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S prvními jarními dny a prvními hřejivými paprsky slunce proniká ke mně, kromě 
životodárného tepla a radosti z přicházejícího jara, neodbytně obava z neradostné-
ho vývoje v lesích naší krásné Vysočiny. Sucho a kůrovcová kalamita loňského roku 
jsou předzvěstí událostí roku letošního. Je velmi pravděpodobné, ba téměř jisté, 
nedojde-li k fatální změně počasí v jarních měsících, že budou naše lesy vystaveny 
takovému ataku lýkožrouta smrkového, že z nich v následujících letech zbyde velmi 
málo v té podobě, kterou známe dnes.

Město Přibyslav hospodaří na 110 ha lesa, Lesní družstvo obcí, jehož jsme vý-
znamnými podílníky, na 6000 ha lesů. Další stovky a tisíce ha v našich katastrech 
jsou ve vlastnictví drobných vlastníků a státu. Dlouhodobé sucho společně s horkým 
létem, a některými vlastníky včas nezpracovaná kalamita nejen po orkánu Herwart, 
byly ideálním startérem pro přemnožení kůrovce nejen na jihu kraje Vysočina, ale 
i v lesích našeho blízkého okolí. Jenom když vyhlédnu z okna, vidím holiny tam, kde 
ještě nedávno rostly stromy. Když vyjedeme autem či na  kole do  blízkého okolí, 
vidíme desítky chřadnoucích porostních stěn. Tam, kde již byly tyto stěny narušeny, 
pokračuje destrukce díky častým silným větrům. 

Nestane-li se zázrak, bude situace dramatická především v našich nadmořských 
výškách do 500 m n. m, kde je absence vláhy daleko více znatelná a oslabení porostů 
výraznější, než v partiích v nadmořských výškách vyšších. Věřme, že se na této hranici 
katastrofa také zastaví. V důsledku tohoto musí město počítat s rozsáhlým odumí-
ráním porostů ve svých lesích a s potřebou je následně zalesnit. Prvotní otázkou 
už dnes není „za kolik“ prodat napadené a vytěžené dřevo, ale „komu“ ho prodat. 
V podobné situaci se nachází stovky vlastníků drobných lesů. Všechny realistické 

odhady hovoří o tom, že nebudou dostupné kapacity nejen na těžbu, ale i na přiblí-
žení, odvoz a zpracování napadeného dřeva. 

Druhou otázkou bude, čím vzniklé holiny zalesnit. Odpověď je odlišná lokalita 
od lokality, faktem je, že základem pro obnovu porostů v našich nadmořských výš-
kách zůstane opět smrk, byť v daleko nižším zastoupení, než je tomu dnes. Druhově 
různorodé porosty by měly být základem pro jejich kvalitu i  dlouhověkost, otáz-
kou je, na kolik budou jejich vznik limitovat podmínky pro zalesnění na rozsáhlých 
holinách. 

Povodeň většinou přichází náhle. Vzpomenu-li si na ty poslední ničivé v roce 2002, 
napáchaly škody za 73 mld. Kč. Dá se s jistotou říci, že škody, které vzniknou na les-
ních porostech, budou více než srovnatelné, spíše výrazně drastičtější. Mám pocit, 
že i přes některé dílčí kroky v legislativních změnách zůstává toto téma, přestože je 
na stole už několik let (od kalamity v Jeseníkách), stranou zájmu našich úřednických 
i politických špiček. Mysleme na to, až je v letních měsících uvidíme v televizi moudře 
pokyvovat hlavou, přijímat opatření a monitorovat situaci nad Vysočinou z vrtulníků. 

Nastalá kalamita se dotkne nejen vlastníků lesů, ale každého z nás, kdo na Vy-
sočině žijeme. Pohled na holé stráně bude bolet a obnovení lesů na nich bude  stát 
nezanedbatelné fi nanční prostředky. Přeji nám všem chladné a deštivé jaro, trvající 
pokud možno do konce června. Pokud to nepřijde, je výše uvedený truchlivý scénář 
více než pravděpodobný.

Martin Kamarád
starosta města

Představitelé města zvou zástupce regionálních médií, aby veřejnost infor-
movali o  činnosti samosprávy. Novináři zároveň mají možnost dotazovat se 
na jednotlivé body programu a mohou se ptát na jakoukoliv související oblast, 
která je zajímá. Na tiskové besedy jsou také zváni hosté z příspěvkových or-
ganizací nebo subjektů, které s městem spolupracují a mají detailní znalosti 
o  představovaných tématech. Cílem tiskových konferencí je informovanost, 
transparentnost a také prezentace města.

Úspěchy hasičů z Dobré 
Na březnovou tiskovou konferenci byl pozván starosta Sboru dobrovolných 

hasičů Dobrá Jan Pejzl, který informoval o vynikajících výsledcích sboru v sou-
těžích. Záměr zakoupit závodní stříkačku má podpořit úsilí zvítězit v hasičských 
soutěžích na vyšších úrovních soutěže. Jedním z faktorů je vyrovnat technické 
podmínky s konkurenčními sbory a nezaostávat ve vybavenosti. Členové Sboru 
dobrovolných hasičů Dobrá od roku 2010 získali přes 160 pohárů. V doroste-
necké soutěži jsou 4 členové v reprezentaci České republiky. 

Informace o investičních akcích
V dalším bloku tiskové konference informoval starosta města Martin Kama-

rád o průběhu a přípravách investičních akcí v Přibyslavi. K dominantním akcím 
patří dokončení kanalizace Dobrá – Keřkov. Další velkou investicí bude realiza-
ce „Technické infrastruktury pro 16 RD Pod Osivou - II. Etapa“ a „Rekonstrukce 
ul. Malinského v Přibyslavi“. Zazněly i další zprávy ze zastupitelstva a rady měs-
ta a nechyběla ani informace o novém vedoucím odpadového hospodářství 
– Janu Trdém, který uspěl ve výběrovém řízení jako nejvhodnější kandidát.

Trápí nás distribuce Přibyslavského občasníku
Po problémech, které opět nastaly po vydání březnového čísla Přibyslavské-

ho občasníku, jsem pozval na schůzku oblastního manažera České pošty. Cílem 
jednání bylo předejít opakujícím se problémům s roznáškou našeho městského 
periodika. Problém tkví zejména v  nedoručování do  některých domácností 
a také ve zpoždění termínu distribuce. Aby toho nebylo málo, tak došlo ke zdra-
žení roznášky, v praxi to však znamená „za horší službu – více peněz“. 

Pošta se chce vzdát roznášky tiskovin 
Celkem zásadní informace je, že Česká pošta se výhledově nechce zabý-

vat roznáškou letáků a  tiskovin (distribuci denního tisku již zrušila). Více se 
chce zaměřit na doručování balíků. V souvislosti s  reorganizací České pošty 

Na prahu katastrofy nebývalých rozměrů

Pravidelné tiskové konference města
a centralizací do Havlíčkova Brodu jsou pro distribuci vyhrazeny dva dny v týdnu, úterý 
a pátek. Zároveň distributor má na roznášku 5 pracovních dní po předání od zákazníka. 
Výpadky v distribuci chce Česká pošta, slovy manažera, řešit formou reklamace a bude 
usilovat o nápravu. K tomu je třeba nahlásit vždy problémy, že výtisk městských novin 
nebyl doručen na určité místo. Tento stav nás nutí k tomu, abychom poptávali jiné fi rmy, 
které by v distribuci nahradily Českou poštu. Prozatím jsme si vyjasnili termíny předání 
výtisků a následné roznášky do konce léta. Ředitelka KZM Přibyslav Zdeňka Valnerová 
vyjednala s tiskárnou termíny tak, aby na ně mohla navazovat distribuce přesně podle 
sdělení České pošty. Jedním z hlavních kritérií je neposunovat termín uzávěrky, který je 
obecně nastaven na 20. den předchozího měsíce. I tak jej víkendy a svátky někdy posunují 
o  dva i  více dnů dopředu. Věřím, že vzniklé nepříjemnosti s  distribucí Přibyslavského 
občasníku jsou jen dočasné a výhledově se nám podaří najít nejvhodnější způsob řešení. 
Děkuji občanům města za trpělivost i spolupráci. 

Všem občanům města a  čtenářům Přibyslavského občasníku přeji krásné prožití 
velikonočních svátků. 

Michael Omes
místostarosta města

 Jan Pejzl na tiskové konferenci města Přibyslav 6. 3. 2019. Foto: Michael Omes
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Ve dnech 18. 3. a 27. 3. 2019 vybírali pracovníci Finančního úřadu Havlíčkův Brod 
v budově městského úřadu daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 
2018. I letos využilo této služby poměrně dost místních občanů, takže budeme rádi, 
když k nám pracovníci fi nančního úřadu zavítají i v roce příštím.

Ve dnech 14. 3. a 28. 3. 2019 bylo v budově městského úřadu v době od 8.30 
do  13.00 hodin v  provozu mobilní klientské pracoviště Všeobecné zdravotní po-
jišťovny ČR. 

• Na mobilním pracovišti, v budově radnice, provádí zaměstnanec VZP měření 
tlaku, tuku a dále poskytuje informace o aktuální nabídce VZP svým klientům. 
Pokud byste měli o  tuto službu zájem, můžete přijít ve  dnech 11. 4. 2019, 
25. 4. 2019, 16. 5. 2019 a 30. 5. 2019, kdy vám zde bude klientské pracoviště 
VZP k dispozici v obvyklé době 8.30 h. - 13:00 h.

• V měsíci dubnu se opět rozběhnou stavební práce na silnici I/19. Až do konce 
června bude opravována vozovka v úseku mezi městem Přibyslav a Ronovem 
nad Sázavou. Provoz bude řízen semafory kyvadlově. 

• Horší bude situace na silnici I/19 v úseku Sázava – Hamry nad Sázavou, proto-
že zde je plánována až do konce července úplná uzavírka. Objízdná trasa bude 
pro osobní dopravu vedena přes Malou Losenici, Vepřovou a Polničku. 

• Aby toho nebylo málo, tak je úplná uzavírka na silnici I/19 plánována až do po-
loviny října i v obci Simtany, kde bude probíhat rozšiřování silnice. Objízdná 
trasa do Havlíčkova Brodu bude pro osobní dopravu vedena ze Stříbrných Hor 
přes Krátkou Ves. 

V  souvislosti s  těmito uzavírkami dojde nejspíš i  ke  změnám v  jízdních řádech 
autobusové dopravy (ke dni tvorby tohoto příspěvku žádné bližší informace proza-
tím nemáme), o nichž budeme bezodkladně informovat. Doporučujeme průběžně 
sledovat vývěsky na autobusových zastávkách, kde by měly být případné výlukové 
jízdní řády vyvěšeny.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor technických služeb
Technická četa města vyjela v  březnu do  ulic se zametacím vozem. Děkujeme 

všem, kdo nám s jarním úklidem zimního posypu, drtě, kamínků, pomáháte. Dočista 
vymetete prostor před svým domem, vchodem, plotem a připravíte hromádky, které 
potom pracovníci města odvážejí na skládku. Takové pomoci si moc ceníme a vítá-
me ji. Jarní úklid se týká také cyklostezky, kterou na sezonu pečlivě připravujeme. 
Od prvního do posledního kilometru odstraňujeme poškozené větve, zpracováváme 
polomy a křoviska, která by mohla překážet na trase. U cyklostezky také technická 
četa města opravila poškozenou vyvrácenou lavičku, postupnou renovací projdou 
i další lavičky ve městě. Řidič nám poničil sloup veřejného osvětlení u přechodu pro 
chodce na náměstí, odborníci ho vymění za nový. Skládka Ronov nad Sázavou má 
nového vedoucího. Z výběrového řízení vzešel pan Jan Trdý. Začínáme se připra-
vovat také na sezonu koupání. Přihlašujeme nové plavčíky na předepsané školení, 
držitele certifi kátu na doškolení. Také v letošním roce plánujeme na koupališti pro-
najmout objekt občerstvení. Záměr pronájmu objektu schválila Rada města a  je 
vyvěšený na  úřední desce. Zájemcům poskytneme podrobné informace i  osobní 
prohlídku prostor. Připravujeme projekt na odizolování budovy kulturního domu 
v Utíně, která trpí nadměrnou vlhkostí. Na stole máme potřebný souhlas od státního 
podniku Povodí Vltavy ke zřízení dětského hřiště v Ronově nad Sázavou. U  řeky 
Sázavy plánujeme vytvořit příjemné místo k setkávání místních obyvatel s herními 
prvky a lavičkami. Začít s úpravou pozemku bychom chtěli v průběhu dubna. Přeji 
příjemné jarní dny.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

Sběr a  svoz velkoobjemového a  nebezpečného odpadu proběhne ve  dnech 
8. dubna - 13. dubna 2019. Od pondělí 8. dubna do čtvrtka 11. dubna v Přibyslavi 
a v pátek 12. dubna a v sobotu 13. dubna v místních částech dle rozpisu a mapky, 
které jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. Upozorňujeme, že na základě poža-
davku občanů došlo v úterním svozu ke změně časového rozpisu a pořadí stanovišť.

