příspěvku můžete požádat on-line i o přídavky 
na dítě. Více informací získáte na úřadech práce či na portálu www.uradprace.cz 
nebo www.mpsv.cz. 

Zvýšení by se na podzim mělo týkat dávek pro osoby zdravotně postižené, jako je 
příspěvek na mobilitu či na pořízení zvláštní pomůcky. 

Pomoc v nouzi
Při platební neschopnosti způsobené růstem cen potravin a  zejména energií, 

doporučuji vyhledat pomoc úřadu práce. V případě sociálně nepříznivé situace se 
můžete dostavit i na městský úřad do kanceláře sociální pracovnice k projednání 
záležitosti. Při Radě města Přibyslav vykonává svou činnost i komise sociální a zdra-
votní, která posuzuje žádosti o dotace z rozpočtu města Přibyslav. Pomáháme tak 
fyzickým osobám s trvalým pobytem v Přibyslavi v situacích, kdy si nemohou pomoci 
vlastními silami, ani za podpory státních institucí a jiných organizací. 

Finanční příspěvek pro poskytovatele sociálních služeb
Až do 10. listopadu 2022 mohou poskytovatelé sociálních služeb, kteří pomáhají 

našim spoluobčanům, žádat o příspěvek na vyrovnávací platbu z rozpočtu města 
Přibyslav na rok 2023. Poskytnutí příspěvku se řídí pravidly schválenými Zastupitel-
stvem města Přibyslav ze dne 24. 8. 2022 a platnou výzvou zveřejněnou začátkem 
října na internetových stránkách města. 

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

vilo 154 Ukrajinců, z toho cca 80 i nadále pobývá v Přibyslavi a zapojuje se do běž-
ného života. Během září jsme pomohli s vyřízením nejen úředních záležitostí nově 
příchozím osobám, které jsou ubytované v soukromí. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
18. 10. 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 20. 10. 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

 Skauti z Mooku na dni otevřených dveří ve firmě ACO 10. 9. 2022 Foto: Michael Omes
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44/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 24. 8. 2022.
Termín: 25. 08. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

45/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav ruší usnesení č. 83/2014 ZM a 84/2014 ZM 
ze dne 24. 9. 2014.
Termín: 28. 02. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

46/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou město Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 daruje Kraji 
Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 díl “ah” o výměře 31 m2 
pozemku parc. č. 165/3, díl “af” o výměře 1 m2 pozemku parc. č. 295/51, díly 
“c” o  výměře 4 m2 a  “h” o  výměře 62 m2 pozemku parc. č. 1657/2, díl “m” 
o výměře 2 m2 pozemku parc. č. 1657/3, díl “b” o výměře 14 m2 pozemku parc. 
č. 1676/9 a díl “e” o výměře 8 m2 pozemku parc. č. 1676/10 vše v k. ú. Přiby-
slav a kterou Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 daruje 
městu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 díl 
“r” o výměře 186 m2 pozemku parc. č. 183/7, díl “t” o výměře 30 m2, díl “x” 
o výměře 80 m2 a díl “z” o výměře 3 m2 pozemku parc. č. 1676/11, díl “ag” 
o výměře 70 m2, díl “s” o výměře 10 m2, díl “p” o výměře 2 m2, díl “g” o výměře 
117 m2, díl “am” o  výměře 9 m2, díl “k” o  výměře 119 m2, díl “n” o  výměře 
128 m2, díl “i” o  výměře 391 m2, díl “o” o  výměře 23 m2, díl “ab” o  výměře 
7 m2, díl “ac” o výměře 580 m2, díl “ad” o výměře 1 036 m2, díl “aj” o výměře 
345 m2 pozemku parc. č. 1676/12 a díl “ai” o výměře 19 m2 pozemku parc. 
č. 1676/15 vše v k. ú. Přibyslav a dále kterou paní …, 582 22 Přibyslav daruje 
městu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 po-
zemek parc. č. 183/16 o výměře 27 m2 a nově vytvořený pozemek parc. č. 
185/25 o výměře 6 m2, oddělený z pozemku parc. č. 185/14 v k. ú. Přibyslav 
vše dle geometrického plánu č. 2027-47/2022. Náklady spojené s darováním 
hradí Kraj Vysočina.
Termín: 28. 02. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

47/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o společném postu-
pu zadavatelů na společném zadání veřejné zakázky “II/350 Přibyslav - most 
ev. č. 350-003 a 350-004” mezi Krajem Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 
Jihlava, IČO 70890749 a  městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 21. 10. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

48/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 1398/1 
o výměře 299 m2, parc. č. 1398/2 o výměře 3 m2 a parc. č. 1398/3 o výměře 
54 m2 v k. ú. Přibyslav, oddělených geometrickým plánem č. 2011-83/2022 
z pozemků parc. č. 1398 a 1402/2 v k. ú. Přibyslav od Ing. …, 397 01 Zvíkovské 
Podhradí, Ing. …, 272 01 Kladno a paní …, 180 00 Praha - Libeň za celkovou 
kupní cenu 35.601 Kč. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 28. 02. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

49/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 1373/4 
o výměře 46 m2, parc. č. 1376/3 o výměře 7 m2 parc. č. 1478/10 o výměře 
399 m2 a parc. č. 1748/11 o výměře 44 m2, oddělených geometrickým plánem 
č. 2011-83/2022 z pozemků parc. č. 1370/6, 1373/3, 1376/1 a 1748/3 v k. 
ú. Přibyslav od pana …, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 24.800 Kč. Náklady 
spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

50/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 532/1 
o výměře 105 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a pozemku parc. č. 532/15 o výměře 
105 m2, odděleného geometrickým plánem č. 293-16/2022 z pozemku parc. 
č. 532/4 v k. ú. Dolní Jablonná manželům … 582 91 Světlá nad Sázavou a … 
582  22 Přibyslav za  kupní cenu 36.750 Kč. Náklady spojené s  koupí hradí 
kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 24. 8. 
2022, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 02. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

51/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 2166/2 o vý-
měře 73 m2, odděleného geometrickým plánem č. 294-34/2022 z pozemku 
parc. č. 2166 v k. ú. Dolní Jablonná a pozemku parc. č. 2280/2 o výměře cca 
11 m2, odděleného geometrickým plánem č. 294-34/2022 z pozemku parc. č. 
2280 v k. ú. Dolní Jablonná panu …, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 16.800 Kč. 
Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 24. 8. 2022, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 24. 02. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 24. 08. 2022

52/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí směnné 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a …, 582 22 Přibyslav, jejímž předmětem je směna pozemku parc. č. 951/8 
o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 964/3 o výměře cca 10 m2 v k. ú. 
Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav za části pozemků parc. č. 964/27 o vý-
měře cca 25 m2 a parc. č. 951/28 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

53/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr koupě pozemku parc. č. 
1794/1 o výměře 15 056 m2 v k. ú. Přibyslav a pozemků parc. č. 337/1 o vý-
měře 15 844 m2 a parc. č. 343 o výměře 7 646 m2 v k. ú. Utín.
Termín: 30. 11. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

54/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje nebo směny části po-
zemku parc. č. 161/2 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr 
města vyvěsit na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

55/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 
383/13 o výměře cca 900 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

56/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 
988/3 o výměře cca 6 m2, části pozemku parc. č. 999/8 o výměře cca 180 m2, 
části pozemku parc. č. 999/10 o výměře cca 25 m2 a části pozemku parc. č. 
1007/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

57/2022 Zastupitelstvo města schvaluje aktualizovaná Pravidla pro poskytování pří-
spěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z  rozpočtu 
města Přibyslav. 
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

58/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2022. 
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

190/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. IV-12-2022752/VB/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži 
pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1739/4 a 1739/7 v k. ú. Při-
byslav spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 2016-154/2022. Jednorázová náhrada za zřízení 
služebnosti je ve výši 2.000 Kč + DPH.
Termín: 28. 02. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

191/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 
k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 26/1 v k. ú. Dobrá spo-
čívající v právu umístit, provozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu, výměnu 
a modernizaci součásti distribuční soustavy. Výše jednorázové náhrady za zří-
zení věcného břemene je ve výši 2.950 Kč + DPH.
Termín: 30. 11. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

192/2022 Rada města Přibyslav schvaluje aktualizovaný příslušný ceník. 
1. Cena za nájem hrobového místa se skládá u hrobu, hrobky, urnového místa: 
z nájemného ve výši 6 Kč/m2/rok, pro smlouvy uzavřené do 31. 10. 2022: 
4 Kč/m2/rok, ze služeb ve výši 12 Kč/m2/rok. 
2. Cena za nájem hrobového místa se skládá u místa v kolumbáriu: z nájemné-
ho ve výši 197 Kč/místo/rok, ze služeb ve výši 3 Kč/místo/rok.
3. Cena je splatná předem vždy na dobu 10 let.
4. Je-li ve hřbitovní knize potvrzeno („trvale“) nebo jiným způsobem doloženo 
zaplacení platby na dobu trvání hřbitova, bude tento stav respektován a ná-
jemce hradí pouze služby s nájmem spojené.