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemový odpad (odpad, který 
se nevejde do popelnice) a odpad s nebezpečnými vlastnostmi jako například rádia, 
televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, 
akumulátory, léky aj. Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebez-
pečnými vlastnostmi předali na určeném stanovišti v určenou hodinu přímo k autu. 
Mobilní svoz a sběr bude zajišťovat město Přibyslav ve spolupráci s fi rmou AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o., ze Žďáru nad Sázavou. Přítomen bude zaměstnanec 
města Přibyslav s nakladačem, který v případě potřeby pomůže občanům objemněj-
ší či těžší odpad na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán 
odpad ze zeleně a stavební suť. Dále upozorňujeme občany, aby při větším množství 
odpadu, např. plný vůz za traktor, tento odpad dopravili přímo na sběrný dvůr nebo 
využili kontejnerové dopravy soukromých dopravců. Není potom možné dodržet 
časový harmonogram svozu. Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby, a to 
zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vzniklé 
při podnikatelské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech předáním oprávněné 
osobě a současně prokazovat jejich likvidaci kontrolním orgánům. Je zakázáno od-
kládat odpad na  veřejná prostranství před svozem a  po  svozu velkoobjemových 
a nebezpečných odpadů. Tyto vzniklé hromady ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, 
občanů i pracovníků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty (kromě soboty) do odpo-
ledních hodin, aby je mohla využít většina občanů. Stanoviště jsou zpravidla rozmís-
těna nedaleko sebe, aby v případě, že občan již nestihne vybrané stanoviště, mohl 
odpady předat na  jiném stanovišti. Tedy žádné ukládání odpadů na  chodníky!!! 
Pokud budou občané ukládat velkoobjemový nebo nebezpečný odpad na veřejné 
prostranství, vystavují se možnosti uložení pokuty. Vzhledem k tomu, že svoz bude 
probíhat za plného silničního provozu, žádáme občany o zvýšenou opatrnost při 
pohybu na komunikacích. Dále žádáme řidiče, aby v čase, který je určený pro svoz 
odpadu, neodstavovali vozidla v místech, kde by měla být stanoviště svozu. Občané 
města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bezplatnou službu 
sběrného dvora v Ronově nad Sázavou. V případě nejasností nebo dotazů se můžete 
informovat na telefonu 569 430 820.

Jana Krejčová
referent OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
V  měsíci březnu probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážnějších 

komplikací, které by ohrozily její chod. V průběhu měsíce jsme řešili několik mimo-
řádných situací, které si ve většině případů nakonec vyžádaly přivolání RZP a převoz 
klienta k hospitalizaci do nemocnice. Tímto bych ráda daným pečovatelkám podě-
kovala za jejich duchapřítomnost a profesionální přístup, a  lidem z okolí za jejich 
všímavost a ochotu pomoci cizímu člověku. V sobotu 23. 3. proběhla již tradičně 
ve středisku pečovatelské služby ve spolupráci s místní římskokatolickou farností 
mše svatá. Další mše svatá se uskuteční až v  sobotu 4. května v  9.00 h . Všichni 
jste srdečně zváni. V rámci povinného vzdělávání dle zákona o sociálních službách 
se vedoucí pečovatelské služby spolu s  pečovatelkami zúčastnila dne 28. března 
akreditovaného školení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Žďáře nad Sázavou 
na téma „Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních služeb“. Cílem kur-
zu bylo uvědomit si specifi cké potřeby seniorů, jejich realizaci a konfrontaci s okolím, 
porozumět jejich životní strategii a představám o životě, včetně bilancování jejich 
dosavadního života, vzpomínání a  myšlenek na konec života. Školení bylo velice 
zajímavé a myslím si, že i užitečné a přínosné pro naši práci. 

Krásné prožití jarních dní a velikonočních svátků vám ze srdce přejí zaměstnanci 
Pečovatelské služby Přibyslav.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Odbor hospodářsko-správní
Dotace z rozpočtu města Přibyslav

Rada města Přibyslav dne 6. 2. 2019 a Zastupitelstvo města Přibyslav dne 20. 2. 
2019 schválily poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 2019 v souladu 
se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav. Rada města Přiby-
slav rozhoduje o poskytování dotací do výše 50 000 Kč a svým usnesením rozdělila 
celkem 449.500 Kč. Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje o poskytování dotací 
nad 50 000 Kč a svým usnesením rozdělila celkem 400 000 Kč.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Dohromady tedy bylo rozděleno 849 500 Kč mezi 33 příjemců. Tělocvičná jednota 
Sokol Přibyslav a SK Přibyslav, z.s., obdržely po 150 000 Kč, SK JUVENIS PŘIBYSLAV, 
z.s., 100 000 Kč, Junák – český skaut, středisko Goliath Přibyslav, z.s., 49 000 Kč, 
Římskokatolická farnost Přibyslav a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav 
po 40 000 Kč, TJ SATIVA KEŘKOV 30 000 Kč, Aeroklub Přibyslav, z.s., 25 000 Kč, 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dobrá a  Český rybářský svaz, z.s., místní 
organizace Přibyslav po 20 000 Kč, Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Přibyslav 18 000 Kč, Místní skupina ČČK Přibyslav a SH ČMS – Sbor dobrovol-
ných hasičů Česká Jablonná a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jablonná 
po 15 000 Kč. V dalších případech se jednalo o částku dotace 12 000 Kč a menší. Do-
tace jsou určeny na pokrytí nákladů žadatelů souvisejících s konkrétní jednorázovou 
akcí pořádanou žadatelem nebo na pravidelnou činnost žadatele (podporu činnos-
ti). Příjemce je povinen provést do 31. 1. následujícího roku závěrečné vyúčtování 
dotace dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
V minulém čísle občasníku zmíněné výběrové řízení na opravu chodníku v Keř-

kově bylo zdárně dokončeno a  schválena byla nabídka od  pana Zdeňka Čiháka 
z Havlíčkova Brodu. Bylo dokončeno i zadávací řízení na stavební práce „Technická 
infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou“ a „Rekonstrukce ul. Malinského v Přibyslavi“. 
O vítězném uchazeči rozhodne rada města koncem března. Dále byla dokončena 
výběrová řízení na údržbu zeleně ve městě Přibyslav a na pořízení zahradního trak-
toru pro odbor technických služeb. Na údržbu stromů a zeleně v  lokalitě A byla 
schválena nabídka od pana Romana Kasala z Dobré a na údržbu zeleně v lokalitě B 

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 1. 4. 6 Cihlářská Po 8. 4.
2 Bezručova Út 2. 4. 7 Jiráskova Út 9. 4.
3 Hesovská St 3. 4. 8 Vyšehrad St 10. 4.
4 Pecháčkova I Čt 4. 4. 9 Prokopova Čt 11. 4.
5 Zahrádky u ACA Pá 5. 4. 10 Na Vyhlídce Pá 12. 4.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 15. 4. 16 Seifertova St 24. 4.
12 Pecháčkova II Út 16. 4. 17 Česká Čt 25. 4.
13 Nezvalova St 17. 4. 18 U Barevny Pá 26. 4.
14 Bezpalcova Čt 18. 4. 19 Zahradní Po 29. 4.
15 Zahrádky Amerika Út 23. 4. 20 Zahrádky Letiště Út 30. 4.

Rozmístění kontejnerů na dřevo

Číslo Datum a čas Stanoviště

Pondělí 8. 4. 2019
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 9. 4. 2019
9 14:00 – 14:15 U Barevny
8 14:15 – 14:30 Rašínova
7 14:30 – 15:00 Žižkova
6 15:15 – 16:00 Vyšehrad
5 16:15 – 17:00 gen. Luži

10 17:15 – 17:30 Husova (zámek)

Středa 10. 4. 2019
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 11. 4. 2019
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

Pátek 12. 4. 2019
14:00 – 14:15 Uhry
14:30 – 14:45 Dvorek
15:00 – 15:30 Dolní Jablonná
15:45 – 16:15 Česká Jablonná
16:30 – 16:45 Poříčí (statek)
17:00 – 17:30 Poříčí

Sobota 13. 4. 2019
8:00 – 8:30 Utín (u kulturního domu)
8:40 – 8:50 Hesov
9:00 – 9:45 Keřkov (u hasičské zbrojnice)

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

Časový rozpis svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

nabídka od  pana Jiřího Němce z  Ostrova nad Oslavou. Pro dodání zahradního 
travního traktoru byla schválena nabídka od společnosti HUEGLI TECH EU, s.r.o., 
z Jihlavy. Na ZTV Lokalita rodinných domů v Dobré pokračují stavební práce pro-
váděné dodavatelskou fi rmou STAVAK, spol. s r.o. Práce jsou řešeny v souladu se 
stavbou kanalizace Přibyslav – Dobrá a s povolením na prodloužení kanalizačních 
a vodovodních řadů, které bylo nutno řešit v průběhu stavby kanalizace. V oblasti 
bytového hospodářství byly dokončeny stavební práce související s  rekonstrukcí 
bytu v Ronově nad Sázavou čp. 25. V bytovém domě čp. 15 byl z důvodu havarijního 
stavu vyměněn stávající kotel na tuhá paliva za nový. Na základě poptávkového řízení 
na rekonstrukci bytu v domě čp. 241 v ulici Tržiště byla vybrána nabídka od pana 
Jana Janči z Keřkova. Město Přibyslav nabízelo k prodeji bytovou jednotku v domě 
čp. 485, ulice Příkopy v Přibyslavi a k pronájmu byt v Ronově nad Sázavou čp. 25. 
Výsledek nebyl do uzávěrky tohoto čísla občasníku znám.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM
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 37/2019 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v areálu 
koupaliště, Česká 740, 582 22 Přibyslav, za účelem provozování občerstvení 
v letní sezoně 2019. Jde o objekt občanské vybavenosti - občerstvení, parcelní 
číslo stavební 2 362 v k. ú. Přibyslav o výměře 37 m2 + prostor kolem objek-
tu občerstvení parc. č. 53/1 v k.ú. Přibyslav, o výměře 80 m2 k venkovnímu 
posezení pro návštěvníky. Záměr pronájmu bude vyvěšen na  úřední desce 
Městského úřadu Přibyslav po dobu 15 dnů.
Termín: 01. 03. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

38/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přibyslav, 
Bezručova 683 Přibyslav, ve dnech 4. 3. - 8. 3. 2019. 
Termín: 25. 02. 2019
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

39/2019 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít Dodatek č. 3 mezi městem Při-
byslav a  Janou Březkovou, Lesnická 673, 582  22 Přibyslav, IČO 45911291 
ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 29. 5. 2015 na pro-
nájem nebytových prostor budovy čp. 40, Bechyňovo náměstí, Přibyslav, a to 
z  důvodu změny doby trvání nájmu, a  rozhoduje záměr vyvěsit na  úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

40/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít příkazní smlouvu č. 2019004 na zpra-
cování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení projektu „Tech-
nická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou - II. Etapa“ a „Rekonstrukce ul. Ma-
linského v Přibyslavi“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČO 46978135.
Termín: 08. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

41/2019 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlášení výběrového 
řízení na  stavební práce „Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou“ 
a „Rekonstrukce ul. Malinského v Přibyslavi“ v souladu se schválenými pod-
mínkami zadávacího řízení. 
Termín: 29. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 20.  02. 2019

42/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít příkazní smlouvu č. 2019005 na zpra-
cování žádosti o  dotaci z  Národního programu Podpora obnovy a  rozvoje 
venkova MMR v  rámci projektu „Rekonstrukce ulice Malinského“ v  Při-
byslavi, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sá-
zavou, IČO 46978135.
Termín: 08. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

43/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Ing. Jarosla-
vem Bártlem, Nezvalova 7, 586 01 Jihlava, IČO 42328632 na zajištění dotace 
a  výběrového řízení projektu „Ronov 15 zateplení a  plynofi kace bytového 
domu“.
Termín: 29. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

44/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít příkazní smlouvu na zastupování měs-
ta Přibyslav ve  věci zajištění realizace stavby „Přibyslav, místní část Dobrá, 
Lokalita rodinných domů - vodohospodářské stavby“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností IS engi-
neering s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, IČO 25975609.
Termín: 08. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

Martin Kamarád, starosta  Mgr. Ota Benc, radní

 1/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 20. 2. 2019.
Termín: 27. 02. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

2/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 3/2018 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, 
IČO 45653054.
Termín: 28. 02. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

3/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o dotaci a spolufi nan-
cování projektu v rámci programu MMR Podpora rozvoje regionů 2019 - Pod-
pora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli - 117D8220A Podpora obnovy místních 
komunikací na rekonstrukci ulice Malinského, Přibyslav.
Termín: 28. 02. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

4/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o dotaci a spolufi nan-
cování projektu v rámci programu MMR Podpora rozvoje regionů 2019 - Pod-
pora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli - 117D8220B Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury na výměnu povrchu venkovního hřiště u sportovní haly. 
Termín: 28. 02. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

5/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, a za použití § 47 odst. 1 stavebního zákona, stanovuje pro 
volební období 2018 až 2022 pana Martina Kamaráda, starostu města, za-
stupitelem města určeným k projednávání změn Územního plánu Přibyslav 
a Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Přibyslav.
Termín: 15. 03. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

6/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. st. 
50 o výměře 30 m2 v k. ú. Utín a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

7/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č. 30/4 o vý-
měře 80 m2, parc. č. 30/5 o výměře 38 m2 a parc. č. 537/2 o výměře 137 m2 
v k. ú. Dobrá paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 
582  22 Přibyslav za  kupní cenu 29.904 Kč. Zastupitelstvo města Přibyslav 
souhlasí se zřízením bezplatného věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě k  tíži vlastníka pozemku parc. č. 537/2 v  k. ú. Dobrá. Náklady spojené 
s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti 
měsíců od 20. 2. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 20. 08. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 20.  02. 2019

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově Městského úřadu v Přibyslavi

ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 13 do 16 hod.
Na konzultaci je nutné se předem objednat

na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018.