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 07. 09. 2022
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192/2022
pokračování

5. Cena za prodej epitafní desky pro místo v kolumbáriu: 2.420 Kč 
6. Ceník je platný od 1. 11. 2022. 
7. Tímto ceníkem se ruší ceník schválený RM dne 18. 10. 2006 (usnesení č. 
160/2006).
Rada města Přibyslav svěřuje starostovi města uzavírání smluv o nájmu hro-
bových míst v souladu se schváleným vzorem smlouvy o nájmu hrobového 
místa v kolumbáriu, včetně uzavírání případných splátkových kalendářů, které 
budou nedílnou součástí příslušné smlouvy.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

193/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním kříže a pamětní desky s poděková-
ním stavitelům cyklostezky a bývalé železniční tratě, na části pozemku parc. č. 
116/2 v k. ú. Ronov nad Sázavou na cyklostezce Přibyslav - Sázava, na náklady 
dárce pana Petra Peňáze, Nezvalova 2091/8/19, 591 01, Žďár nad Sázavou.
Termín: 30. 11. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

 194/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci stavby 
a prodeji skládkového plynu na skládce TKO Přibyslav, Ronov nad Sázavou, 
evidenční číslo smlouvy Terba RO-0505, kterou uzavřelo město Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 se společností TERBA 
s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha 9 Letňany, IČO 25658042. Dodatek č. 6 
prodlužuje dobu platnosti smlouvy do 31. 12. 2025 a jeho součástí je návrh 
provize pro skládku Ronov nad Sázavou.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

195/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 403 
v DPS Tržiště 251, 582 22 Přibyslav uzavřené dne 31. 1. 2019 s paní …, 582 22 
Přibyslav dohodou ke dni 31. 10. 2022.
Termín: 31. 10. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

196/2022 Rada města Přibyslav souhlasí se stavbou přístřešku na  pozemku parc. č. 
963/104 v k. ú. Přibyslav pro osobní vozidlo pana …, 582 22 Přibyslav.
Termín: 22. 09. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

197/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na  stavební práce 
pro zakázku označenou “Přibyslav, NPO, Rekonstrukce veřejného osvětlení”.
Termín: 29. 09. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

198/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění služby 
technického dozoru stavebníka pro zakázku “Zateplení kulturního domu v Při-
byslavi 2022” mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a Ing. Radkem Wasserbauerem, Nové Dvory 16, 592 12 Níž-
kov, IČO 62838296. Celková cena díla je 95.000 Kč, příkazník není plátce DPH.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

199/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na zakázku “Propojení 
ulic Jižní a  Pecháčkova, Přibyslav - inženýrské sítě” mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 0268097 a společností JDS pro-
jekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28803736. Cena zakázky je 
195.000 Kč bez DPH, tj. 235.950 Kč včetně DPH.
Termín: 13. 10. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

200/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo “Odka-
nalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav” mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a spo-
lečností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
III, IČO 15053695. Celková cena díla je 613.000 Kč bez DPH, tj. 741.730 Kč 
včetně DPH.
Termín: 14. 10. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

201/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na za-
kázku SO 403a Přeložka SEK - ČD TELEMATIKA - přeložka kabelu DK 44 
Správy železnic pro stavbu “Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav” mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a ČD - 
Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 - Praha 3, IČO 61459445. Celková 
cena díla je 494.244 Kč bez DPH, tj. 598.035,24 Kč včetně DPH.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

202/2022 Rada města Přibyslav schvaluje pro školní rok 2022/2023 výjimku z  počtu 
dětí ve třídách III. 27 dětí, V. 19 dětí a VII. 27 dětí Mateřské školy Přibyslav, 
Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930.
Termín: 09. 09. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 10.10.24.10. 7.11. 6 Cihlářská 3.10. 17.10.31.10.

2 Bezručova 11.10.25.10. 8.11. 7 Jiráskova 4.10. 18.10. 1.11.

3 Hesovská 12.10.26.10. 9.11. 8 Vyšehrad 5.10. 19.10. 2.11.

4 Pecháčkova I 13.10.27.10.10.11. 9 Prokopova 6.10. 20.10. 3.11.

5 Zahrádky u ACO 14.10.27.10.11.11. 10 Na Vyhlídce 7.10. 21.10. 4.11.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 10.10.24.10. 7.11. 16 Seifertova 3.10. 17.10.31.10.

12 Pecháčkova II 11.10.25.10. 8.11. 17 Česká, Jižní 4.10. 18.10. 1.11.

13 Nezvalova 12.10.26.10. 9.11. 18 U Barevny 5.10. 19.10. 2.11.

14 Bezpalcova 13.10.27.10.10.11. 19 Zahradní 6.10. 20.10. 3.11.

15 Zahrádky Amerika 14.10.27.10.11.11. 20 Zahrádky Letiště 7.10. 21.10. 4.11.

Stabilní stanoviště: Niklfeldova, Gen. Luži, Příkopy, Ronovská, Nerudova, Žižkova

Prosíme občany o obezřetnost při umísťování bioodpadu do kontejneru z důvodu 
silničního provozu. Dále žádáme občany, aby stanoviště udržovali v čistotě a případ-
né odpady, roztroušené kolem kontejnerů, si po sobě uklidili.

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 10.10. – 13.10. 21.10. – 23.10. 31.10. – 3.11.

Keřkov 14.10. – 16.10. 24.10. – 27.10. 4.11. – 6.11.

Dobrá 17.10. – 20.10. 27.10. – 30.10. 7.11. – 10.11.

Česká Jablonná 10.10. – 13.10. 21.10. – 23.10. 31.10. – 3.11.

Dolní Jablonná 14.10. – 16.10. 24.10. – 27.10. 4.11. – 6.11.

Poříčí 17.10. – 20.10. 27.10. – 30.10. 7.11. – 10.11.

Dvorek 10.10. – 13.10. 21.10. – 23.10. 31.10. – 3.11.

Uhry 14.10. – 16.10. 24.10. – 27.10. 4.11. – 6.11.

Utín 17.10. – 20.10. 27.10. – 30.10. 7.11. – 10.11.

Hana Mikulincová, OTS

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v říjnu/listopadu 2022

203/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o  výpůjčce nebytových 
prostor a movitého majetku mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 jako půjčitelem a Základní školou Přibyslav, 
Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 jako vypůjčitelem.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

204/2022 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 9. 2022 nový plat ředitelce 
Kulturních zařízení města Přibyslav paní Zdeně Valnerové.
Termín: 15. 09. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

205/2022 Rada města Přibyslav ruší usnesení Rady města Přibyslav č. 120/2022 ze dne 
18. 5. 2022.
Termín: 30. 11. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

206/2022 Rada města Přibyslav schvaluje nákup zemního plynu pro město Přibyslav 
a s ním zúčastněné zadavatele na rok 2023 metodou nákupu za spotové ceny 
na  Českomoravské komoditní burze Kladno prostřednictvím dohodce FIN-
-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO 26439573.
Termín: 30. 11. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Uzávěrka příštího čísla 19. 10. 2022 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 11. 2022)
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Číslo Datum a čas Stanoviště
Pondělí 17. 10. 2022

1 14:00 – 14:45 Příkopy
2 15:00 – 15:45 Pecháčkova
3 16:00 – 16:45 U Koupaliště
4 17:00 – 17:30 Ronovská (LDO)

Úterý 18. 10. 2022
5 14:00 – 14:45 Gen. Luži
6 15:00 – 15:45 Vyšehrad
7 16:00 – 16:30 Žižkova
8 16:30 – 16:45 Rašínova
9 16:45 – 17:00 U Barevny

10 17:15 – 17:30 Husova (zámek)
Středa 19. 10. 2022

11 14:00 – 14:45 Pelikánova
12 15:00 – 15:45 Na Vyhlídce
13 16:00 – 16:45 Tržiště
14 17:00 – 17:30 U Lesa

Čtvrtek 20. 10. 2022
15 14:00 – 14:30 Jiráskova
16 14:30 – 15:30 Wolkerova
17 15:30 – 16:00 Bezručova
18 16:00 – 16:45 Nerudova
19 17:00 – 17:30 Česká

Časový rozpis svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Pátek 21. 10. 2022
14:00 – 14:30 Poříčí
14:45 – 15:00 Poříčí (statek)
15:15 – 15:45 Česká Jablonná
16:00 – 16:30 Dolní Jablonná
16:45 – 17:00 Dvorek
17:15 – 17:30 Uhry

Sobota 22. 10. 2022
8:00 – 8:30 Utín (u kulturního domu)
8:40 – 8:50 Hesov
9:00 – 9:45 Keřkov (u hasičské zbrojnice)

10:00 – 10:45 Dobrá (u hasičské zbrojnice)
11:00 – 11:30 Hřiště
11:45 – 12:15 Ronov nad Sázavou

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a děti z přírodovědného kroužku Otakárek 

vás srdečně zvou k prohlídce Výstavy na stromech  

s názvem Kávová krize 
 

ve dnech 1. – 9. října 2022 
na stromech na přibyslavském náměstí. 

 
Výstava upozorňuje na podmínky při pěstování kávy v Kolumbii, 

cenovou a klimatickou krizi, které musí pěstitelé kávy čelit. 
Výstava na stromech je celorepublikovým happeningem na 

podporu práce v důstojných podmínkách v rámci Týdne 
důstojné práce.  

Organizátorem výstavy je společnost Fairtrade Česko a 
Slovensko. 

 

 

Informace 
z Mateřské 
školy Přibyslav

Vážení čtenáři,
zdravíme vás v novém školním roce 2022/2023 a přinášíme několik informací.
V září se zaplnilo všech 7 tříd naší školy, včetně třídy nejmladších dětí Soviček 

(děti mladší tří let).
V úvodu školního roku probíhaly informativní schůzky s třídními učitelkami a sou-

časně celý měsíc probíhal adaptační program napříč jednotlivými třídami. 
Do mateřské školy přijeli herci s první pohádkou, uskutečnily se výlety do blízkého 

okolí, ale i do střediska environmentální výchovy v Horní Krupé.
Dále bylo pro přihlášené děti zajištěno screeningové vyšetření zraku, monitoru-

jeme děti pro logopedické intervence a pro zájemce o  lyžování opět navazujeme 
spolupráci s lyžařskou školou Zajda. 

Také jsme se připravovali na podzimní slavnosti, na kterých jste měli možnost vidět 
výtvarná díla malých umělců z naší školy.

Hezké podzimní dny.

Mgr. Martina Maloušková, ředitelka
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Zahájení školního roku
Prvního září se otevřely dveře naší školy prvňáčkům, kteří přišli s velkým očekává-

ním a značnou nejistotou do školy, kde na ně čekaly s úsměvem na tváři jejich třídní 
paní učitelky (Zdeňka Šedová a Viera Augustová). Po několika letech byly otevřeny 
opět pouze dvě první třídy.

Začátek druhého školního týdne neproběhl v lavicích, ale v přírodě. Pondělí začalo 
cvičným požárním poplachem. Poté se jednotlivé třídy začaly věnovat naplánova-
ným programům a k tomu si udělaly pěknou procházku po okolí Přibyslavi. Některé 
třídy zase začaly s plněním disciplín na Olympijský diplom a jiné se věnovaly dalším 
sportovním aktivitám.

Září se v celé Přibyslavi neslo v duchu Přibyslavských slavností a Mlékárenského 
dne, což bylo znát i v naší škole, kde v pátek 9. září byla pod vedením paní učitelky 
Petry Bártové uspořádána vernisáž výstavy prací dětí z výtvarného kroužku. Verni-
sáž byla zahájena hudebním doprovodem našich žáků. Na výstavu se mohla přijít 
podívat široká veřejnost.

V  sobotu 10. září byly 
otevřeny dveře naší ško-
ly všem zájemcům, kteří 
chtěli do  našich prostorů 
nahlédnout a prohlédnout 
si například nově vystavě-
né dílny nebo předělanou 
hudebnu či ateliér, kde si 
děti měly možnost i  v  díl-
ničkách něco vyrobit. 
Návštěvníci měli možnost 
občerstvit se ve  školní 
kavárně nebo si koupit 
výrobky od dětí z kroužku 
Otakárek.

Paní učitelka Monika 
Linková, která vede kroni-
ku naší školy, připravila fo-
tografi e historie naší školy 
v  divadelním sále, kde si 
mohli obyvatelé města za-

vzpomínat. Řada návštěvníků se bavila tím, že hledali sebe, své rodinné příslušníky 
nebo známé na fotkách.

Na konci měsíce září proběhl v naší škole Evropský den jazyků, kde se žáci projek-
tovou formou seznámili s evropskými jazyky.

Od tohoto školního roku se u nás nově od 8. třídy vyučuje francouzský jazyk. Žáci 
mají tedy možnost si zvolit vedle angličtiny jako druhý jazyk buď ruštinu, němčinu 
nebo francouzštinu.

V tomto školním roce se pedagogové z naší školy budou vzdělávat díky programu 
Erasmus (zahraniční program podporující vzdělávání) ve Finsku a na Maltě. Získané 
zkušenosti následně uplatní i v běžné výuce.

Pedagogové připravují u nás ve škole také půdu pro zřízení Školního parlamen-
tu. O tom, jak bude parlament fungovat, vás budeme informovat v následujících 
měsících.

Kateřina Smolinková
za ZŠ Přibyslav

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibyslav
společně s Územním sdružením ČZS Havlíčkův Brod
pořádá tradiční

VÝSTAVU OVOCE 
A ZELENINY 
a dalších výpěstků svých členů a veřejnosti z Přibyslavi a blíz-
kého okolí. Výstava je součástí 24. ročníku Výstavy ovoce, 
zeleniny, medu a  brambor Přibyslavska a  bude otevřena 
ve sklepení radnice 

v sobotu a neděli 15. a 16. října 2022, 
vždy od 9 do 17 hodin.

V  pondělí 17. října 2022 v  dopoledních hodinách bude výstava otevřena pro 
návštěvu žáků základní a mateřské školy.

Příjem exponátů na výstavu se uskuteční ve čtvrtek 13. 10. 2022 od 16 do 18 hodin 
a v pátek 14. 10. 2022 od 15 do 17 hodin. 

Pro příjem exponátů i likvidaci výstavy bude otevřen zadní vchod radnice od školy. 

Ovoce, zeleninu, květiny a  ostatní vzorky označte jménem pěstitele a  názvem 
odrůdy, pokud ji znáte. U  ovoce doporučujeme od  jedné odrůdy 3 až 4 ks v  zá-
vislosti na  velikosti plodů, může jich být i  méně. Na  výstavě uvítáme i  vazby ze 
sušených květin, bonsaje, květiny, léčivé byliny a vše, co se váže k práci na zahrádce 
a zahrádkaření. 

Při příjmu exponátů na výstavu (především jablek) uveďte, zda je chcete vrátit, 
popř. zda jablka věnujete na degustační zkoušku. Ta se uskuteční na radnici na pře-
lomu listopadu a  prosince. Pokud uvedete svoji kontaktní adresu, telefon nebo 
mailovou adresu, budete samozřejmě pozváni.

Na sobotní dopoledne je přislíben před radnicí prodej různého zahrádkářského 
sortimentu. Ve sklepení radnice bude během výstavy ovoce probíhat prodej kmínu, 
máku, hnojiva Kristalon a dalších produktů od včelařů.

Likvidace výstavy se uskuteční v pondělí 17. října 2022 v době od 17 do 18 hodin, 
pak budou nevyzvednuté exponáty převezeny do klubovny ZO v Žižkově ulici č. 106.

Srdečně zveme všechny příznivce zahrádkaření k  hojné účasti na  této tradiční 
výstavě, ať už jako vystavovatele, či návštěvníky. Očekáváme, že přijdete obohatit 
naši výstavu svými výpěstky. Bude vítáno každé přinesené jablko, hruška, květina 
a další ovoce a zelenina. 

Prosíme všechny vystavovatele a  návštěvníky, aby dbali hygienických nařízení, 
pokud budou vyhlášena. Buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům a pořadatelům, 
dbejte jejich pokynů. 

Ladislav Hladík
za výbor ZO ČZS Přibyslav



Spolky ŘÍJEN 2022Str. 14

V  rámci Přibyslavských slavností a  Mlékárenského 
dne jsem byla na náměstí u stánku ČČK, kde jsem měla 

na starosti registraci dětí do soutěže. Dopoledne se přišlo 
zaregistrovat a zasoutěžit si u nás celkem 79 dětí. Pro dospělé byla možnost si nechat 
změřit tlak. Dopoledne nepršelo.

Odpoledne jsem se přesunula s ČČK na hasičské hřiště, kde od dvou hodin pro-
bíhalo Odpoledne s hasiči. Měli jsme tam také stánek. Tam se děti registrovaly jinde, 
my jsme měli jen 3 stanoviště soutěží za ČČK. Přišlo si zasoutěžit celkem dost dětí. 
Za splnění úkolu dostaly razítko. Počasí bohužel vůbec nevyšlo, protože skoro celé 
odpoledne propršelo. Nejvíce promrzlá byla Kristýna Loužecká s Evou Kučerovou, 
které byly celou dobu na dece mimo stan. 

Za MS ČČK Přibyslav
Jana Ledvinková

mscckpribyslav@seznam.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav 

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

Září nám prozatím příliš příjemné počasí nepřines-
lo. Sice jsme celé léto volali po dešti, ale co je moc, to 
je moc. Proto nám přišlo vhod, že jsme mohli spolu 
s KZM Přibyslav uspořádat setkání s písničkou. Tento-
krát nám opět hrál pan Stanislav Sejkora, za což jemu 
a také Petru Štefáčkovi děkujeme. Druhý jmenovaný se 
nám po celou dobu našeho setkání ochotně věnoval. 
Ale ještě předtím, než jsme se všichni sešli, připravil 
bufet v kulturním domě tak, že zbylo místo i na tane-

ček. No, taneček… Jestli se tomu našemu pohupování v rytmu hudby dá vůbec tak 
říkat. Ono se o francouzské holi moc tancovat nedá. Ale alespoň máte ten dobrý 
pocit. A pak při zpívání sedět klidně můžete. Sice některé naše členy odradilo nepří-
znivé počasí, ale i tak se nám posezení vydařilo. V současné době se připravujeme 
na uspořádání členské schůze, kterou máme naplánovanou v sále hasičské zbrojnice 
na čtvrtek 20. října od 14. hodin. (Proto připomínám všem členům našeho výboru, 
že se sejdeme podle našeho plánu akcí ve čtvrtek 6. 10 ve 14. hodin v malé zasedací 
síni radnice. Prosím o vaši dochvilnost, aby se schůze příliš neprotahovala.) Přeji 
vám příjemnější počasí, pěkné procházky, hodně hub, protože opravdu letos rostou. 
Ovšem občas je problém najít les.

Ještě mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem přátelům a známým za milá 
přáníčka k mým „kulatinám“. Velice mě potěšila a jsem vám vděčná. 

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

      
 

SPCCH ČR ZO Přibyslav 

(svaz invalidů) 
 
 

srdečně zve své členy na 
 
 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 
 

čtvrtek 20. 10. 2022, 14.00 hodin 
sál Hasičské zbrojnice v Přibyslavi 

                                         
Program:  

 
                                     1. Zahájení – uvítání hostů 
                                     2. Zpráva o činnosti naší organizace 
                                     3. Výhled činnosti do konce roku 2022  

     a na počátek roku 2023 
                                     4. Diskuze 
                                     5. Závěr  
 

Když nastaly deště…
(svaz invalidů informuje)
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S potěšením vás chci informovat, že přibyslavským včelařům se daří již pošesté 
organizovat soutěž Slza medu, v níž hodnotíme chutě a kvalitu medů sebraných 
na Vysočině. 

S ohledem na počty vzorků probíhá soutěž dvoukolově. První kolo je rozřazova-
cí a vzejde z něj osm fi nalistů do kola druhého. Pro hodnocení obou kol se schází 
komise nejméně pěti hodnotitelů, kteří ochutnávají a  hodnotí medy. Výsledky 
zaznamenávají do připravených protokolů dle metodiky zavedené Výzkumným 
ústavem včelařským v  Dole. Hodnotí se barva, vyváženost chuti, tzv. dovětek, 
přítomnost cizorodých látek a další. 

V polovině září proběhla ochutnávka rozřazovacího kola (pozn. v době uzávěr-
ky ještě není výsledek počítačově zpracován) a musím říci, že úkol měli hodno-
titelé nelehký. Během dvou dnů ochutnávali 27 vzorků medu! A věřte, že taková 
práce není, jak se říká, žádný med. Když si podobnou ochutnávku zkoušeli laici, 
tak i přestože měli med rádi, tak po pěti vzorcích už byli zcela nasyceni a hlavně 
vůbec nebyli schopni rozeznávat rozdílnosti v chuti.

Za tři týdny proběhne závěrečné fi nálové kolo, z něhož vzejde jeden vítězný 
med. Včelaře, který med stočil, odměníme keramickým talířem Slza medu 2022 
při zahájení Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor v Přibyslavi.

Vítěz bude sice jen jeden včelař, avšak pro všechny zájemce bude připravena 
přednáška Ing. Tomáše Jaši na téma „Péče o včely a jejich léčba“, a to v sobotu 
15. 10. 2022 v 16 hodin v sále hospody u Henzlů v Dobré. Všichni jste srdečně 
vítáni!

Eva Kučerová
Předsedkyně hodnotitelské komise

Soutěž Slza medu 2022
Opět uplynul rok a  znovu v  Keřkově (16. 9.) vytvořili “Stezku” - Pohádek, nebo 

odvahy? Může se říct, že obojího. Po celé stezce, která měla osm zastavení, se děti 
setkávaly se známými postavami z pohádek, které mají oblíbené třeba z televizního 
vysílání, a také z vyprávění rodičů před spaním. Rozhodně neškodilo, když se pohád-
kové bytosti (např. čert Uriáš) dětiček zeptaly, jestli nezlobí, učí se, pomáhají mamince, 
čistí si zoubky atd. Také je dobře, když se od pirátů dozví, jak je důležité umět plavat. 
Nebát se pavouků, ani vlka z Arabely, podrbat ho za uchem a také navštívit legendár-
ního Fantomase. A co je chvályhodné, nezapomnělo se ani na našeho velkého básníka 
a pohádkáře K. J. Erbena.