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

S dotazy na přebírání důchodu za nemohoucí osobu se setkáváme zřídka. I tak je 
vhodné si připomenout, že dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, je obecnímu úřadu svěřena pravomoc ustanovit zvláštního 
příjemce důchodu. O tom se rozhoduje na základě žádosti v rámci správního řízení. 
Zákon pojednává o důvodech, ve kterých se k ustanovení zvláštního příjemce dávky 
důchodového pojištění přistupuje. Většinou se jedná o důvody zdravotní, tudíž se 
k žádosti vyjadřuje i lékař. Nutno říci, že ustanovením tento úřední proces nekončí. 
Institut zvláštního příjemce důchodu podléhá kontrolám. Obecní úřad dohlíží, jak 
jím ustanovený zvláštní příjemce plní povinnosti, které opět vychází ze zákona. Jedná 
se o povinnost používat dávku ve prospěch oprávněného a osob, které je povinen 
vyživovat, používat dávku dle pokynů oprávněného, který ji nemůže přijímat a podat 
na  žádost obecního úřadu či oprávněného písemné vyúčtování dávky, která mu 
byla vyplacena. Pokud tyto povinnosti neplní, obecní úřad rozhodne o ustanovení 
jiného zvláštního příjemce. Stejně tak jak může být ustanoven, může být i zrušen. 
Pravomocné rozhodnutí se posílá České správě sociálního zabezpečení do Prahy, 
která výplaty důchodů zajišťuje. Pokud má osoba soudem stanoveného opatrovníka, 
zvláštní příjemce důchodu se zpravidla neustanovuje. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Sociální práce
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48/2019 Rada města Přibyslav v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, povoluje příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Přibyslav, Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, IČO 75011930, převod 
fi nančních prostředků z rezervního fondu ve výši 18.465 Kč do  investičního 
fondu za účelem úhrady rozšíření datové sítě.
Termín: 22. 03. 2019
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

49/2019 Rada města Přibyslav dle odst. 1 § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Přibyslav, Bezru-
čova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930, a to v období hlavních prázdnin 
od 12. 8. 2019 do 30. 8. 2019. 
Termín: 20. 03. 2019
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0

50/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s  rezervací plaveckého bazénu na koupališti 
města Přibyslav, Česká 740, 582 22 Přibyslav pro Svaz postižených civilizační-
mi chorobami v České republice, z.s., základní organizaci Přibyslav, 582 22 Při-
byslav, IČO 75024535, v termínu červenec až srpen 2019 každé úterý od 19 
do 20 hodin za cenu vstupného 10 Kč na osobu.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

51/2019 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor - bu-
dovy Starého špitálu, Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav mezi městem Přibyslav 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Kulturně vzděláva-
cím centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlou-
va o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 21. 3. 2019 do 1. 4. 2019.
Termín: 20. 03. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

52/2019 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor - bu-
dovy Starého špitálu, Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav mezi městem Přibyslav 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Kulturně vzděláva-
cím centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlou-
va o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 13. 9. 2019 do 23. 9. 2019.
Termín: 20. 03. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

53/2019 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč paní (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, naro-
zené dne (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

54/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na vybavení bytu mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 528 22 Při-
byslav, nar. (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny).
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

55/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy na dodávky motorové nafty 
na skládku se společností GORIVO s.r.o., Ve Smečkách 585/2, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČO 02280914.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

56/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s opravou drtiče PEZZOLATO S 7000. Na zá-
kladě poptávky provede opravu Jan Krejčí, Havlíčkova 261, 582 22 Přibyslav, 
IČO 10466207, za celkovou částku 170.000 Kč bez DPH, s termínem dokon-
čení oprav do 1 měsíce od doručení písemné objednávky.
Termín: 18. 03. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

57/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o udělení souhlasu k provede-
ní stavby „Polní cesty C1 (vč. IP2), C3, C7 a C21 (vč. IP6) a průlehy PR1 a PR2, 
vč. ochranného zatravnění a IP3 v k. ú. Hřiště“ mezi Českou republikou - Stát-
ním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina, 
pobočkou Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod, 
IČO 01312774 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 na pozemcích parc. č. 942, 943, 946, 952, 953, 708, 709, 727, 
733, 761, 776 a 770 v k. ú. Hřiště ve vlastnictví města Přibyslav.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

58/2019 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu části pozemku parc. č. 4/2 
o výměře 105 m2 a části pozemku parc. č. 126/1 o výměře 40 m2 v k. ú. Poříčí 
u Přibyslavi a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

(pokračování na str. 8)

8/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o  ob-
chodování na  fi nančním trhu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782. 
Termín: 31. 03. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

9/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z  rozpočtu 
města Přibyslav SK JUVENIS PŘIBYSLAV, z.s., Česká 34, 582  22 Přiby-
slav, IČO 26545331 ve  výši 100  000 Kč, SK PŘIBYSLAV, z.s., Husova 302, 
582 22 Přibyslav, IČO 60126205 ve výši 150 000 Kč, Tělocvičné jednotě Sokol 
Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 ve výši 150 000 Kč 
a uzavření veřejnoprávních smluv.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

10/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace (příspěvku 
na vyrovnávací platbu) Domovu Ždírec, příspěvková organizace, Ždírec 43, 
588 13 Polná, IČO 75002779 ve výši 68 985 Kč, Domovu pro seniory Havlíčkův 
Brod, Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60128071 ve výši 59 678 Kč 
a uzavření veřejnoprávních smluv. 
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

11/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace Základní organi-
zaci Českého zahrádkářského svazu Přibyslav, Žižkova 106, 582 22 Přibyslav, 
IČO 68213964 ve výši 230 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

12/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace SH  ČMS - Sbo-
ru dobrovolných hasičů Keřkov, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 62697111 ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

13/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace SH ČMS - Sboru 
dobrovolných hasičů Dobrá, Dobrá 116, 582  22 Přibyslav, IČO 62697102 
ve výši 190.890 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

14/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na  vědomí informaci o  stavu požární 
ochrany ve městě Přibyslav za rok 2018.
Termín: 27. 02. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

15/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2019.
Termín: 31. 03. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 45/2019 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hospo-
daření za rok 2018 příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 a rozdělení zlepše-
ného hospodářského výsledku ve výši 112.837,41 Kč takto: do fondu odměn 
11.283,74 Kč (10%) a do rezervního fondu 101.553,67 Kč (90%).
Termín: 29. 03. 2019
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

46/2019 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hospo-
daření příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Při-
byslav, IČO 70944938 za  rok 2018 a  rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku ve výši 2.492,59 Kč takto: do rezervního fondu 2.243,33 Kč (90 %), 
do fondu odměn 249,26 Kč (10 %).
Termín: 29. 03. 2019
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

47/2019 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 
683, 582  22 Přibyslav, IČO 75011930 za  rok 2018 a  rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ve  výši 179.574,40 Kč takto: do  rezervního fondu 
161.616,96 Kč (90%), do fondu odměn 17.957,44 Kč (10%).
Termín: 25. 03. 2019
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 13.  03. 2019

(poznámka redakce: usnesení č. 11/2019 – účel dotace: na obnovu střechy na budově 
ZO ČZS Přibyslav a usnesení č. 13/2019 – účel dotace: na novou soutěžní stříkačku)
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(pokračování ze str. 7)

59/2019 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 11/13 
o výměře 206 m2 a části pozemku parc. č. 11/2 o výměře 82 m2 v k. ú. Utín 
a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

60/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu č. 1040014911/001/02 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností E.ON 
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice, IČO 28085400 k tíži pozemku v podílovém spoluvlastnictví města 
Přibyslav parc. č. 843/2 v  k. ú. Veselíčko u  Žďáru nad Sázavou, spočívající 
v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat zařízení distribuční soustavy, 
provádět její úpravy za účelem obnovy, výměny a modernizace.
Termín: 30. 09. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

61/2019 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 
1647/4 o  výměře 30 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

62/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 
o výměře 14 m2 v k. ú. Přibyslav panu Kamilu Petrovi, Nový Svět 98, Vysoká, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČO 74434268. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 15. 3. 2019 do 30. 9. 2019.
Termín: 14. 03. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

63/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části nebytového prostoru budovy 
čp. 1 na Bechyňově náměstí v Přibyslavi, který je součástí pozemku parc. č. 
st. 7 v k. ú. Přibyslav, ve vestibulu budovy, plochu o výměře 9 m2 ve dnech 
14. 3. 2019, 28. 3. 2019, 11. 4. 2019, 25. 4. 2019, 16. 5. 2019 a 30. 5. 2019, 
od  8:30 hod. do  13:00 hod. k  umístění mobilního klientského pracoviště 
VZP ČR za  účelem provádění veřejného zdravotního pojištění dle zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.
Termín: 29. 03. 2019
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

64/2019 Rada města schvaluje vybrat nabídku na zakázku „Pořízení zahradního travní-
ho traktoru“ od společnosti HUEGLI TECH EU s.r.o., Znojemská 5748/100, 
586  01 Jihlava, IČO 06829805, nabídka v  částce 165.200 Kč bez DPH, 
199.892 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít Kupní smlouvu mezi společností 
HUEGLI TECH EU s.r.o., Znojemská 5748/100, 586 01 Jihlava, IČO 06829805 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 29. 03. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

65/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu opravňující provést stavbu 
na pozemku parc. č. 1689/1 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví Kraje Vysočina mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749.
Termín: 29. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

66/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku na zabezpečení údržby veřejné 
zeleně ve městě Přibyslav pro období od 1. 4. - 31. 10. 2019 a od 1. 4. - 31. 10. 
2020 pro lokalitu A - údržba stromů a zeleně nabídku od pana Romana Kasala, 
Dobrá 89, 582 22 Přibyslav, IČO 67441939, nabídka v částce 185.927 Kč a pro 
lokalitu B - údržba zeleně nabídku od pana Jiřího Němce, Ostrov nad Osla-
vou 113, PSČ 594 45, IČO 87503735, nabídka v částce 357 262 Kč a schva-
luje uzavřít smlouvu o  dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav IČO 00268097, Romanem Kasalem, Dobrá 89, 582 22 Při-
byslav, IČO 67441939 a Jiřím Němcem, Ostrov nad Oslavou 113, PSČ 594 45, 
IČO 87503735, dle předložených nabídek. 
Termín: 29. 03. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

67/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 
29. 3. 2018 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a paní Jitkou Krupičkovou, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 75972140.
Termín: 29. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

68/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku na  zakázku „Chodník Keř-
kov - II. etapa“ od pana Zdeňka Čiháka, Slepá 1994, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČO 75242613, nabídka v částce 766 902,84 Kč bez DPH, 927 952,44 Kč včet-
ně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  panem Zdeňkem Čihákem, 
Slepá 1994, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 75242613.
Termín: 29. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

69/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti k tíži pozemku p. č. 552/1 v k. ú. Hřiště ve vlastnictví Kraje Vysoči-
na mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