Jeho balada Svatební košile, byla opravdu věrohodná a pan Erben by měl jistě ra-
dost. To by také bylo, aby na keřkovské stezce chyběla rakev! S umrlcem!

Děti i rodiče všechno vydrželi, na každém zastavení dostali razítko do kartičky, že 
splnili dané úkoly a otázky, všude dostali sladkou odměnu a na konci pěkný diplom, 
že vše absolvovali. Na  posilnění měli k dispozici párek v  rohlíku a  čaj. Potom si už 
mohli na hřišti pobíhat a svítit svými barevnými náramky. A hrdiny dělaly i ty děti, které 
plakaly a držely se pevně maminky. No a druhý den ráno bylo slyšet auto, traktůrek 
a na stezku se opět vydala parta. Tentokrát, aby rekvizity ze stezky zmizely, všude byl 
pořádek a zbyla jen pěkně prosekaná cesta. Ta bude připomínkou, když se tudy půjde 
na procházku. Myslím, že je dobré poděkovat všem, kteří se o tento krásný zážitek 
zasloužili. Jen všechno vyrobit je úžasné! Kdo je autorem všichni víme. Ale je vidět, že 
existuje Keřkov, (ne Dobrá) a keřkovští se dovedou nadchnout pro prima věc! A kolik 
dětí, až jednou dospějí, bude vzpomínat na zážitek z dětství? Bylo jich 198! Škoda jen, 
že poslední chvíle už pršelo, ale něco se vydrží, ne?!

Marie Voralová
P. S.: Lenko díky - moc se to povedlo!

Stezka pohádek

Dne 27. 8. 2022 uspořádal Myslivecký spolek Dobrá již 6. ročník Dětského mysliveckého dne v Keřkově.

Na úvod všechny přítomné přivítal předseda spolku Jan Jeřábek st. a seznámil je s průběhem dětského dne. Poté 
promluvil hospodář spolku Antonín Mühlfait a představil několik lovecky upotřebitelných psů a vysvětlil, k jakým 
účelům se který z nich používá. K vidění byli dva ohaři, český fousek a německý krátkosrstý ohař. Z malých plemen 
několik norníků, hladkosrstý a drsnosrstý jezevčík, jagdteriér, foxteriér. 

Pro děti bylo připraveno šest stanovišť, kde plnily různé úkoly: například poznávaly stromy a listy, stopy zvěře 
a paroží, zvěř, lovecké psy. Posledním stanovištěm byla střelba ze vzduchovky na pohyblivý a pevný cíl, a pro ty 
zdatnější i střelba z luku. Děti si také mohly vyzkoušet skákání v pytli. 

Na začátku každý obdržel kartičku a po splnění úkolu na každém stanovišti získal razítko. Za vyplněnou kartičku 
si pak každý odnesl tašku s drobnostmi a sladkostmi a ti nejmenší malou plyšovou lišku. K občerstvení byla pro děti 
připravena zdarma limonáda a párek v rohlíku. Počasí nám přálo a na dětský den dorazilo 50 dětí s doprovodem. 

Chceme poděkovat všem zúčastněným a zejména všem sponzorům, kteří nás podpořili.

 A již se těšíme na příští ročník, který bude uspořádán u příležitosti 30. výročí založení spolku. 

Myslivosti zdar! Michal Janů
za Myslivecký spolek Dobrá

Dětský myslivecký den v Keřkově
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, je mi ctí se Vám představit 
v roli nové knihovnice. A od teď budu i autorkou pravidelných sloupků z knihovny 
a kulturních akcí.

Jmenuji se Michala Stejskalová, narodila jsem se zde, v Přibyslavi. S některými jsem 
se v nové roli již seznámila, na jiné se těším v příštích dnech a měsících.

Září, měsíc plný akcí
Přibyslavské slavnosti a Mlékárenský den se vydařil. Příroda nám dopřála hezké 

dopoledne bez deště. Naše ledničky se opět naplnily množstvím zajímavých výrob-
ků, chutí a vůní.

Nechali jsme se unášet pěveckým sborem Jasoň na vlně pohody, šarmu a elegan-
ce. Nálada byla velmi dobrá.

Proběhly žádané keramické dílny pro dospělé s Janou Marincovou.

Rozloučili jsme se s letními brigádnicemi malým posezením a výměnou zážitků.
Kurfürstův dům si zase pochvaluje novou fasádu.

Moc příjemná byla návštěva seniorů z klubu Pohoda. Prohlédli si naše muzeum, 
diskutovali nad využitím některých exponátů. Když se ukázalo, že si přinesli i vlast-
noručně upečenou buchtu, bylo rozhodnuto. Proběhla blesková akce, vynesly se 
rozkládací stoly a židle na trávník před muzeem, uvařila se káva a čaj. Já jsem byla 
ofi ciálně představena jako knihovnice, za potlesku naší milé návštěvy. Hezký zážitek, 
děkuji.

V Kulturním domě se stále můžete přijít podívat na výstavu „Dobrodružství cyklis-
tiky“, plné historických kol. Vždy před kinem či divadelním představením.

Nesmím opomenout zahájení tradiční akce Divadelní Přibyslav. Zahájil jej v neděli 
25. 9. soubor DS Furiant Přibyslav. Dále budou pokračovat představení během října 
i listopadu, určitě přijďte. Vstupenky můžete zakoupit v TIC Přibyslav i v KD před 
představením.

Ani kino nezahálelo, na své si přišli zejména milovníci českých fi lmů a komedií. Pro 
děti se promítal animovaný fi lm s názvem, Ušák Chicky a Zlokřeček. 

Jistě Vás zajímá, na co se můžete těšit v měsíci aktuálním
Je tu čas podzimní, skvělé období pro čtení knížek. 
3. – 9. října proběhne Týden knihoven.

Přijďte se registrovat na  rok zdarma. Dokonce i  upomínky budou odpuštěny 
a zapomenuty.

15. října v 19:30 hodin zamíří do našeho kina dlouho očekávaný fi lm Jan Žižka. 
Pouhé čtyři dny po výročí jeho skonu zde u Přibyslavi.

17. října v 17:30 hodin se těšíme na cestopisnou přednášku: Na „ Konec světa“ 
na kole Favorit. Od Jana Mráze, který nám již dříve povídal o Islandu.

19. října od  16:00 hodin máte možnost obohatit svou domácnost o  lucernu 
vlastní výroby. Jsou tu podzimní dílny pro dospělé s Kristýnou Marešovou v Kur-
fürstově domě. Příspěvek na  pomůcky činí 150 Kč. Hlásit se můžete do  17. října 
v informačním centru.

21. října od 14:30 do 17:00 hodin navazuji na dílničky pro děti mé milé před-
chůdkyně Markéty. 

22. října od 14:00 a následně od 15:30 hodin Vás zve loutkářský soubor Při-
byslavská pimprlata na  představení do  kulturního domu na  pohádku Jak drak 
k druhé hlavě přišel.

27. října od  8:00 do  16:00 hodin probíhá Týden Turistických informačních 
center! Muzeum je Vám otevřeno. Vezměte i děti, dostanou pracovní list, zkusí si 
vytěžit pár zlatých valounků. Pro Vás je připravena káva a malé občerstvení.

Po prázdninách se opět vrací Filmový klub 22. října od 19:30 hodin.

POZOR! V pátek 28. října je státní svátek. Bude zavřeno.

Také se pochlubíme novým prospektem Přibyslav v architektuře, na kterém se 
dlouho pracovalo. Můžete omrknout v Kurfürstově domě.

Každou středu je otevřena kostymérna od  17:00 do  18:00 hodin. Domluvit se 
můžete na telefonním čísle 736 190 251.

A závěrem? Všichni zaměstnanci KZM Přibyslav přejeme krásný měsíc plný kultu-
ry, knih, radosti, barevného listí a hub.

Michala Stejskalová, knihovnice

Události z KZM Přibyslav POZVÁNKA
Oblastní odbočka Sjednocené organizace 

nevidomých a  slabozrakých ČR z. s. pro Havlíčkobrodsko pořádá každoročně 
Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou seznámit s činností spolku a dalších 
institucí, které lidem se zrakovým postižením radí a pomáhají. Při této příležitosti 
pořádáme také výstavu kompenzačních pomůcek pro zrakově a  tělesně posti-
žené. Své služby nabídnou a  informace poskytnou tito vystavovatelé: Tyfl oser-
vis a Tyfl ocentrum Jihlava, Sagitta a SONS pro zrakově postižené, pomůcky pro 
osoby s  tělesným handicapem představí fi rma DMA, zúčastní se i  Centrum pro 
zdravotně postižené. Návštěvníci si budou moci prohlédnout a vyzkoušet jedno-
duché pomůcky pro domácnost a zlepšení orientace, elektronické optické přístro-
je, poslechnout si ukázky audioknih a zajímavým způsobem prověřit svůj hmat, 
kterým nevidomí nahrazují vidění. Pracovníci Tyfl ocentra a Tyfl oservisu seznámí 
s  nabídkou poskytovaných služeb, např. výuka orientace a  samoobsluhy, práce 
s počítačem a telefonem, chůze s bílou holí, pomohou vybrat vhodné pomůcky 
pro konkrétní druh a stupeň postižení zraku, poskytnou cenné informace. U stolku 
SONS představíme náš spolek, který sdružuje jak osoby nevidomé a slabozraké, 
tak jejich přátele a členy rodin, pořádá pro ně mnoho společných akcí a pomáhá 
nebýt se svým problémem sám. 

Výstava se koná v úterý 18. října v AZ centru (bývalá Základní škola Rubešova) 
v  Havlíčkově Brodě, ve  druhém patře – Senior Point, a  to od  9 do  14.30 hodin. 
Srdečně vás zveme. 

Ve dnech 10. - 13. října se pod názvem Bílá pastelka koná celorepubliková sbírka 
ve prospěch zrakově postižených. Dobrovolníci v tričkách s logem sbírky nabízejí 
ke koupi bílé pastelky, symboly bílé slepecké hole. Díky vstřícnosti Základní školy 
v Přibyslavi se s nimi budou v uvedených dnech potkávat také obyvatelé a návštěv-
níci našeho města. Všem, kteří si pastelku zakoupí, a tím podpoří činnost spolku pro 
handicapované, srdečně děkujeme. 

Marie Heilandová,
předsedkyně oo SONS Havlíčkův Brod

V  pátek 14. října v  18:00 hodin jste srdečně zváni na  zahájení vernisáže origi-
nálních děl, tzv. dřevomaleb, za účasti autora Tomáše Záborce. Výstava, které se 
můžete dotýkat a která se dotkne i vás.

Zahájení proběhne v prostorách Janáček Galerie – Bechyňovo náměstí 20. Výstava 
následně potrvá až do 14. 11. Vystavená díla bude možné v galerii zakoupit. 

Více o  dřevomalbách: metoda práce spočívá ve  využití různých zářezů, vrypů 
a dlabání do dřeva. V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení 
jiných, než jen zrakových smyslů – možnost seznámit se s obrazem dotykem, hma-
tovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa. 
Toto vše má za úkol vytvářet výsledný dojem, vyvolávat vzpomínku, stát se obdobně 
jakýmsi symbolickým “zářezem” do podvědomí zúčastněného diváka. Více informací 
o dílech i autorovi naleznete na www.tomaszaborec.cz.

Ondřej Málek
za Živou Přibyslav

Výstava dřevomaleb Tomáše Záborce 
v Přibyslavi
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Poděkování dobrovolným 
opatrovníkům zeleně 
v Ronově nad Sázavou

Ráda bych touto cestou předala poděkování všem zúčastněným dobrovol-
níkům z řad obyvatel Ronova nad Sázavou za starostlivou péči o zatravněné 
plochy v naší obci, kam se vždy tak ráda vracím z ruchu velkoměsta. Udržují 
Ronov upravený a vzhledný a jsou vždy ochotní vyjít vstříc i drobným požadav-
kům navíc. Je milé, že naši vesnici obývají lidé, kterým není lhostejné, v jakém 
prostředí žijí.

Vděčná víkendová a prázdninová obyvatelka Ronova nad Sázavou.

Mgr. Petra Homolová

Při pohledu na přibyslavské okolí si nejde nevšimnout, jak velkou vizuální změnou 
prochází. Kůrovcová kalamita změnila naši krajinu prakticky k  nepoznání. Uvádí 
se, že hlavní příčinou tohoto stavu je sucho, které naši krajinu v posledních letech 
sužuje. Sucho je však pouze pomyslným pomocníkem pro škůdce. Jelikož lýkožrout 
smrkový je přirozeným obyvatelem lesa stejně jako celá řada jiných škůdců, který 
využil své šance, která mu byla nabídnuta na zlatém podnose. 

Obranným mechanismem stromu je lepivá pryskyřice, která dokáže usmrtit brou-
ka při hloubení snubních komůrek. Samotné množství pryskyřice je závislé na vodě, 
kterou strom přijímá, ale i v suchých letech se zdravý strom celkem pohodlně dokáže 
ubránit. Proto lýkožrout napadá silně oslabené nebo poškozené stromy starší 60 
let. Tyto stromy se přirozeně nedokážou bránit a právě tento fakt je v současnosti 
největší problém našich hospodářských lesů. Lesy okolo nás jsou v drtivé většině 
staré smrkové pláně a to je právě ideální stav pro kůrovce, který následně při pře-
množení dokáže usmrtit i zdravé stromy. Hlavní příčinou kůrovcové kalamity je tak 
způsob hospodaření v našich lesích. Způsob pro člověka ekonomicky výnosný, ale 
pro přírodu nudný, chudý a nepestrý les. 

Starší lidé si mnohokrát pamatují malý hustý les na místech, kde je teď mýtina. 
Ta samá mýtina tam ale byla i pár let před tím, než si dokážou vůbec pamatovat. 

Stylem, jakým se v našich lesích hospodaří, dochází už po staletí každých 100 až 
150 let k obnově smrkových lesů. Už v mladší době kamenné se naši předci začali ži-
vit zemědělstvím namísto sběru. Tato forma hospodaření s sebou samozřejmě nesla 
i potřebu ploch k obdělávání, docházelo tak k těžbě přirozeného lesa a nahrazování 
ornou půdou a k větší specializaci rychle rostoucích a využitelných stromů (zárodek 
hospodářských lesů). Udává se, že neolitická revoluce začala 8 tisíc let př. n. l. Je tedy 
jasné, že člověk už opravdu dlouho dokáže hospodařit s  lesem a prakticky každá 
druhá nebo třetí generace zažila mýtní krajinu.

Dnešní doba je však výrazně jiná než předešlá. Nezpochybnitelně dochází ke kli-
matické změně, v krajině chybí voda, úrodná půda mizí a mění se v mrtvý prach 
a na přírodu je stále zvětšován tlak negativních vlivů. Je tedy velmi důležité změ-
nit přístup při vysazování lesů nových. Nespočet vědeckých studií se shoduje, že 
už v roce 2030 budou na většině území ČR zcela nevhodné klimatické podmínky 
pro růst smrku. Nejodolnějším lesem vůči kalamitám je v našich podmínkách, les 
smíšený. 

Přirození zástupci tohoto lesa u nás jsou duby, buky a jedle. Takový les je dlou-
hodobě udržitelný a  stává se přírodně hodnotným z  hlediska druhové pestrosti, 
druhové struktury a věkovému rozpoložení. Samozřejmostí je vytváření kompromisu 
mezi přírodou a užitkem. Při správném využití současné situace by tak naše budoucí 
lesy měly vypadat zásadně jinak než doposud. Praxe se však zásadně liší, smíšený 
les se často sází způsobem různých ostrůvků, kdy uprostřed vznikne nenápadně 
smrkový porost, a ostatní druhy se vysadí na okraj lesa. Hospodáři tak plesají: vlk se 
nažral a koza zůstala celá.

Za pár let bude zase zeleno, jestli ve formě nové časované bomby nebo odolného 
kousku přírody je však otázka, na kterou si odpoví až generace po nás.

Jan Prchal

O lese

V září se sešly účastnice tvoření u paní Jany Marincové, kde tentokrát probíhaly 
dílny pro dospělé, a věnovaly se keramice. Pro velký zájem jsme z původního jed-
noho tvoření měly v závěru hned dvě skupiny – to už svědčí o tom, jak je keramika 
oblíbená. Děkujeme tímto paní Marincové za ochotu a vstřícnost při dílnách. Vše 
bylo parádně připraveno a my byly moc nadšeny z výrobků, které si domů odnášíme. 
Doufáme, že se zase u takovýchto dílen někdy potkáme.

KZM Přibyslav a účastnice tvořivé dílny

Poděkování

V interiéru přibyslavského zámku, v sídle Centra hasičského hnutí, byla 14. září 
2022 odhalena pamětní deska Františku Procházkovi. 

Starosta České zemské hasičské jednoty a protektorátního Svazu hasičstva v Če-
chách a na Moravě v letech 1938 - 1944, byl 2. března 1945 umučen v Malé pevnosti 
Terezín. V ní byl s několika desítkami dobrovolných hasičů od podzimu 1944 vězněn 
pro vyzrazenou odbojovou činnost. Podle svědeckých výpovědí ho kropáčem ubil 
český kápo. Letos uplyne 135 let od Procházkova narození (13. 11. 1887).

O životě „národního hrdiny a mučedníka“, jak Procházku třemi slovy charakte-
rizuje pamětní deska, promluvil Petr Jirout ze sdružení hasičů okresu Nymburk, 
které zhotovení desky fi nancovalo. Také vydalo bohatě ilustrovanou publikaci autorů 
Karla Potužníka a Josefa Bidmona.

Přítomno bylo osm příslušníků Procházkovy rodiny(většina z nich přijela z Čestína 
v okrese Kutná Hora, kde Procházka žil a působil jako řídící učitel), čestný starosta 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska Jan Slámečka, starosta města Přibyslav 
Martin Kamarád a přibližně padesát hasičů z různých koutů Česka.

Františku Procházkovi byl 17. listopadu 1945 udělen in memoriam Českosloven-
ský válečný kříž 1939.

Text a foto: Ivo Havlík
 Čestnou stráž stáli členové sboru dobrovolných hasičů města Přibyslav 

Zdeněk Nejedlý a Svatopluk Klusáček

Pamětní deska hasiči-odbojáři
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Veronika Dobišová, kronikářka městyse Čes-
ká Bělá, se rozhodla vypátrat rodný dům faráře 
Františka Krále, který působil v Přibyslavi a byl 
zde na Popeleční středu 27. února 1963 zatčen 
a ve vykonstruovaném procesu obviněn z vůdčí 
role tzv. protistátní skupiny šesti farníků. Byl od-
souzen ke čtyřletému vězení, rozsudek mu dával 
za  vinu, že v  Přibyslavi vedl „příliš nábožensky 
živou farnost“. 

Nepodmíněné tresty za „podvracení republi-
ky“ si rovněž odpykali farář z  Olešenky P.  Sta-
nislav Dvořák a přibyslavský kostelník František 
Pometlo, dále pak farníci Vladimír Omes z Při-

byslavi, Stanislav Dvořák z Nových Dvorů a Bohuslav Stařík z Dobré. 

K  vyhledání rodného domu P.  Františka Krále Veroniku Dobišovou inspirovaly 
články v Přibyslavském občasníku a měsíčníku královéhradecké diecéze Adalbert, 
a také skutečnost, že farář Král je pohřben na českobělském hřbitově pod souso-
ším Sv. Rodina od akademického sochaře Romana Podrázského, bývalého starosty 
města Přibyslav.

Veronika Dobišová vypátrala, že Králův rodný dům při prvním číslování nemovi-
tostí v roce 1777 dostal číslo popisné 54 a podle majitele se mu říkalo U Komínků. 
Později dům koupil cestář František Král a  zde se 5. července 1908 narodil syn 
shodného jména a příjmení, pozdější kněz, a dva jeho sourozenci. Domek již nestojí, 
byl zbourán a původní číslo 54 bylo přeneseno na bytovku na počátecké silnici.

Je známo, že farář Král byl výtvarně velmi zdatný, Veronika Dobišová ještě objevila 
kresbu, kterou věnoval své mladší příbuzné. 

„Tato žena v České Bělé dosud žije. Vzpomíná, že farář byl manuálně velmi neši-
kovný. Muklové na plzeňských Borech mu pomáhali lepit pytlíky, jinak by trpěl hlady. 
Kolik se slepilo pytlíků, takový byl příděl jídla,“ píše kronikářka.