70/2019 Rada města Přibyslav jmenuje předsedou konkurzní komise na obsazení ve-
doucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Přibyslav Mar-
tina Kamaráda, členy konkurzní komise Michaela Omese, Mgr. Otu Bence, 
Mgr.  Libuši Kolčavovou, paní Hanu Štefánkovou, Mgr.  Annu Doubkovou, 
Mgr. Marcelu Kasalovou a výkonem funkce tajemníka konkurzní komise po-
věřuje Ing. Václava Matějů.
Termín: 15. 03. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

71/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem reklamní plochy na budově Be-
chyňovo náměstí 40, 582 22 Přibyslav fi rmě Savencia Fromage & Dairy Czech 
Republic, a.s., Hesov 421, 582 22 Přibyslav, IČO 44965117 v době od 15. 3. 
2019 do 12. 4. 2019 a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu reklamní plo-
chy na budově Bechyňovo náměstí 40 od 13. 4. 2019 na úřední desce města 
po dobu 15 dnů.
Termín: 14. 03. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

72/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k Pravidlům Rady města Přibyslav 
pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Přibyslav, příspěvkových 
organizací a jiných právnických osob zřizovaných městem Přibyslav.
Termín: 15. 03. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

73/2019 Rada města Přibyslav bere na vědomí Souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizo-
vání stížností a petic za rok 2018.
Termín: 15. 03. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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     zveřejňuje 
           záměr pronájmu objektu  

             k provozování občerstvení na koupališti,  
      Česká 740, 582 22 Přibyslav  

 
Jde o objekt občanské vybavenosti – občerstvení, parcelní číslo stavební 2 362 

v k.ú. Přibyslav o výměře 37 m². 
Nájemci poskytneme částečné vybavení - lednice, mrazáky, fritovací hrnce, varné konvice, toustovač, stroj 
na párek v rohlíku apod. V objektu bude mít nájemce k dispozici také sklad, vlastní toaletu a sprchu a 
k užívání i venkovní posezení se slunečníky v zadlážděném prostoru parc. č. 53/1 v k.ú. Přibyslav o výměře 
80 m². Záměr pronájmu schválila Rada města Přibyslav usnesením 37/2019 ze dne 20. 2. 2019. 
Podmínky pronájmu: 
- provoz občerstvení s pestrou nabídkou jídla, nápojů a mražených výrobků bude v každý otevírací den 
koupaliště v období od 1. 6. do 15. 9. 2019 
- provozování bufetu bude prováděno vlastním jménem a na vlastní odpovědnost nájemce, který je 
povinen splňovat veškeré povinnosti vyplývající z příslušných zákonů ČR - elektronická evidence tržeb, 
živnostenský zákon, koncese na prodej alkoholu apod. 
- bližší podmínky nájmu budou sjednány na základě individuálního jednání  
- pronajímatel uzavře s nájemcem písemnou smlouvu 
Zájemci: 
- se mohou dotazovat na mailové adrese: mikulincovah@pribyslav.cz nebo na telefonním čísle: 
724 019 182. Každému zájemci o pronájem bufetu umožníme osobní prohlídku prostor.  

Písemné nabídky lze zasílat do 23. 4. 2019. 
Kontaktní osoba: Hana Mikulincová, vedoucí odboru technických služeb, 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. 
 
Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce města po dobu nejméně 15 dnů, a to až do dne podávání 
nabídek. 
 
 
                                                                                                Martin Kamarád 
                        starosta města Přibyslav 

      MĚSTO PŘIBYSLAV 
 

V LETNÍ SEZONĚ 2019 

Z jarní přírody

Uzávěrka příštího čísla 15. 4. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 5. 2019)

 Foto: Karel Březina
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Ještě před jarními prázdninami se dva žáci naší školy vypravili s učitelem M. 
Krčálem do Havlíčkova Brodu, kde se 27. 2. 2019 konalo okresní kolo olympiády 
v angličtině. Po řešení náročných úkolů se Michal Hlaváček (9. A) umístil na 7. - 8. 
místě a Jakub Stránský (9. A) na místě 9. Zaslouží si poděkování za reprezentaci 
školy.

• v pátek 1. března 2019 se trojice žáků devátých tříd zúčastnila okresního kola 
chemické olympiády v  Havlíčkově Brodě. Postup si žáci vybojovali splněním 
požadavků domácího kola a úspěšným řešením kola školního  To se skládalo 
z  písemné – testové části a  praktické části – pokusů. Tématem letošní olym-
piády byly plyny, a tak žáci ve školním kole např. vyráběli oxid uhličitý reakcí 
jedlé sody, kyseliny citronové a vody. Vzniklý oxid uhličitý pak jímali pod vodou 
do plastové lahve a zjišťovali jeho objem. V okresním kole se Markéta Šustáč-
ková a Martin Vopršal umístili na 8. - 9. místě a Julie Durčáková na místě 11. 
Opět se zabývali plynnými látkami – teoreticky i prakticky. Obstáli i v konkurenci 
gymnazistů. Blahopřejeme!

• dne 10. března odjela třída 7. A s učiteli D. Šedou, Z. Šedovou a J. Sukupem 
do Pece pod Sněžkou na lyžařský kurz. Počasí jim přálo, všichni si užívali pravé 
zimní nálady. Spoustu krásných fotografi í si každý může prohlédnout na webu 
školy. Později - 15. března jeli tamtéž žáci 7. B, doprovázeli je učitelé P. Hitzger, 
M. Kasalová a V. Danišková.

• v úterý 12. března si žáci 7. B ještě mohli užít exkurzi Leonardo da Vinci, kterou 
pro ně zajistila učitelka J. Kazdová. Dozvěděli se při ní, že Leonardo da Vinci byl 
malíř, architekt, sochař, vynálezce i biolog. Více o exkurzi napsaly žákyně 7. B:

  „Dojeli jsme vlakem do  Žďáru a  pak jsme přestoupili do  autobusu, který 
nás dopravil ke žďárskému zámku. Nejdříve jsme si naše věci odložili do šatny 
a poté začal náš program „Mnich jako renesanční člověk“. Ze začátku jsme 
si řekli, co všechno uměl mnich, a zvolili jsme si opata, který dohlížel na naši 
práci. Ten nás rozdělil do čtyř skupin. Každá skupina připravovala opatovi, 
který se měl vydat do daleké Francie, něco na cestu. Opat na vše dohlížel. První 
skupina napsala seznam věcí s sebou. Druhá mu vyrobila sošku z těsta. Třetí 
skupina připravila 5 bylin, které si má vzít. Poslední, čtvrtá, se pokusila postavit 
most. Po splnění úkolů jsme se šli podívat na výstavu Leonardo da Vinci, kde se 
nacházela spousta zajímavostí o něm. Nakonec jsme jeli zpět do Přibyslavi.“ 

L. Höferová, E. Kotlasová, K. Vlčková a B. Wolfová

• Rovněž v  úterý 12. 3. proběhly za  přítomnosti našich angličtinářů J. Zicha 
a M. Krčála konverzační hodiny angličtiny s rodilým mluvčím pro žáky 8. a 9. 
tříd. Žáci je hodnotili velmi kladně.

• v  pátek 15. března se úspěšní vítězové soutěže Poznej Vysočinu, Markéta 
Šustáčková a Ondřej Beneš, vypravili do Jihlavy jako účastníci krajského kola. 
Vynikajícího úspěchu dosáhl Ondřej Beneš (8. A), který se v mnohočetné kon-
kurenci umístil na 14. místě a za odměnu se zúčastní zájezdu do Prahy. Za re-
prezentaci naší školy oběma účastníkům soutěže moc a moc děkujeme.

• V  týdnu od  18. 3. do  22. 3. pořádala speciální třída pod vedením učitelky 
A. Kozderkové týden otevřených dveří pro rodiče.

A co nás ve škole čekalo do konce měsíce března? Pokračoval plavecký výcvik, 
proběhla soutěž Matematický klokan, dále ukázka řezu stromů na školní zahradě, 
beseda se spisovatelkou Markétou Vítk ovou pro druháky a autorské čtení Jana 
Opatřila pro žáky 3., 4. a 5. ročníků.

A úplně na závěr – začátek dubna.

• Dne 6. dubna se ve sportovní hale v Přibyslavi bude konat již 15. ročník taneční 
soutěže Přibyslavský pantofl íček, kterou tradičně pořádá naše školní družina 
spolu se školním klubem. Začátek této velice oblíbené a hojně navštěvované 
akce je plánován na 7:30 h., končit se bude jako obvykle v pokročilých odpo-
ledních hodinách – po čtvrté hodině odpoledne.

Za ZŠ Přibyslav
Mgr. et Mgr. Monika Linková

Vážení rodiče,
zápis je určen pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku a pro 

děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Možnost přijetí ke školní docház-
ce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019, pokud 
k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení. Děti, 
které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, mohou být přijaty 
ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doloží doporučení školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře. Při zápisu se předkládá vyplněná žádost 
o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list (formuláře jsou na webu školy), zároveň 
se kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Tyto dokumenty 
přineste s sebou k zápisu. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze 
písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel 
školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto 
případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad 
je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze 
zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2019.

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení:
PPP a SPC Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod: tel.: 569 422 171
PPP a SPC Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou: tel.: 566 622 387

Výňatek ze školského zákona v platném znění (zákon č. 561/2004 Sb.), který po-
pisuje podmínky zápisu:
§36
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, 
a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku.
§ 37 Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a  požádá-li o  to písemně 
zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 
odst., odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud 
je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 
zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Cíl zápisu
Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se zejména komunikativ-

nost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev 
a  základních geometrických tvarů apod. Ve  škole se dbá na  to, aby vše probíhalo 
zábavnou formou a  děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy. Co  by měl budoucí 
prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil 
školní docházku? Zde je souhrnně tzv. desatero školní zralosti:
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, 

být samostatné v sebeobsluze.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a  schopné kontrolovat a  řídit své 

chování. 
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. 
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a  myšlenkové operace a  orientovat se 

v elementárních matematických pojmech. 
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně 

si zapamatovat a vědomě se učit. 
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schop-

né soužití s vrstevníky ve skupině. 
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Mgr. Jaroslava Janů
statutární zástupce ZŠ

Zprávy ze základní školy

Informace k zápisu do 1. třídy ve školní m roce 2019/2020

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZCE NA ZÁKLADNÍ 

ŠKOLE PŘIBYSLAV
pro školní rok 2019/2020 se uskuteční 

v pátek 12. 4. 2018 od 13.00 do 18.00 hod.
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V únoru již podruhé proběhlo oceňování ilustrátorů školního kalendáře 
pod garancí Nadačního fondu ZŠ Přibyslav a vedení školy. Ti z vás, kteří 
máte kalendář doma, víte, že pro rok 2019 bylo vybráno téma „Musíme 
si pomáhat – ve zdraví a nemoci“. Téma bylo zvoleno zejména proto, že 
v tomto roce slavíme sté výročí vzniku Českého červeného kříže v tehdejším 
Československu. A vzhledem k tomu, že v Přibyslavi aktivně působí místní 
skupina Českého červeného kříže (byla založena před více než sedmi dese-
tiletími), která úzce spolupracuje se základní školou, stalo se téma velkým 
favoritem pro hlasování správní rady fondu. Přesto rozhodování nebylo 
snadné, protože rok 2019 je plný rozličných inspirativních výročí. Mezi 
největší konkurenty patřilo padesátileté výročí výstupu člověka na Měsíc, 
anebo stejné výročí vzniku oblíbeného dětského komiksu čtyř zvířecích 
přátel – Čtyřlístku.

Velice náš těší, že se někteří učitelé zhostili přípravy žáků pečlivě a pro-
brali s nimi historii a podstatu existence organizace Červeného kříže, včetně 
možné pomoci a přínosu jednotlivcům i společnosti jako celku. Z kreseb 
dětí je patrné, že si dobře uvědomují šíři pomoci, kterou lidé kolem nás 
potřebují, a to nejen v krizových situacích (úrazů, havárií apod.), ale také 
v každodenním životě (pomoci seniorům, asistenci nemocným). Zvláště to, 
že děti dávaly v kresbách najevo, že cítí potřebu být platní a nápomocní vůči 
svým prarodičům, je jistě potěšující „zpráva“. Jistou novinkou pro letošní 
rok je, že grafi ckého zpracování kalendáře se sponzorsky zhostilo grafi cké 
studio Dizen, které plně respektuje autenticitu dětských kreseb a zároveň 
garantuje technickou kvalitu zpracování. Tato fi rma připravila pro ilustrá-
tory také pamětní listy.

Do kalendáře bylo vybráno 14 kreseb, polovina od ilustrátorů z prvního 
stupně a polovina z druhého. Ilustrátoři byli pozváni na ofi ciální poděko-
vání od zástupců fondu a školy. Zvláštním hostem byla paní Anna Šnýdl 
Doubková, která zastupovala organizaci Českého červeného kříže. V první, 
spíše ofi ciální části setkání předaly paní Jaroslava Janů a vedoucí výtvarného 
kroužku Petra Bártová dárkový balíček výtvarných potřeb od fi rmy Koh-i-
-Noor s malovacími deskami na další tvorbu, které sponzorsky poskytnul 
Luboš Janáček. Balíček byl doplněn drobnými pozornostmi věnovanými 
místní skupinou Českého červeného kříže. V druhé části žáky čekal zábavný 
kvíz, který byl zaměřen právě na historii a současnost působení Českého 
červeného kříže. Třetí část  setkání jsme nazvali společné tvoření a dětem 
zadali konkrétní úkol – vytvořit plakát pro místní organizaci Českého červe-
ného kříže. Děti měly k dispozici plátno z dílny Janáček Art, fotografi e z akcí 
místní skupiny a výtvarné potřeby. Výsledkem je koláž, která byla věnována 
vedoucím místní skupiny Českého červeného kříže, takže až uvidíte jejich 
stánek na některé z veřejných akcí v Přibyslavi, všimněte si. Třeba tam bude 
viset plakát, který sice není profesionálně provedený, ale to mu neubírá nic 
z jeho originality. 

Děkujeme všem ilustrátorům i těm, kdo se na pořádání akce podíleli a tě-
šíme se na další ročník.  

Za správní radu Nadačního fondu
Eva Kučerová

Ocenění ilustrátorů
Pokud bychom měli hodnotit působení Nadačního fondu Základní školy v Přibyslavi v roce 

2018, tak zřejmě rčením má dobře našlápnuto, je dobře rozjetý. Znamená to, že fond roz-
šiřuje své aktivity, spolupracuje více s učiteli, je dobře přijímán veřejností a má její podporu 
a podporu větších či menších dárců. Podrobnosti se dočtete ve výroční zprávě.

O  rozšíření aktivit pro žáky školy svědčí dvojnásobný počet žádostí učitelů o  podporu 
Nadačního fondu. Fond podporuje významně sportovní aktivity – lyžařský výcvik, plavání 
speciální třídy Kamarádi, ale i mnoho sportovních soutěží, v nichž žáci školy reprezentují 
školu a potažmo i město v rámci kraje (např. v atletice, vybíjené, volejbalu). Méně aktivit je 
v  oblastech uměleckých (divadelní představení souboru Sluníčko, výstava dětských prací 
v galerii Janáček Art). Mezi další podporované akce patří rozličné exkurze, ať už jde o histo-
ricky zajímavá místa v kraji, či exkurze s programem ekologické výchovy, anebo ukázek hos-
podaření a každodenního života v minulosti (např. výlet do školy v Polné, exkurze do jaderné 
elektrárny Dukovany a mnoho dalších). Žákům školy nabízíme i zahraniční „poznávací cesty“. 
Jde o cestu do Osvětimi s exkurzí v koncentračním táboře a pobyt na Maltě s výukou ang-
ličtiny. Nadační fond u mimoškolních aktivit zpravidla přispívá např. na cestu, vstupné nebo 
materiální zabezpečení. V tomto roce se více podílíme také na podpoře odměn žáků, kteří 
byli úspěšní v reprezentaci školy, anebo byli zapojeni v mimoškolních aktivitách. Odměnami 
byly slovníky pro vítěze jazykové soutěže, příspěvek na výlet a podobně. 

Samozřejmě všechny tyto aktivity něco stojí. Fond se může opřít vlastně o  tři zdroje – 
dárce z řad podniků a podnikatelů, dárce z řad rodičů a sympatizantů a z vlastních aktivit. 
První skupinu můžeme nazývat velkými dárci. Jde zpravidla o společnosti, které ročně darují 
řádově desítky tisíc, v případě SC Metalu jde dokonce o řád vyšší, konkrétně 150 tisíc korun. 
Mezi ostatními jsou v Přibyslavi známé podniky ACO Industries a společnost Neufe. V druhé 
skupině jsou malí dárci s velkým srdcem, jsou to rodiče, prarodiče a sympatizanti fondu. 
Patří jim velký dík, protože jejich společný podíl na podpoře fondu se téměř vyrovná daru 
největšího dárce fondu! A posledním zdrojem, který je dílem sice nejmenší, ale úsilím, vzájem-
nou spoluprací a radostí nejcennější, jsou vlastní činnosti Nadačního fondu spojené s dětmi 
a  jejich umem. Jde o zdroje získané ze školního kalendáře, sběru starého papíru a aktivit 
organizovaných zástupci fondu – Prvorepublikovou kavárnou pořádanou v rámci Výstavy 
ovoce, zeleniny, brambor a medu, tzv. Dětským barem pořádaným v den otevřených dveří 
školy. Finance získané vlastními akcemi Nadačního fondu a školy považuji za cenné počiny, 
protože se na akcích podílejí sami žáci a vidí, jak nelehké je peníze získat. Na druhé straně 
mohou vidět, že jejich úsilí se vyplácí a v případě Prvorepublikové kavárny dokonce pocítí 
sympatie ze strany veřejnosti. 

Všem, kteří se na chodu Nadačního fondu školy v roce 2018  podíleli – učitelům, vedení 
školy, členům správní a dozorčí rady, představitelům města, všem dárcům, žákům školy a dal-
ším sympatizantům patří poděkování. Jsem ráda, že výčet jmen je pro zveřejnění v občasní-
ku neúnosně dlouhý, proto nebudu jmenovat. Výjimkou je poděkování řediteli školy Petru 
Adamovi za jeho spolupráci a podporu Nadačnímu fondu. Přejeme mu úspěch v osobním 
i profesním životě a věříme v další spolupráci. 

A Nadačnímu fondu přeji do roku 2019 štědrost podporovatelů, sympatii rodičů a veřej-
nosti a vstřícnost nového vedení školy. 

Za správní radu Nadačního fondu
Eva Kučerová

Další rok s Nadačním fondem 

 

                                     

 

    

Školní družina a Školní klub v Přibyslavi Vás zvou na 15. ročník 
taneční soutěže

Datum konání: 6. dubna 2019
Místo konání: Sportovní hala 

v Přibyslavi

Přibyslavský 
pantoflíček

Časový rozvrh: 7:30 -9:30 prostorové zkoušky
 9:30 zahájení soutěže
 17:00 předpokládaný konec
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Pobočka Základní umělecké školy J. V. Stamice v Přibyslavi sídlí od 1. ledna 2017 
na adrese Bechyňovo náměstí 35. Vyučováno je zde více než 110 žáků v oborech: 
hra na akordeon, klavír, kytaru, housle, dechové nástroje a zpěv. 

Učitelé i rodiče žáků velmi oceňují propojení budovy ZUŠ se Základní školou Při-
byslav, protože žáci mohou „suchou nohou“ přejít např. ihned po obědě na hodinu 
individuálního oboru či hudební nauky. Je to velká výhoda zejména pro zaměstnané 
rodiče, kteří nemusí řešit složitý přesun malého dítěte na hodiny v ZUŠ a děti se 
mohou po výuce vrátit např. do družiny. Ve školním roce připravujeme zpravidla 
jeden koncert měsíčně v slavnostním prostředí koncertního sálu pobočky, kde na-
víc probíhají i časté koncerty třídní (např. v oborech akordeon či zpěv). Usilujeme 
o rozložení počtu vystupujících s ohledem na kapacitu sálu, která je sice omezena, 
ale posluchači velmi ocení jeho vynikající akustické vlastnosti. Dále připravujeme 
také větší akce v  jiných prostředích, např. v kulturním domě, v sále ZŠ, v kostele 
či na pódiu ve veřejném prostoru náměstí (Open ZUŠ). Děti často vystupují i při 
různých slavnostních příležitostech na zámku, v galerii, v DPS aj. Rádi bychom vás 
v předstihu pozvali na právě připravovaný Jarní koncert 2. května 2019 od 17.00 
hodin v Kulturním domě v Přibyslavi.  Zajímavostí tohoto tradičního koncertu bude 
vystoupení větších těles žáků ze ZUŠ a účinkování žáků ZŠ a MŠ. Budeme se těšit 
na setkání s vámi!

Nové zájemce o  studium hudebního oboru na  naší pobočce  základní umělec-
ké školy bych rád pozval na přijímací talentové zkoušky, které proběhnou v pátek 
7. června 2019 v čase od 14.00 do 17.00 hodin. Při talentové zkoušce, jež má vždy 
platnost pro přijetí v následujícím školním roce, zjišťujeme v týmu pedagogů základ-
ní předpoklady dítěte ke studiu uměleckého oboru. O výuku v ZUŠ se může ucházet 
již dítě, které k začátku školního roku dovrší 5 let. Mladší děti není možné přijmout. 
Součástí této zkoušky je např. prostý zpěv lidové písně, zpěv s průvodem hudeb-
ního nástroje v  odlišných tóninách, opakování jednoduchých rytmických úryvků, 
intonace výšky předehraných tónů. Každý uchazeč je komisí pedagogů obodován 
v jednotlivých částech zkoušky a celkový součet těchto bodů vytvoří výsledek a ná-
sledné pořadí dětí při talentových zkouškách pro dané předměty. Celková kapacita 
ZUŠ je dlouhodobě plně obsazena, proto je přijetí nového žáka ke studiu logicky 
podmíněno ukončením výuky jiného žáka. V první vlně jsou podle očekávané vol-
né kapacity (např. po absolventech) zařazeni do výuky od září nejúspěšnější žáci, 
druhou možnost získají zpravidla během prvního týdne v  září (po  realizovaném 
povinném zápisu) další uchazeči v pořadí, neboť není výjimkou, že někteří stávající 
žáci po  prázdninách ke  studiu již nenastoupí. Další doplňování kapacity probíhá 
systémově od druhého pololetí školního  roku, kdy někteří výuku ukončí. V mimořád-
ných případech (např. odstěhování žáka) oslovujeme úspěšné zájemce o studium 
i v průběhu školního roku. Snažíme se dle našich možností uspokojit všechny děti, 
které úspěšně složily zkoušky. Talentová zkouška je tedy prvním krokem, výběr vhod-
ného hudebního oboru je krokem druhým. Dle zjištěných předpokladů nabízí komi-
se uchazečům i vhodný obor studia s ohledem na kapacitní možnosti vyučovaných 

Jak se máme na ZUŠ v Přibyslavi?

 Přibyslav – Intermezzo – prosinec 2018

předmětů, ale je zohledňován zájem dítěte, a vždy je lepší mít připravené alespoň 
dvě varianty zájmu (např. fl étna, zpěv nebo housle, klavír atd.). 

Závěrem chci poděkovat za spolupráci všem našim partnerům a podporovatelům 
pobočky ZUŠ, zejména městu Přibyslav. 

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ
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Co přinese měsíc 
duben…
pondělí 1. 4. od 17.00 h. –  Setkání dětí (9 – 12 let)
pátek 5. 4. v 17.15 h. –  Křížová cesta dětí A. Omesová
    v 19.30 h. –  Setkání mládeže (13+) 
sobota 6. 4. v 18.00 h. –  Modlitby otců na faře
od 7. 4. do 14. 4. –  Týden modliteb za mládež
neděle 7. 4. v 17.15 h. –  Křížová cesta s knězem (akolytou) za jednotu 

církve
     –  Káva a čaj na faře
čtvrtek 11. 4. v 19.30 h. –  Biblická hodina
pátek 12. 4. v 17.15 h. –  Křížová cesta mládeže - M. Blažíčková
sobota 13. 4.  –  Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
    od 13.30 h. –  Svátost smíření pro farnost (velikonoční svatá 

zpověď)
neděle 14. 4. v 17.15 h. –  Křížová cesta ministrantů s knězem (akolytou)
pondělí 15. 4. od 17.00 h. –  Setkání dětí (9 – 12 let)
úterý 16. 4. od 17.00 h. –  Misijní klubko
neděle 21. 4. –  Sbírka na opravu fasády a soklu kostela 
pátek 26. 4. v 19.30 h. –  Setkání mládeže (13+)
sobota 27. 4. od 16.00 h. –  OTEVŘENÁ FARA – zveme vás na kávu 

a občerstvení před koncertem.
Pro zpestření návštěvy zde poběží smyčka s fotografi emi z rekonstrukce kostela 
v letech 2016 – 2018.
    v 18.00 h. –  Velikonoční benefi ční koncert na opravu kostela 

(viz plakát na straně 26) 
pondělí 29. 4. od 17.00 h. –  Setkání dětí (9 – 12 let) 

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce v dubnu letošního roku. Ak-
tuální informace o dění a akcích ve  farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i dal-
ších bohoslužeb naleznete nejen v  našem  měsíčníku Římsa, na  našich stránkách 
www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechnete 
v ohláškách při nedělních bohoslužbách. Je možné, že u některých dlouhodobě plá-
novaných akcí může dojít ke změnám v jejich konání (čas, místo). Mše svatá v DPS se 
v dubnu konat nebude. S věřícími se sejdeme na mši svaté až 4. května v obvyklý čas. 