Překvapivá je douška jejího detektivního hledání: „A nakonec se potvrdilo, že jeho 
bratr si vzal moji tetu. Takže jsme byli vlastně příbuzní. To je vše, co se mi podařilo 
vypátrat. Ale pro Bělou je toho dost.“

Text a foto: Ivo Havlík

Kronikářka pátrala po rodném domě 
vězněného přibyslavského faráře Krále

„Byl č tená ř  už  ně kdy rá no na ulici? Já  nechci č tená ř e urazit, já  ví m, ž e č tená ř  
je nó bl a nemá  zapotř ebí , aby vstá val př ed devá tou - no ale ná hoda! A když  tedy 
ná hoda ho vyvedla ně kdy z domu dř í v, zajisté , ž e sobě  př i zná mé m své m bystro-
zraku povš imnul, ž e na ulici jsou nejen lidé , ný brž  i vě ci, jichž  tu jindy neví dá me. 

Ně kde u domu stojí  starý  dž bá n. Ně kde na pokraji chodní ku zadrá tovaná  ban-
daska. Ně kde uprostř ed ulice lež í  peká č ,“ píše Jan Neruda ve  známém fejetonu 
Kam s ním?

Spisovatel se rozhodl ze 
strachu před cholerou vy-
měnit slámu ve svém starém 
slamníku. Hospodyně mu 
koupila novou slámu. Roz-
párala látku, ale vyvstal pro-
blém, jak se zbavit staré slá-
my na pražské Malé Straně. 
Vyhodit ji před dům U Dvou 
slunců v tehdejší Ostruhové, 
dnes Nerudově ulici? 

Obdobné dilema, nikoli ze strachu z cholery, ale zřejmě z pandemie covidu-19, 
řešil v těchto dnech neznámý člověk. Vše, co už nepotřeboval - peřiny, pračku, ča-
louněné křeslo, jízdní kolo, satelitní anténu, boty, pantofl e, lustr a mnoho drobností 
- naložil na nákladní auto a odvezl do lesa Borovina, který se rozkládá mezi Poříčím, 
Českou a Dolní Jablonnou.

„Je to nepochopitelné, že někoho napadne vyklopit takový svinčík v lese,“ říká prá-
vem rozhořčený hospodář Mysliveckého spolku Přibyslav Josef Hamerník. Nezbývá 
mu, než požádat úklidovou četu města, ať vše znovu naloží a odveze na ronovskou 
skládku.

Od  ledna roku 2020 běží akce Ukliďme Česko! Jejím cílem je zlikvidovat černé 
skládky po celé České republice. Zatímco dobrovolníci si vyhrnují rukávy, bezcitní 
vandalové se nerozpakují minout sběrný dvůr a znovu a znovu odporně „zasviňují“ 
les, ten les, který léčí.

Text a foto: Ivo Havlík

Kam s peřinami, pračkou a bicyklem - 
do lesa?!

Město Polná s fi nanční podporou Kraje Vysočina v  těchto dnech vydalo knihu 
Polná za první republiky. Autorem zajímavé publikace je neúnavný badatel polenské 
historie Jan Prchal.

Jeho aktuální práce připomíná, že revoluční zrod republiky koncem října 1918 při-
nesl zánik téměř tři století trvajícího polensko-přibyslavského panství, které 7. ledna 
1623 jako pobělohorský konfi skát koupil kardinál František Dietrichštejn. 

Autor v  této souvislosti odkazuje na  publikaci přibyslavského kronikáře 
MUDr. Františka Půži, kterou vydala Okresní organizace republikánské strany v Při-
byslavi pod názvem Poddanství lidu vesnického. Brožura podle Prchalova přesvěd-
čení „zahrnuje četné důležité údaje z  bývalého polensko-přibyslavského panství, 
zvláště v období 18. a 19. století“.

Čtenář je seznámen s atmosférou národní a demokratické revoluce, strháváním 
rakouských orlů z domů na Husově náměstí a čte osobitou vzpomínku na 28. říjen 
1918 z pera Bohumila Hrabala, tehdy pětiletého budoucího spisovatele.

Prchal píše, jak Polná žila po vzniku samostatného Československa. Všímá si hla-
dových bouří v lednu 1919, popisuje zavěšení nových zvonů do věže děkanského 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v roce 1924, analyzuje bohaté polenské trhy, vrací 
se k pouličnímu korzování, které již neznáme, nahlíží do černých kronik, rozebírá 
poštovní služby a provoz lokální dráhy, dívá se, jak kvetl obchod, služby, řemesla. 

Množství zveřejněných fotografi í násobně překračuje 222 stran knihy, takže ilustrace 
obrazově dokumentují slova o politickém, společenském a ekonomickém životě Polné 
od konce první světové války do okupace Československa hitlerovským Německem.

Text a foto: Ivo Havlík

Co bylo po zániku 
polensko-přibyslavského panství?

 Celou kapitolu Jan Prchal věnuje sportovnímu a hospodářskému dění na rybníce Peklo, kte-
rý založil tehdejší majitel panství Polná-Přibyslav Viktorin z Kunštátu, syn krále Jiřího z Poděbrad. 



Str. 19Kultura / OstatníŘÍJEN 2022

Na hřbitově v Chlumci nad Cidlinou v okre-
se Hradec Králové stojí shodná socha rudo-
armějce, jaká do předjaří letošního roku stála 
na Bechyňově náměstí v Přibyslavi. Jak známo, 
na  základě rozhodnutí rady města, přijatého 
po napadení Ukrajiny Ruskem, byla odstraně-
na a zatím umístěna do depozitu.

Kupodivu jde o  totéž dílo akademického 
sochaře Karla Samohrda (1895 - 1970). Až 
na  velmi drobné detaily je socha naprosto 
shodná. Umělec zřejmě podlehl poptávce 
po podobných motivech po osvobození Čes-
koslovenska od hitlerovské okupace.

Otázka, zda v  Přibyslavi stojí originál 
a v Chlumci nad Cidlinou kopie, nebo naopak, 
se už zřejmě nedá zodpovědět. 

Obě sochy byly odhaleny víceméně ve stej-
nou dobu. Do podstavce chlumecké skulptury 
byly vytesány dva nápisy. V  ruštině a  češtině 
„Na věčnou paměť 5. - 9. V. 1945 padlým ru-
doarmějcům“ a  v  češtině „Věnuje občanstvo 
města za pomoci žen KSČ 22. VI. 1947“.

Zatímco rudoarmějec v Přibyslavi na stejném místě vydržel téměř 75 let, rudoar-
mějec v Chlumci nad Cidlinou se třikrát stěhoval. Zprvu stál u mostu přes řeku Cid-
linu, v roce 1959 byl přenesen do nového památníku padlých rudoarmějců a dalších 
obětí II. světové války. V roce 1991 byl přemístěn na městské pohřebiště. 

Názory na toto zřejmě konečné přestěhování se různí. Někteří se s tímto řešením 
ztotožňují, jiní ho odsuzují. Na upraveném hřbitově socha stojí bezprostředně vedle 
šesti důstojných hrobů vojáků Rudé armády, kteří v Chlumci nad Cidlinou po květnu 
1945 zemřeli na následky smrtelných zranění; jeden vojín je bezejmenný, nejmladší 
byla žena, dožila se pouhých třiadvaceti let.

O dalším osudu sochy přibyslavského rudoarmějce, kulturní památky, zatím roz-
hodnuto nebylo.

Text a foto: Ivo Havlík

V Chlumci nad Cidlinou je stejná válečná 
socha jako v Přibyslavi

VIDĚNO Z VĚŽE
* Po více než dvou letech, kdy v Přibyslavi nebylo možné koupit řezané kvě-
tiny, se situace náhle změnila. Květinářství jsou ve městě najednou dvě, obě 
na  Bechyňově náměstí, jedno na  původním místě naproti radnice, druhé 
vedle kavárny.

* Týdenní mozaika výletů České televize Toulavá kamera v nedělní dopoledne 
18. září zavítala do Žižkova Pole, Přibyslavi a Ronova nad Sázavou. O historii 
Žižkova obléhání města promluvila muzejnice Anna Šauerová a kronikář Ivo 
Havlík. Moderátor pořadu Josef Maršál prozradil, že socha Jana Žižky v zámec-
kém parku bude rekonstruována, aby v  roce 2024 byla připravena na připo-
mínku 600. výročí Žižkova skonu. Mimo kameru a mikrofony si televizní štáb 
postěžoval na  téměř neprůchodné pěšiny v  lese Plaček a  zcela devastovaný 
příchod ke zřícenině hradu Ronov.

* Historický fi lm Petra Jákla Jan Žižka - Zrod vojevůdce trhá divácké rekordy. 
Jen o víkendu, který předcházel uzávěrku říjnového vydání občasníku, jej vi-
dělo 52 tisíc diváků. Nejdražší snímek české kinematografi e v přibyslavském 
kulturním domě promítne Petr Štefáček v sobotu 15. října večer. 

* Zatímco všechny přibyslavské restaurace omezují vaření, ve městě přibývají 
malé provozovny rychlého občerstvení. Po  již zaběhnuté chorvatské pizzerii 
NONO v polovině září na adrese Bechyňovo náměstí 63 zahájil provoz bufet 
nabízející turecký kebab a čerstvé zeleninové saláty.

Ivo Havlík

KRAJ VYSOČINA - Na poli kybernetické kriminality vládne již několik měsíců tech-
nika, prostřednictvím které pachatel i bez velkých znalostí v oblasti IT může připravit 
člověka o velké peníze. Je založena na postupech, které mají člověka donutit vepsat 
do  pachatelem připravené „tabulky“ údaje potřebné pro provedení elektronické 
platby. Jsou to číslo karty, doba platnosti karty, elektronický PIN a autorizační kód. 
V horším případě bude pachatel chtít vniknout přímo do účtu a bude požadovat 
vyplnění přihlašovacího jména a hesla do elektronického bankovnictví.

Jakou nabídku vám pachatel může dát:
– Nabídku kupujícího k provedení platby nebo dopravy nebo jiné služby při prodeji 

vámi nabízeného zboží na bazarových portálech. Pachateli nejvyužívanějšími jsou 
portály Vinted a v těsném závěsu je Bazoš. Pachatel zde vyhledá vámi nabízenou 
věc a ozve se s nabídkou. Nyní potřebuje nějaké spojení mimo platformu baza-
rového portálu. Požádá o telefon, email. Dále komunikuje již přes toto spojení. 
Nabídne možnost vyzvednutí zboží kurýrem (často je zneužívána DPD ale i jiné) 
a zároveň přímý převod peněz od kupujícího přímo na váš účet. 

– Ozve se vám zástupce obchodní fi rmy, že jste vyhrál cenu v jejich soutěži, „odbor-
ný pracovník“ investiční společnosti, že má pro vás výhodnou nabídku investice 
nebo obchodník s virtuální měnou (většinou bitcoin) s podobnou nabídkou nebo 
sdělením, že jste vlastníkem „někde“ uložených bitcoinů a  on vám je pomůže 
výhodně zhodnotit.