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

O věži
Kvůli projednání vlastnického práva k přibyslavské věži a nakládání s ním proběh-

ne mimořádné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti 3. 5. 2019. Jednání 
nebude otevřené veřejnosti, nicméně se můžete k věci vyjádřit buď písemně vhoze-
ním do schránky farního úřadu, nebo kontaktováním  některého z členů pastorační 
či ekonomické rady (viz http://www.farnostpribyslav.cz/?page_id=295). Pokud se 
rozhodnete pro písemné podání, prosím podepište se. Anonymní vzkazy nebudou 
projednávány. Pokud kontaktujete členy rad, záleží na domluvě s nimi. 

P. Sandtner

Po vyhodnocení veřejné soutěže na uskutečnění projektu došlo k rozdělení prací 
na  fasádě a  obložení kostela (předmět veřejné sbírky) do  dvou etap. V  letošním 
roce provedeme opravu fasády na severní straně kostela. Objem prací bude prove-
den ve vysoutěžené ceně  2 748 563 Kč. Cílová částka, kterou bychom v roce 2019 
chtěli shromáždit na sbírkovém účtu, je 1 000 000 Kč. Obklad žulovými deskami by 
se uskutečnil v roce 2020, dá-li Pán, za vysoutěženou cenu 1 892 426 Kč. Reálně 
nasbíraná částka bude doplněna z dotací města Přibyslav, Ministerstva kultury ČR 
a běžného účtu farnosti. Na dar je možné vystavit potvrzení pro úlevu daně z pří-
jmu dle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Můžete se zapsat 
do  veřejné listiny dárců, která je k  dispozici v  sakristii nebo na  městském úřadě, 
a bude zveřejněna. Pokud byste byli ochotni nám pomoci, můžete přispět na účet č. 
5528414319/0800 nebo v hotovosti do pokladničky v kostele či na městském úřadě. 
Ke dni 28. 2. 2019 je na účtu 146 368 Kč.

Pavel Sandtner

Veřejná sbírka na opravu fasády kostela

Milí spoluobčané, opět se blíží Velikono-
ce. Co vlastně pro náš kulturní okruh, který 
je zakořeněn v  křesťanských hodnotách 
a pro mnohé i ve víře, znamenají? Slavíme 
jakési „předání klíčů“ k  rozuzlení vážných 
těžkostí člověka. Problému zla, selhání, viny 
a smrti. V Ježíši Kristu se uskutečňuje Boží 
spravedlnost. Každé zlo musí být potrestá-
no, bez výjimky. Tedy i zlo každého z nás. 
Příběh Ježíše ukazuje, že trest nedopadl 
na  nás, ale Bůh ho vzal na  sebe ve  svém 

Synu. Chcete-li, Bůh se stal vinným, abychom my byli ospravedlněni. V určitém slo-
va smyslu by mohlo být blízko pravdě i to, když lidé Boha z lecčeho obviňují. Ovšem 
není to spravedlivé, pokud ho označujeme za viníka a strůjce zla. Blízko k pravdě 
by to mohlo být tehdy, když si uvědomujeme, že na  kříži na  sebe Ježíš vzal vinu 
zločince, aby i ten mohl být ještě zachráněn. Trest za hřích tedy dopadne na Krista. 
Nevinného, který zemřel na kříži jen proto, aby zástupně vzal na sebe trest, který si 
zasloužíme my. Spravedlnost a milosrdenství se tu spojuje v jedno. Když se člověk 
od zla odvrací a přimkne se ke Kristu, může dojít ospravedlnění. Pokud se snaží jít 
dál cestou, kterou nám ukazuje. Trestem za hřích je smrt, odloučení duše od těla. 
Protože na sebe Ježíš trest vzal, zemřel. Po třech dnech ale vstal z mrtvých a slíbil 
lidem, že až se dějiny člověka završí, vstaneme i my. Znovu v úplnosti těla i duše. 
K věčnému životu i s tělem. Buď s Bohem, nebo život  v odloučení od Něho a trá-
pení. Velikonoce jsou tedy oslavou Kristova vítězství lásky nad zlem, vinou a smrtí. 
A především faktem dosvědčujícím vážnost úmyslu, který Bůh pojal, když si člověka 
zamiloval. Můžeme se na jeho vítězství podílet. Nakolik se připojíme k osobě Ježíše 
Krista. A ke způsobu jakým v životě zacházel s láskou i se zlem samotným. Jaro je 
nádherným obrazem vzkříšení. Žasneme nad explozí života a jeho pestrosti. S člo-
věkem je to o moc složitější než s přírodou. O to větší exploze života může nastat, 
když člověk uvěří v Krista, který mu dává účast na svých možnostech a podíl na svém 
díle lásky. Požehnané Velikonoce a hojně úžasu nad zázrakem jarního probuzení 
světa vám přeje

P. Pavel Sandtner

Co to vlastně slavíme
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Milí čtenáři, opět si tu můžete přečíst, co jsme s ČČK dělali v uplynulém měsíci.

Na konci února jsme navštívili další dvě školky s programem První pomoc do MŠ, 
který jsme připravili ve  spolupráci se ZŠ Přibyslav a  velmi šikovnými pomocníky 
z 8. ročníku. 20. února 2019 MŠ Žižkovo Pole a 21. února 2019 MŠ Nové Dvory. 
Žáci v letošním programu s názvem Krvavý Péťa s dětmi probírali krev, její význam, 
srdce a jeho funkci a děti si také samozřejmě vyzkoušely ošetření krvavých poranění 
a za odměnu dostaly diplom a malou odměnu. Moc děkuji pomocníkům, kteří se 
mnou školky navštívili!

V  sobotu 2. března 2019 jsme společně večeřeli při Veganské večeři ve  Víno 
a  káva na  náměstí v  Přibyslavi. Kromě Přibyslaváků přijeli hosté také ze Žďáru 
a z Vídně. Pochutnali jsme si třeba na bramborových plackách s houbami, man-
goldovém kiši, ořechovém koláči nebo Míša řezech. Všechny chody byly výtečné, 
společnost milá a my už se těšíme na další setkání v létě.

Na duben připravujeme:
Do konce dubna se můžete ještě přihlašovat na náš letní příměstský tábor, kte-

rý proběhne v  termínu 15. až 19. července 2019. Zbývá ještě pár volných míst, 
po naplnění kapacity budeme přijímat přihlášky náhradníků. Více informací najdete 
na plakátu nebo na webu, na webu také můžete vyplnit přihlášku. Na dotazy rádi 
odpovíme emailem nebo telefonicky.

Stále platí, že rádi uvítáme mezi sebou dospělé pomocníky i nové malé Červenokři-
žáčky od 6 let. Ozvěte se na některý z níže uvedených kontaktů. Budeme moc rádi!

Přejeme vám krásné jarní dny.
Za MS ČČK Přibyslav

Anna Šnýdl Doubková
kontakt@cckpribyslav.cz

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav 

 První pomoc do MŠ Nové Dvory

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
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HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

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

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

Co nás čeká v dubnu?
pondělí 8. 4. 2019 – V knihovně si můžeme i hrát
Setkání – výrobky s jarní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

Když jsem se podívala z okna v sobotu a za-
čínala jsem před uzávěrkou dubnového čísla 
vymýšlet tento článek, vůbec to nevypadalo, že 
by jaro už bylo za dveřmi. Zato neděle si to plně 
vynahradila. Slunce svítilo a lákalo k procházce. 
Asi už je jaro opravdu tady. Na záhonech kvetou 
sněženky, krokusy a bledule, tulipány a narcisy se 
tlačí z mokré hlíny ven, v trávě kvetou sedmikrás-
ky. Komu to zdraví dovolí, neváhejte a užívejte 
každé pěkné chvilky na procházku probouzející 
se přírodou. V březnu jsme se setkali na výroční 

členské schůzi opravdu v hojném počtu. Moc děkujeme všem našim členům i milým 
hostům za účast. A protože nás v dubnu čekají velikonoční svátky, připravili jsme 
si pro vás 11. 4. velikonoční besídku. Před tím, dne 4. 4., se ještě sejde náš výbor, 
abychom doladili poslední organizační věci tohoto přátelského setkání. Chci vám 
jménem svým i jménem všech členů našeho výboru popřát krásné jarní dny a pěkné 
svátky velikonoční v kruhu svých  blízkých.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav 

Jaro se už hlásí…
(svaz invalidů vás informuje)

Únor a  březen jsou 
v  přibyslavských spol-
cích tradičně věnovány 
hodnocení minulého 
roku a plánům do roku 
letošního. Nejinak je 
tomu i  v  Mysliveckém 
spolku Přibyslav. K vý-
roční členské schůzi 
jsme se sešli 2. března 
2019. Program obsahoval stejně jako každý rok vyhodnocení plnění usnesení loňské 
VČS, dále zprávy předsedy, mysliveckého hospodáře, fi nančního hospodáře, kyno-
loga a revizora účtů. Předseda Radomír Němec zhodnotil činnost naší organizace, 
poděkoval městu Přibyslav za morální i fi nanční podporu myslivosti a ocenil pomoc 
Osivy, a.s., jmenovitě Ing. V. Zábranovi, který našim členům umožnil získat za sběr 
kamenů na polích Osivy krmení pro zvěř. Nejvíce brigádnických hodin v lese odpra-
covali Jiří Kasal a Josef Hamerník st., na srubu M. Novotný a B. Vokurka. Srub bude 
pro veřejnost tradičně otevřen na „pálení čarodějnic“, které je v Přibyslavi populární. 
Příznivě byla hodnocena návštěva mysliveckých přátel z Mook en Middelaar, která se 
uskutečnila loni na podzim. Předseda s uspokojením konstatoval, že naši holandští 
kolegové mají o přátelství s našimi členy stále zájem. Reciproční návštěva v Holand-
sku se uskuteční na podzim tohoto roku. Na závěr vystoupení předsedy R. Němce 
jsme minutou ticha vzpomněli na členy, kteří již nejsou mezi námi.

Myslivecký hospodář Josef Hamerník zhodnotil ve  své zprávě péči o  zvěř, stav 
a  odlov zvěře i  brigádnickou činnost členů spolku. Informoval členy o  pokynech 
okresní a státní veterinární správy a o stavu zvěře v honitbě. Zdůraznil nutnost prů-
běrného odlovu slabých a nemocných kusů, které jinak přes zimu zahynou, i když 
členové MS zvěř v zimním období řádně přikrmují. Členové MS Přibyslav se podíleli 
jako každý rok na vyhánění zvěře před sklizní pícnin, při těchto akcích odpracovali 
180 hodin. Obnoveny byly rovněž pachové ohradníky v blízkosti silnic. Smutnou 
skutečností je, že přesto stále větší počet kusů zvěře uhyne na silnicích.  Hospodář 
stejně jako předseda ocenil dobrou spolupráci s městem Přibyslav a s Osivou, a.s.

V tomto roce byli našimi hosty za město Přibyslav starosta Martin Kamarád a mís-
tostarosta Michael Omes, kteří naše členy pozdravili a poděkovali jim za péči o zvěř 
a rozvíjení tradic spolkové činnosti v Přibyslavi. Hlavním tématem celé diskuse však 
byl neutěšený stav lesů vzhledem ke kůrovcové kalamitě a loňskému suchu. Došlo 
i na velkoplošné hospodaření v zemědělství a nedomyšlenou dotační politiku vlády 
zaměřenou hlavně na velké podniky. K tomu uvedl starosta, jak například sousední 
Rakousko tuto politiku orientuje především na podporu malých a středních země-
dělců a na zachování rozmanitosti krajiny. 

Po pracovní části schůze, uzavřené přijetím usnesení s úkoly na letošní rok, ná-
sledovalo výborné občerstvení, za  jehož přípravu děkujeme manželům Kytličko-
vým, Restaurace Veronika.

U našeho srubu letos opět plánujeme populární „pálení čarodějnic“ 30. dubna. 
Na tuto akci srdečně zveme rodiče s dětmi (pozvánka v tomto čísle).

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová, jednatelka

Výroční schůze Mysliveckého spolku 
Přibyslav

VELIKONOČNÍ
BESÍDKU
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V sobotu 2. března 2019 proběhla v Ho-
telu Přibyslav tradiční výroční členská schů-
ze naší organizace. Celkem se nás sešlo 68 
členů. Jako host byl přítomen starosta města 
Přibyslav Martin Kamarád.  Schůzi řídil před-
seda místní organizace Miloš Pařil. V úvodu 
schůze jsme uctili minutou ticha památku ze-
mřelých členů v uplynulém období, a to pánů 
Vlastimila Brandejse a Jana Šmída. Oba byli 
ve spolku shodně 45 roků. 

V dalším průběhu schůze zhodnotili uplynulé období ve svých zprávách jednatel 
a účetní. Dále byla podána zpráva o činnosti kroužku mladých začínajících rybářů 
a také dozorčí komise. Hlavním bodem byla zpráva hospodáře, ve kterém předložil 
podrobný zarybňovací plán, souhrn úlovků na  sportovní vodě a  připomněl další 
povinnosti, jako je ochrana vod a údržba rybníků včetně přilehlých pozemků. 

Za rok 2018 bylo na sportovní vodě uloveno:

druh ryby ks kg
kapr 1962 3974,82
štika 59 100,88
lín 57 54,46
candát 9 14,06
pstruh obecný 1 0,3
pstruh duhový 111 42,52
marena 0 0
úhoř 16 9
cejn 61 33,05
tloušť 4 4,6
lipan 0 0
sumec velký 1 4,58
amur 8 28,7
siven 0 0
tolstolobik 1 11,5
ostatní 165 55,9

Výroční členská schůze Českého rybářského svazu místní organizace Přibyslav
V  porovnání s  celostátními výsledky si vedeme nadprůměrně. Za  dobrým za-

rybněním sportovní vody je především vidět stovky odpracovaných brigádnických 
hodin členů spolku a dobré hospodaření na chovných rybnících. Loňský rok, jak 
všichni víme, byl velmi nepříznivý na dešťové srážky. Od května nám do chovných 
rybníků na kaskádě nepřitekla žádná voda a na konci léta byly rybníky o třetinu pod 
normálním stavem. Tady se projevila odbornost hospodáře Miroslava Krči. Díky 
správnému počtu zarybnění počítající s možným defi citem vody a sníženému dáv-
kování krmiv nedošlo k úhynu ryb. Pouze násada marény nevydržela horké léto. Kde 
se dlouhodobě nepříznivě vyvíjí stav, jsou tekoucí vody. Neustále klesá stav pstruha 
obecného. Příčinou je zejména množící se predátor vydra. Zpráva jednatele se za-
bývala administrativní činností. Celkový stav členské základny je 226 členů. Z toho 
v kategorii mládež 16 – 18 let je 23 členů a v kategorii mládež do 15 let je 29 členů. 
Pro letošní rok plánujeme zrevidovat právní vztahy k některým pozemkům, jež jsou 
součástí námi obhospodařované vodní plochy. Dalším bodem schůze bylo předání 
ocenění za dlouhodobé členství a za dlouhodobou a obětavou práci v našem spolku.

Za dlouhodobé členství (25 let v ČRS) obdrželi pamětní listy pánové Apelt Ri-
chard, Blažek Jaroslav, Březina Lukáš, Jelínek Roman a Souček Josip. Čestný odznak 
ČRS III. stupně bronzový od  Východočeského územního svazu převzali pánové 
Bartušek Vladimír, Čihák Zbyněk, Kučírek Josef a Myslivec Pavel.  Nejvyšší ocenění 
– Čestný odznak Rady ČRS – zlatý odznak I. stupně převzali pánové Benc Jiří, Březina 
Josef a Pařil Miloš. Na závěr schůze v diskuzi vystoupil starosta města pan Martin 

Kamarád. Ve  svém příspěvku také hovořil 
o nepříznivém vývoji defi citu vody v přírodě 
a jeho negativním vlivu na lesy na Vysočině. 
Dále poděkoval za spolkovou činnost a ze-
jména za práci s mládeží. 

Schůzi zakončil hospodář M. Krča. Podě-
koval starostovi za  vstřícný přístup města 
k potřebám spolku a popřál všem zúčastně-
ným pevné zdraví a mnoho hezkých zážitků 
u vody.  Petrův zdar.

Jménem ČRS místní organizace Přibyslav
Vladimír Bartušek

INZERCE
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Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, poslední kvízové okénko určitě nebylo těžké, pěkně 
se vám vydařilo. Z došlých odpovědí budeme losovat tři šťastlivce, kteří se 

začátkem dubna mohou stavit pro malou odměnu. A jaká velká jména české či 
světové literatury budeme hledat v tomto čísle? To je úkol právě pro vás!

Správné odpovědi můžete opět donést na papírku do knihovny se jménem, třídou 
a kontaktem na vás či rodiče, nebo je můžete zaslat na e-mail kzmpribyslav@email.cz 
– do předmětu uveďte „Dětské kvízové okénko“.

Pokud nebudete vědět odpovědi z hlavy, můžete se přijít poradit do knihovny – 
s knihou, časopisem, počítačem a samozřejmě i s paní knihovnicí. 

Těším se na odpovědi! :)

Kdo je to?
1.  a) Francouz b) Mikulášovy patálie c) Asterix a Obelix 

2.  a) autorka komiksů b) 54 let c) Divoši, Anča a Pepík

3.  a) námořník, zlatokop i pirátský lovec ústřic b) Aljaška, zlatá horečka
c) americký autor d) Bílý tesák a Volání divočiny

Markéta Gögeová
knihovnice

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vítám vás na stránkách dub-
nového občasníku. V březnu na vás v našem městě čekalo mnoho nejen kulturních 
akcí, věřím, že jste zavítali alespoň do knihovny, kde pro vás byly nachystány knihy 
zdarma, registrace nových čtenářů, odpouštění upomínek, setkání rodičů s malými 
dětmi, celý pohádkový týden pro děti z MŠ, čtenářská soutěž pro školáky, beseda se 
spisovatelkou pro druháky z místní ZŠ, odměny pro čtenáře roku a další. 

Mohli jste zajít s dětmi do kina, užít si fi lm a koncert ve fi lmovém klubu, navštívit 
loutkovou pohádku v KD nebo tvořivou dílničku v knihovně. Snad jste se s námi 
nenudili.

Děkujeme také všem výtvarníkům, kteří nám zatím dodali svá díla na téma „Kultur-
ní dům Přibyslav“. Obrázky nám donesli ze školky a také z místního oddílu vodních 
skautů. V  době uzávěrky ještě není soutěži konec. Jména odměňovaných budou 
tedy k dispozici až v příštím čísle PO. Výstava z obrázků bude k vidění v KD během 
Přibyslavských slavností a Mlékárenského dne v září. 

Duben bude především ve znamení divadelních představení! První dva víkendy se 
můžete těšit na hru „Drahé neteře“, kterou pro vás nastudovali ochotníci z divadel-
ního souboru Furiant. Informace o datech a časech představení s cenami vstupného 
naleznete na plakátu v tomto čísle PO. 

Ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin se bude v kulturním domě konat vernisáž výsta-
vy fotografi í pana Ivo Havlíka „Přibyslavské panoráma“, fotografi e pak budou 
ke zhlédnutí především před divadelními představeními, ale na požádání i v jiné časy. 

V pondělí 8. dubna přivítáme v knihovně zase členky KVC Harmonie a také další 
rodiče s malinkými dětmi, kteří si chtějí přijít pohrát a vypít kávu či čaj. 

V druhé polovině dubna nás čekají Velikonoce a s nimi i spojené volné dny – proto 
pozor! V pátek 19. dubna, sobotu 20. dubna a v pondělí 22. dubna bude u nás 
v Kurfürstově domě ZAVŘENO! Tzn. knihovna, informační centrum i městské mu-
zeum. Tedy nezapomeňte. 

V sobotu 20. dubna vás srdečně zveme do kulturního domu do kina! Od 17:00 
hodin budeme promítat animovaný dobrodružný fi lm „Ovečky a  vlci: Veliká 
bitva“, vstupné je 60 Kč, těšíme se na vás. Později, od 19:30 hodin, si na své přijdou 
i dospělí diváci, kteří mohou v našem kině zhlédnout český historický fi lm „Hovory 
s TGM“ podle scénáře Pavla Kosatíka. Bude to zajímavá podívaná, neváhejte. 

V pátek 26. dubna se odpoledne sejdeme v dětském oddělení knihovny k dalšímu 
zábavnému tvoření. Čeká nás dílnička a zase si ji užijeme. Moc se na všechny těším.

V sobotu 27. dubna budeme od 19:30 hodin v kulturním domě promítat další 
skvělý fi lm s názvem „Léto“ v rámci fi lmového klubu. Stejně tak vás snad nemine 
koncert dobré hudby brněnské kapely Ette Enaka. Ale ještě před tím, odpoledne 
ve 14 a v 15:30 hodin, se mohou naši nejmenší těšit na pohádku Princezna Fňu-
kajda, kterou si pro vás připravila Přibyslavská pimprlata. Všichni jsou srdečně zváni.  

V pondělí 29. dubna dopoledne zavítáme z Kurfürstova domu jako čarodějnice 
do místní mateřské školy, snad se děti nebudou příliš bát a užijí si s námi zábavu. 
My se těšíme.

Začátkem května vás srdečně zveme na slavnostní otevření nové expozice ve skle-
pení Kurfürstova domu. Bude na míru ušitá především dětským návštěvníkům. Další 
měsíce a roky jim pak bude sloužit k zábavě a vzdělávání. Více informací najdete 
později na  našem webu a  facebooku (stránka Kulturní zařízení města Přibyslav) 
a na plakátech. 

Krásné Velikonoce a celý duben vám přejí všichni zaměstnanci KZM Přibyslav.

Markéta Gögeová
knihovnice

Jaro v Přibyslavi

Jak se to stalo? Z Přibyslavi totiž pocházela paní Dvořáková, která u  Janoušků v Praze sloužila. Když rodině hrozilo 
za druhé světové války zatčení, rodiče Aťky se domluvili se svou služebnou a ta ji odvezla do bezpečí na Vysočinu. Nezdržela 
se však v našem městě dlouho. Záhy, po roce, se jí ujala tetička a pak u ní v Krči Aťka žila až do konce války. Zde se také 
opět setkala se svou maminkou, která válečné útrapy přežila. Bohužel tatínek již takové štěstí neměl.  Její pobyt v našem 
městě dokládá tato fotografi e. Na ní je dvanáctiletá  Aťka Janoušková se čtyřletým Jirkou Březinou na přibyslavské faře při 
slavnosti Božího Těla v roce 1942.

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Aťka Janoušková v Přibyslavi
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Kulturní zařízení města Přibyslav, příspěvková organizace, 
 

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI  
PRACOVNÍK TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA PŘIBYSLAV 

 
Místo výkonu práce: Přibyslav 

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

Další požadavky: požadované vzdělání - minimálně středoškolské s maturitou, obor 
cestovní ruch a informace vítán, znalost práce na PC – MS Office, znalost rychlého a 
přesného vyhledávání na internetu, znalost místního prostředí, jazyková vybavenost – dobrá 
znalost AJ nebo NJ, komunikativnost, příjemné vystupování, pečlivost, spolehlivost, 
samostatnost a časová flexibilita. 
 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 
jméno, příjmení a titul uchazeče, 
datum a místo narození, 
státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
příslušníka, 
datum a podpis uchazeče, 
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení, 
 

uchazeč k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto doklady: 
a) strukturovaný životopis, ve kterém uvede mj. údaje o předešlých zaměstnáních 
a odborných znalostech, které se týkají požadované činnosti, 
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
d) lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti. 
 

Platové podmínky: dle zákona č.262/2006 Sb., nařízení vlády 263/2018 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
Nástup možný od 1. 6. 2019, pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. 
Lhůta pro podání přihlášek: do 17. 4. 2019 
Adresa pro doručování přihlášek: v obálce označené „Výběrové řízení – neotvírat“  
na adresu: Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav 
 

Zdeňka Valnerová – ředitelka KZMP 
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V roce 1959 začalo přibyslavské zastupitelstvo uvažovat o vybudování nového 
kina. To mělo v té době spolu s ochotnickým divadlem svoje zázemí v místní sokolov-
ně, kam se v roce 1936 přestěhovaly po její dostavbě z Hotelu Klusáček na náměstí. 
Budova z poloviny 30. let 20. století však převážně sloužila TJ Sokol ke cvičení, po-
řádání sportovních akcí, akademií, tanečních zábav a plesů. Místní sportovní klub ji 
využíval hlavně jako šatnu pro své členy. Mnohé neshody, kdo, kdy a jak může tyto 
prostory využívat pro svoji zájmovou činnost, příliš rozvoji amatérských kroužků 
nepřály. Dokonce měly za následek přerušení činnosti divadelních ochotníků. Při 
jednání s  tehdejšími zástupci okresu a  kraje vznikla myšlenka postavit místo sa-
mostatného kina víceúčelový kulturní dům, který by sloužil nejen pro promítání 
fi lmů, ale i  pro divadlo a  další kulturně společenské akce ve  městě. V  roce 1960 
byla pro stavbu vyčleněna lokalita bývalých zámeckých zahrad naproti přibyslav-
skému zámku. Ještě téhož roku proběhly první zaměřovací práce. Kaplička sv. Jana 
Nepomuckého, kterou si už skoro nikdo nepamatuje, musela ustoupit plánované 
novostavbě. Samotná výstavba, která měla probíhat ve třech etapách, začala v akci 
„Z“ na podzim roku 1961. 