– Ozve se vám pracovník některého z ministerstev či úřadu s tím, že máte nárok 
na vrácení přeplatku některé vámi provedené platby vůči státu, nebo máte nárok 
na některou novou sociální dávku či jinou platbu od státu (nyní aktuálně „příspě-
vek na bydlení“)

To jsou pouze tři příklady, které se skutečně také v Kraji Vysočina téměř denně 
stávají, ale legenda může být různá. Navozuje výhodu pro vás „jen“ za to, že „něco“ 
„někam“ zapíšete. To jen – něco - někam zapsat vám může způsobit velkou škodu. 

Některá doporučení:
– Na  platby v  prostředí internetu si zřídit zvláštní účet (kreditní nebo i  běžný) 

a  na  tomto účtu mít částku přiměřenou prováděným operacím. Nepropojovat 
využívané bankovní účty pro přístup z jednoho přihlášení.

– Velmi nebezpečné je vyplňovat údaje potřebné k platbě elektronickou kartou, či 
přístupové údaje do  elektronického bankovnictví do  „tabulek“, které byly zpří-
stupněny zasláním odkazu na webovou stránku. Každá seriózní platební brána 
se otevírá z  prostředí webových stránek obchodníka a  po  platbě se tam vrací 
(mají spolu smluvní vztah). Používejte jen platební brány, které jste v minulosti 
úspěšně použili. Pokud se vám způsob platby nezdá, nepoužívejte jej a operaci 
neprovádějte! Ostatně. Pro provedení platby je třeba pouze číslo účtu.

– Při přihlašování do elektronického bankovnictví důsledně kontrolujte adresní řá-
dek, zda je zobrazená adresa webových stránek bankovnictví přesně zobrazená. 
Naučte se ji předem nazpaměť nebo si ji kamkoliv zapište. Jedná se veřejně do-
stupný údaj.

– Pro přístup do  bankovnictví si vytvořte záložku nebo zástupce. Pečlivě si vždy 
adresu prověřte. Při vyhledání bankovnictví z vyhledávače opravdu hrozí otevře-
ní falešného odkazu, pachatelé umí protlačit svůj falešný odkaz k bankovnictví 
na přední místa vyhledaných odkazů

– Při jakýchkoliv potížích kontaktujte banku, sdělte, že jste se stali obětí podvodu 
a  platbu reklamujte. Buďte důrazní, někteří úředníci bank projevili v  minulosti 
značnou nekompetentnost a liknavost.

– V případě podezření, že jste se stali obětí podvodníka, vše ihned oznamte policii 
na linku 158

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

Internetoví podvodníci 
mají nové metody
Umíme používat 
elektronické bankovnictví?
Rady, jak nepřijít o hodně velké peníze
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Mlékárenský den patřil i florbalu
V sobotu 10. září se JUVENIS podruhé prezentoval na Mlékárenském dnu. Na pří-

chozí čekaly zajímavé, nejen fl orbalové, soutěže. Během celého dopoledne navštívilo 
prezentační stánek zhruba 80 dětí se svým doprovodem. Příchozí děti a jejich blízcí 
si zkusili tradiční disciplínu - střelbu na branku, dále měli možnost vyzkoušet si svoje 
dovednosti s fl orbalkou ve formě slalomu. Děti si také mohly obléci rukavice fl or-
balového brankáře, s nimiž poté musely házet na přesnost, připraven byl i online 
fl orbalový kvíz. Věříme, že námi připravený program se návštěvníkům zamlouval, 
stejně tak jako náš sport. 

Minipřípravka
Každou středu od 16 do 17 hodin probíhá ve sportovní hale trénink našich nej-

menších dětí z minipřípravky. Program tréninku je zaměřený na všeobecnou pohy-
bovou průpravu, děti hrají různé pohybové hry, zkoušejí si svoje rychlostní doved-
nosti či poznávají svou pohybovou obratnost, do ruky vezmou nejen fl orbalku, ale 
i míče, švihadla. Tréninky v této kategorii vedou nové paní trenérky Lucie Ležáková 
a Dagmar Stránská. Nejen zde ale i u ostatních kategorií nám záleží na tom, aby si 
děti vybudovaly správné pohybové návyky a osvojily si široké spektrum pohybových 
dovedností. 

Začal soutěžní ročník 2022/2022

Přehled domácích turnajů
Zápasy mužů v Regionální lize začal pro družstva JUVENISu nový soutěžní ročník. 

V  něm je do  ofi ciálních soutěží Českého fl orbalu přihlášeno celkem 5 družstev: 

NEJMLADŠÍ účastnicí tenisového turnaje chlapců a dívek 10. září ve Ždírci 
nad Doubravou byla Natálie Kasalová. Žačka 3. třídy Základní školy v Přibyslavi 
obsadila 5. místo, ale paradoxně porazila podstatně staršího chlapce, konečného 
vítěze společného turnaje. Tenisový míček Natálie na kurtech prohání třikrát týdně.

Text a foto: Ivo Havlík

V  době uzávěrky říjnového vydání občasníku je fotbalový podzim v  poločase, 
za sebou má sedm kol. 

První mužstvo SK Přibyslav v přeboru 1. B třídy pět utkání vyhrálo a dvě prohrálo 
a zaujímá čtvrté místo. O třetí příčku jsme přišli 18. září vinou porážky na vlastním 
hřišti s  rezervou Chotěboře, která nám dala jeden gól, zatímco jsme hostujícího 
brankáře přes drtivé obléhání jeho svatyně nepřekonali. Soutěži vévodí TJ Tis, po-
slední zatím jsou bez jediné výhry Česká Bělá a Havlíčkova Borová. 

Horší postavení mají v tabulce okresního přeboru obě přibyslavská mužstva. Tra-
diční účastník této soutěže SK Přibyslav B spadl až na předposlední příčku. O stupí-
nek výše je nový účastník - Sativa Keřkov. 

Přibyslavská rezerva trpí nedostatkem hráčů, 18. září neodcestovala do Nové Vsi 
u Světlé, protože se u nastartovaného autobusu nesešla celá jedenáctka; trest je 
podle pravidel - kontumační prohra 3:0. Pozitivní je, že za mužstvo hraje imigrant 
z Ukrajiny Reida Serhii, který pracuje jako dělník ve společnosti ACO. V utkání proti 
třetímu celku Slovanu Havlíčkův Brod na hřiště vběhl jako náhradník teprve v 66. mi-
nutě, už o minutu později dal gól a krátce před závěrečným hvizdem rozhodčího 
přidal další. 

V  říjnu můžeme jít na  tyto zápasy: Přibyslav - Havlíčkova Borová (2.10.), 
Přibyslav - Tis (16.10.), Keřkov - Habry (2.10.), Přibyslav B - Smilovy (9.10), Keřkov 
- Kožlí (15.10.), Přibyslav B - Habry (30.10.).

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslav po pěti výhrách šestou nepřidala

ZÁVAR před přibyslavským gólmanem Lukášem Pazderkou. Míč hlavičkou odvrací 
Michal Votava, obléhání hráčů FC Chotěboř ještě čelí Adam Vostál, Jan Prchal a kapitán 
Ladislav Vykoukal

Text a foto: Ivo Havlík

Novinky z klubu SK JUVENIS Přibyslav - říjen 2022
přípravka, elévové, mladší žáci, dorostenci a  muži. Níže uvádíme přehled domá-
cích turnajů a zápasů tak, abyste mohli naše reprezentanty přijít osobně podpořit. 
Přípravka, elévové a mladší žáci je budou hrát na domácí palubovce v Přibyslavi, 
dorostenci a muži musí kvůli nevyhovujícím rozměrům haly hrát svá domácí utkání 
buď v Novém Veselí či Novém Městě na Moravě.

Muži - SH Nové Město na Moravě:  sobota 5. 11.  sobota 28. 1.  neděle 26. 3.
Dorostenci - SH Nové Veselí:  neděle 20. 11. sobota 17. 12.
Mladší žáci - SH Přibyslav:  neděle 18. 12.  neděle 29. 1.
Elévové - SH Přibyslav:  neděle 11. 12.  neděle 12. 3.
Přípravka - SH Přibyslav:  neděle 15. 1. sobota 4. 3.

Muži odehráli první dva zápasy v Regionální lize
Po postupu do vyšší soutěže - Regionální ligy - nastoupili muži v sobotu 10. září 

k prvním dvěma utkáním. Přes srdnatý výkon v obou zápasech se jim nakonec zví-
tězit nepodařilo. S hráči PSKC Okříšky - Rudíkov i přes výborně zahájenou první 
třetinu, kterou vyhráli 3:1, nakonec prohráli 6:9. Ve druhém utkání s rezervou tře-
bíčských Sniperů taktéž přibyslavští vedli po první třetině, aby nakonec, stejně jako 
v předchozím zápase, vedení neudrželi a prohráli v poměru 5:8. Nadcházející kola 
soutěže odehrají muži 8. a 22. října. 

Hledáme hráče i hráčky do našich týmů
Hledáme hráče a hráčky do našich všech týmů, přijímáme děti od 4 let věku.

Martin Ležák
Člen VV klubu SK JUVENIS Přibyslav
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Do nového soutěžního ročníku vstupují dvě družstva dívek ZŠ Přibyslav. Mladší 
žákyně U 14, pod vedením zkušeného trenéra Dobroslava Němce a asistentek- Mar-
cely Kasalové, Petry Holubové a  dorostenky U  18, pod vedením dvojice trenérů 
Zdeňka Kerbra a Milana Grófa. Obě družstva absolvovala od 8. 8 do 11. 8. celo-
denní prázdninové soustředění na kurtech sportovního areálu města Přibyslav před 
sportovní halou a na kurtech TJ Sokola Přibyslav. Celkem se soustředění zúčastnilo 
35 hráček. Trenéři měli celou akci dobře připravenou a  po  soustředění byl vidět 
na hráčkách pokrok při zvládnutí základních prvků volejbalu. Obrovskou pochvalu 
zaslouží sesterské trio Marcela Kasalová, Petra Holubová a Míla Novotná za zajištění 

občerstvení a veškeré organizační stránky celého soustředění. Lze si jen přát, aby 
počáteční zápal do hry vydržel hráčkám i během celého soutěžního období. 

Závěrem chci upozornit na bohužel negativní postřeh z chlapeckého a mužského 
volejbalu v Kraji Vysočina. Ubyla většina družstev mužů a dorostenců, včetně u nás 
v Přibyslavi. Naopak výrazně vzrostl počet družstev žákyň, dorostenek a žen. Velký dík 
patří vedení ZŠ Přibyslav a hlavně Mgr. Marcele Kasalové, která jako bývalá výborná 
hráčka dokázala organizačně připravit družstva žákyň, pod hlavičkou ZŠ, do soutěží.

Ing. František Kerbr

Zprávy z volejbalu
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Nabídka práce – Správce zámku – údržbář 

Místo výkonu práce: 
Centrum hasičského hnutí – Zámek Přibyslav, 
Husova 300, 582 22

Náplň práce:
•  běžné činnosti v rámci provozu a údržby budov, 

sečení trávy, 
•  provádění drobných oprav (podle své odborné 

způsobilosti),
•  podílení se na řešení havarijních situací,
•  komunikace s dodavateli služeb,
•  oprava historických strojů.

Požadavky:
•  výhodou praxe na obdobné pozici,
•  manuální zručnost,
•  základní gramotnost na PC (obsluha technologií),
•  ochota učit se nové věci, aktivní přístup k řešení 

problémů,
•  řidičský průkaz B a C, ochota občas cestovat.

Nabízíme:
Hlavní pracovní poměr.
Smlouva na dobu neurčitou, pružná pracovní doba.
25 dní řádné dovolené.

Kontakt pro zájemce:
Lenka Neuvirtová, tel: 608545969, 
email: lenka.neuvirtova@chh.cz
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PRO VAŠI OBEC

+420 776 385 831 

 

Přijímám objednávky na dušičkové věnce z přírodních materiálů.
Průměr slaměného kroužku 20 až 30 cm, cena 140 až 220 Kč.

Marie Vinklerová, telefon 723 416 319

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



Náplň práce manažera/ky:
  zodpovědnost za definitivní podobu  
rozpisů služeb

  sběr časových a jiných požadavků 
od pracovníků

  primární tvorba rozpisu služeb
  rozesílání rozpisů služeb a zajišťování  
jejich potvrzování

  přijímání nových zakázek
  komunikace s lékaři
  řízení provozu Hotline
  služby na Hotline
  komunikace s pracovníky a zaměstnanci
  správa ISO a informačního systému 
společnosti

  rozvoj a prezentace společnosti

Kvalifikační požadavky:
  minimálně středoškolské vzdělání 
zdravotního směru (zdravotní vzdělání není 
podmínkou, ale výhodou)

  manažerské schopnosti

  vstřícný vztah k lidem, empatie 
a profesionalita

  příjemné vystupování

  aktivní řidič

  schopnost zvládat stresové situace

Nabízíme:
  práce na trvalý úvazek

  dobré finanční ohodnocení

  služební vůz (možné použít  
i k soukromým účelům)

  stravné, hrazené mobilní a datové služby

  flexibilní pracovní doba

  pestrou, zajímavou a dobře placenou práci  
v přátelském kolektivu

  příjemnou firemní kulturu

Zájemci prosím, posílejte své CV 
na emailovou adresu: 
procare@procare.cz.

Agentura domácí zdravotní péče ProCare Medical s.r.o. 
hledá pro svoji pobočku Vysočina se sídlem v Přibyslavi 

vedoucí provozního manažera/ku.
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Nové MG ZS
 Anglická legenda přijíždí

150 000 km

Kombinovaná spotřeba 6,6 – 7,2 l/100 km, emise CO
2
 149 - 163 g/km (dle normy WLTP). Údaje dle směrnic a nařízeni EU nebo předpisů EHK. Obrázky jsou ilustrativní.

Vyzkoušejte si nové ZS i vy
od 424 940 Kč

Nové MG ZS bylo testováno a k dokonalosti vyladěno na evropských silnicích. Kromě vysoké úrovně bezpečnosti si 
při jízdě vychutnáte prostorný komfortní interiér i velký zavazadlový prostor. K pohonu vám poslouží dva spolehlivé 
a úsporné zážehové motory o výkonu 102 nebo 111 k a k tomu všemu dostanete nadstandardně bohatou výbavu. 
Nové MG ZS vám prostě dává všechno co potřebujete za skvělou cenu.
Tovární záruka 7 let / 150 000 km.

www.auto-auto.cz
AUTO... s.r.o.
Nádražní 2118/67, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 624 949
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POZVÁNKA 
 ZO Českého svazu včelařů v Přibyslavi vás srdečně zve na 

přenášku  na téma   
Péče o včely a jejich léčba. 

 
Přednáší ing. Tomáš Jaša. 

 
V sobotu 15. Října 2022 v 16 hodin v hospodě u Henzlů v Dobré. 

 
 

Přednáška probíhá v rámci programu Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor  
 

Občerstvení zajištěno. 
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 ve čtvrtek  
 27. října 
 
 
8.00 – 16.00 h. 
 
 
 
 
     Přibyslav 
 
 
 
 
 : 
     malé občerstvení, kávu, čaj, drobný 

     dáreček, permoníka, pracovní list po  
     muzeu, tvořivou dílničku. 
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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
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sobota 22. 10. 2022
19.30 hod.

kino P ibyslav
filmový bufet je Vám pln  k dispozici

kontakt: www.fkpribyslav.cz, 602 151 568

19.30  Amélie z Montmartru (film)

(Francie / N mecko, 2001, 117 min)
režie: Jean-Pierre Jeunet
Promítáme znovu kultovní romantickou komedii o nesm lé Pa ížance s laskavým srdcem a zt ešt nou 
myslí. Film o drobných, ale o to d ležit jších radostech, který získal adu prestižních filmových ocen ní, 
ani po 20 letech od premiéry neztratil nic ze svého šarmu.
Vstupné: 100 K

21.30  Bon Swing (koncert)

(swing, Kutná Hora)
Bon Swing je hudební skupina hrající populární písn , které vznikaly v 30. až 80. letech minulého století. 
Hudba Bon Swingu je nakažliv  radostná, plná života a pohybu, lákající k tanci a zp vu, hodící se pro 
tém  každou p íležitost, hlavn  na Montmartre!
Vstupné: 50 K
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tel.: 569 484 361    e-mail: ic@pribyslav.cz 
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   tel. 569 484 257 e-mail: kzmpribyslav@email.cz 
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Pro aktuální informace sledujte prosím naše facebookové a webové stránky.
Facebook – Kulturní zařízení města Přibyslav Webové stránky – www.kzmpribyslav.cz

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

– od 1. října 2022 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– od 1. října 2022 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. října 2022 V knihovně zahájen zimní provoz/soboty otevřené Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2022 V TIC zahájen zimní provoz/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2022 Dobrodružství cyklistiky/Éra vysokých kol u nás/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav/České muzeum stříbra
– od 1. října 2022 Kávová krize/Výstava na stromech Přibyslavské náměstí Základní škola Přibyslav
– 1. října 2022 v 19.00 h. Divadelní Přibyslav - Na útěku/DS Divochot Měřín Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. října 2022 Přibyslav – Havlíčkova Borová Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 2. října 2022 v 15.00 h. Keřkov – Habry Fotbalové hřiště Sativa Keřkov
– od 3. října 2022 Týden knihoven 2022 Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 3. října 2022 od 16.00 h. Tvořivé dílny pro dospělé/2. část keramiky Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 5. října 2022 od 17.00/18.00 h. Otevřena kostymérna Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. října 2022 v 19.00 h. Konec dobrý, všechno dobré/DS Adivadlo HB Kulturní dům KZM Přibyslav
– 8. října 2022 v 18.00 h. Výstava dřevomaleb Tomáše Záborce/vernisáž Janáček galerie Janáček galerie/Živá Přibyslav
– 8. října 2022 v 19.00 h. Inspektor má těžkosti/DS Žďár nad Sázavou Kulturní dům KZM Přibyslav
– 8. října 2022 Quiz/hra, soutěž Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav
– 9. října 2022 Přibyslav B – Smilovy Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 9. října 2022 Konec výstavy - Kávová krize/Výstava na stromech Přibyslavské náměstí Základní škola Přibyslav
– 11. října 2022 v 16.00 h. Dílny pro dospělé/podzimní lucerna Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 12. října 2022 od 17.00/18.00 h. Otevřena kostymérna Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. října 2022 od 16.00 h. Koncert žáků/ZUŠ Přibyslav Bechyňovo nám. žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 15. října 2022 od 9.00/17.00 h. Výstava ovoce a zeleniny Radnice města ZO Českého zahrádkářského svazu Přibyslav
– 15. října 2022 v 15.00 h. Keřkov – Kožlí Fotbalové hřiště Sativa Keřkov
– 15. října 2022 v 16.00 h. Péče o včely a jejich léčba/přednáška Ing. Tomáš Jaša Hospoda u Henzlů Dobrá ZO Českého svazu včelařů Přibyslav
– 15. října 2022 v 19.30 h. Jan Žižka - zrod vojevůdce/kino Kulturní dům KZM Přibyslav
– 16. října 2022 Přibyslav – Tis Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 16. října 2022 od 9.00/17.00 h. Výstava ovoce a zeleniny Radnice města Zahrádkářský svaz Přibyslav
– 17. října 2022 v 17.30 h. Přednáška cestovatele Jana Mráze Radnice města KZM Přibyslav
– 18. října 2022 od 11.00 h Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 19. října 2022 od 17.00/18.00 h. Otevřena kostymérna Kulturní dům KZM Přibyslav
– 20. října 2022 v 12.00 h. Uzávěrka listopadového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. října 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města MěÚ Přibyslav
– 20. října 2022 od 14.00 h. Výroční členská schůze Hasičská zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 21. října 2022 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. října 2022 v 19.00 h. Past na osamělého muže/DS Jiří Poděbradský Polná Kulturní dům KZM Přibyslav
– 22. října 2022 v 14.00, 15.30 h. Jak drak k druhé hlavě přišel/loutková pohádka Kulturní dům KZM Přibyslav/Pimprlata
– 22. října 2022 od 19.30 h. FK/Amélie z Montmartru/fi lm, Bon Swing/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav, FK Přibyslav
– 26. října 2022 od 17.00/18.00 h. Otevřena kostymérna Kulturní dům KZM Přibyslav
– 27. října 2022 od 8.00 h. Týden turistických informačních center Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 30. října 2022 Přibyslav B – Habry Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 4. listopadu 2022 v 19.00 h. S tvojí dcerou ne/DS Pokus Pohled Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. listopadu 2022 v 15.30 h. Andulka a loupežníci/Divadélko DIK Chotěboř Kulturní dům KZM Přibyslav