Na dnešní poměry však probíhala hlemýždím tempem. Město se snažilo stavbu 
příliš neprodražovat a  plně využívalo skoro na  všechny práce dobrovolníky. Byly 
dány přesné rozpisy, kolik pracovníků který podnik nebo úřad sídlící ve městě i okolí 
v určitý den „dodá“. Mechanizace bylo žalostně málo. Malý bagr z místních staveb-
nin, jeřáb z národního podniku Agrostroj, běžící pás a míchačka, možná svářečka 
a ohýbačka na plech – to bylo asi tak všechno. Jinak jenom ruce, lopata, krumpáč, 
kolečko, zednická lžíce. Po dlouhých osmi letech si konečně mohli všichni říct hoto-
vo. I když ne tak docela. Celý objekt se měl skládat ze dvou staveb. První byl postaven 
sál se šikmým hledištěm a příslušenstvím. Později měl být dostavěn kulatý taneční 
sál, v jeho prvním patře měla být moderní městská knihovna. Celá tato část se v pr-
vopočátku plánovala podsklepit a vybudovat zde protiatomový kryt. Sem se měly 
přestěhovat, divadelní dílny a sklady, které prozatímně sídlily ve zdejším zámku, část 
ve staré dřevěné tribuně na sokolském hřišti. K výstavbě této části však již nedošlo. 

Přestože dobrovolníci odpracovali zdarma více jak 100 000 hodin, realizace ce-
lého projektu stála na tehdejší dobu značnou fi nanční částku - přesně 3 750 000 
korun. Nejvíce času zde asi strávil tehdejší předseda místního národního výboru 
pan František Škorpík. Stavba byla zkolaudována a slavnostně předána přibyslavské 
veřejnosti na jaře roku 1969. 

V roce 1978 se však přece jen malá přístavba kulturního domu uskutečnila. V jeho 
zadní části, hned u jeviště, byla vybudována kulisárna a dílna. Byla to nutnost. Zámek 
začal v té době procházet úplnou přestavbou. Tehdy jej museli opustit nejen všichni 
nájemníci, ale s nimi i další instituce a samozřejmě také ochotníci se svým skladem 
a dílnou. V těchto letech se též plánovalo rozšíření sokolského hřiště. Tomu musela 
ustoupit spolu se vzrostlými lípami i stará tribuna. Proto se se stavbou kulisárny tak 
spěchalo. Část kulis a  dílna se přestěhovaly právě sem do  nových prostorů, část 
fundusu divadelníků prozatímně skončil u Půžů v bývalé kovárně na půdě a další 
část ve stodole na faře.  Kulisárna slouží svému účelu dodnes. Jedině s tou výjimkou, 
že v prvním patře místo dílny vznikla kostymérna, kterou využívají nejen ochotničtí 
herci, ale i širší veřejnost . Úpravami prošlo i okolí této budovy. Celkovou parkovou 
úpravu doplnila v roce 1980 kašna se sochou Najády s lachtanem. Tu v roce 1979 
věnovala městu paní Anděla Bechyňová, vdova po akademiku S. Bechyně.  V roce 
2009 došlo k rozsáhlé rekonstrukci celé elektroinstalace, byl modernizován světelný 
park, zvuková technika, promítací kabina, tahové zařízení jeviště, všechna sociální 
zařízení i bufet.  Všechny prostory byly nově vymalovány. Postupně jsou vyměňo-
vána okna i dveře. Na další rozsáhlé opravy ovšem celá budova ještě čeká – např. 
na výměnu oken ve vestibulu nebo zateplení střechy.

V současné době slouží kulturní dům k pořádání nejrůznějších kulturních i spole-
čenských akcí, promítá se zde kino. Své zázemí zde nalezli divadelní ochotníci, lout-
kové divadlo, letní kino, fi lmový klub i hudební skupiny. Pracovníci KZM Přibyslav 
v současnosti usilují o vybudování mini amfi teátru právě pro promítání letního kina. 
Rádi by zvelebili nádvoří v zadní části objektu. Stalo se totiž velikým nešvarem, že 
pohodlní řidiči využívají tento prostor „jako točnu“, což znemožňuje úpravu a lepší 
využití těchto venkovních prostorů. 

Chceme popřát kulturnímu domu do dalších let dobré správce, ochotné spolu-
pracovníky a hodně ukázněných a spokojených návštěvníků. 

A ještě na závěr: Pracovníci památkového úřadu jsou z přibyslavského kulturního 
domu nesmírně nadšeni, protože se podařilo zachovat jeho vzhled a styl v takové 
podobě, v  jaké byl postaven. Dokonce i vybavenost např. některý nábytek zůstal 
původní, což se mnohde za drahé peníze obnovuje. Díky prozíravosti zde nevznikly 
žádné sklady, dílny nebo kanceláře, které by svými zásahy celou budovu architek-
tonicky znehodnotily.

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav

Kulturní dům slaví padesátku
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Koncert pod širým nebem Jelen & přátelé doma nabídne v Přibyslavi 18. května 2019 
kromě hostování několika spřátelených kapel i jedinečné vystoupení Míši Tučné. 

Slovo doma v názvu koncertu připomíná skutečnost, že polovinu populární skupiny 
tvoří přibyslavští rodáci.

Dcera legendárního country zpěváka Michala Tučného s Jeleny spolupracuje od pod-
zimu 2018. Společně natočili videoklip k písni „Spím v obilí“ a absolvovali úspěšné turné 
po celé České republice. 

“S Míšou jsme si skvěle sedli jak lidsky, tak hudebně. Na koncertech jsme hráli celý 
set písní Michala Tučného a strašně nás to bavilo. Myslím, že návštěvníci koncertu byli 
ze známých hitů příjemně překvapeni,” prozradil houslista kapely Jelen Martin Kasal. 

“Jsme moc rádi, že Míša kývla na naši nabídku a nenechá si domácí koncert u nás 
v Přibyslavi po dlouhé zimní pauze ujít,” dodává baskytarista Ondřej Málek. 

V sobotu 18. května pod přibyslavským zámkem zazní populární i méně známé pís-
ničky Michala Tučného, kterému Jeleni dle svých slov vděčí za hudební inspiraci. Jeho 
skladby a odkaz se tímto snaží zachovat a přiblížit současné generaci. 

Kromě Míši Tučné se návštěvníci mohou těšit na vystoupení Davida Stypky & Bandje-
ez, Terezy Balonové a skupiny Poetika. 

Vstupenky jsou v prodeji na www.ticketportal.cz do 20. března za cenu 420 korun. 

“I přes navýšení kapacity areálu je z důvodu jeho velikosti počet vstupenek omezen. 
Děti mladší šesti let mají v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou vstup zdar-
ma. Vstup pro doprovod osoby s platným průkazem ZTP je také zdarma,” odpovídá 
na nejčastější dotazy další z pořadatelů - Libor Jaroš. 

S Jelenem v Přibyslavi vystoupí i Míša Tučná

 Míša Tučná, dcera legendárního country zpěváka, 
poprvé vystoupí v Přibyslavi 18. května. Foto: archiv skupiny Jelen

Areál pod zámkem Zachariáše z Hradce bude přístupný už od půl třetí odpo-
ledne, hudební program začne v 16 hodin a potrvá do půlnoci. Veškeré infor-
mace o speciálním koncertu najdete na www.jelenmusic.cz nebo na Facebooku. 

Ivo Havlík
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Při nakupování přes internet 
buďte obezřetní!

Žďárští kriminalisté z  oddělení hospodářské kriminality prověřují dva případy 
majetkové trestné činnosti spadající do kategorie počítačové kriminality, kdy se pa-
chatelé dopustili podvodu prostřednictvím internetu. Tito pachatelé na  různých 
internetových inzertních portálech nabízejí k prodeji zemědělskou techniku za velmi 
výhodné ceny. Ve  skutečnosti jen vyčkají, zda jim nějaký zájemce předem pošle 
na bankovní účet peníze a rázem komunikaci přeruší. Během února tak policisté 
na Žďársku zadokumentovali dva takové případy. V jednom případě poškozený muž 
peníze na účet odeslal. Druhý muž byl již obezřetnější, a jakmile mu přišlo jednání 
prodejce podezřelé, ihned o všem informoval žďárské kriminalisty. Kriminalisté pro-
to díky mužově duchapřítomnosti v tomto případě zahájili úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání trestného činu ve stádiu pokusu.

V souvislosti s těmito případy důrazně apelujeme na uživatele internetu, kteří zde 
hledají výhodné koupě zemědělských strojů, vozidel, pracovních strojů, nářadí a ji-
ných věcí, aby byli obezřetní a nepodléhali lákavosti mimořádně výhodné nabídky. 
V žádném případě neplaťte předem za věci, které jste předem neviděli a nepřesvěd-
čili se, zda opravdu existují. Na lákavě vypadajících fotografi ích a bezkonkurenční 
ceně vydělá pak jen pachatel této trestné činnosti. Připraví vás o peníze a v žádném 
případě vám nehodlá zaslat slíbené, ve většině případů jen imaginární, zboží.

Právě inzeráty patří k  velmi častým podvodným 
jednáním páchaných prostřednictvím internetu, kde 
pachatelé nabízejí k prodeji zboží, ve velké míře pochá-
zející ze zahraničí a  za  velice příznivou cenu. Pachatelé 
jsou zdatní manipulátoři a snaží se dosáhnout svého cíle, což je 
získání fi nančních prostředků. Jsou velmi vstřícní, komunikují velmi mile a ochotně, 
na každou komunikaci reagují pohotově až do doby, kdy dosáhnou svého a obdrží 
požadované peníze. Používají legendy o nutné potřebě fi nancí na uhrazení nákladů 
spojených s přepravou zboží, jeho proclením. Kupující následně neobdrží ani za-
koupené zboží, ale ani mu nejsou vráceny zaslané peníze. Po nějaké době zjistí, že 
se stal obětí podvodu.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

por. Mgr. Stanislava Miláčková
tisková mluvčí

tel. 974 266 208
mobil: 725 292 419

e-mail: stanislava.milackova@pcr.cz

Ocelová schránka, která byla v Přibyslavi dne 25. ledna 2019 snesena z vr-
cholu městské věže spolu s nalomeným křížem a roztrženou makovicí, byla 
ve  čtvrtek 28. února 2019 otevřena ve  středověkém sklepení přibyslavské 
radnice. 

Stalo se tak za značného zájmu sdělovacích prostředků, před kamerami 
České televize a mnoha fotografi ckými objektivy. 

Radniční sklepení bylo vybráno pro předpoklad práce s otevřeným ohněm. 

Vzrušující práce se ujal přibyslavský opravář automobilů Jan Krejčí. Vybavil 
se vším potřebným - ocelovým kartáčem, pájecím zařízením, plynovým ho-
řákem, kleštěmi a svěrákem. Jak se brzy ukázalo, jeho úkol nebyl snadný, ale 
přibližně po dvaceti minutách se mu podařilo zátku od trubice zdárně oddělit. 

Administrátor přibyslavské farnosti Mgr. P. Pavel Sandtner potom v bílých 
rukavicích na rukou, jak to ukládá předpis pro zacházení s archiváliemi, na ru-
kou, vytáhl srolované dokumenty a na stůl vysypal několik starých mincí. 

Nejstarší listinou uvnitř bylo rovných 120 let staré smuteční oznámení 
ve dvojím vyhotovení (v němčině a češtině) o skonu Clotildy hraběnky Clam 
Gallasové, rozené Dietrichsteinové. Majitelka přibyslavského zámku Zacha-
riáše z Hradce a celého panství zemřela na svém druhém zámku - v Pohledu 
31. října 1899. Parte v němčině a češtině sepsal její syn František hrabě Clam 
Gallas v Pohledu 1. listopadu 1899. Oznamoval v něm, že jeho matka bude 
pochována v rodinné hrobce v Hejnicích u Frýdlantu.

Druhou nejstarší písemností je ruční zápis dělníků, tesařů, klempířů a jiných 
řemeslníků, který sepsal tesař Josef Feltl ze Dvorka 11. srpna 1900. Píše, že 
kříž byl zavěšen toho dne o čtvrté hodině odpolední a že každý dělník byl 
odměněn denní mzdou 1 zlatý a 80 krejcarů. 

Ve schránce dále byla technická zpráva o rekonstrukci věže v roce 1926, 
pamětní list městské obce přibyslavské ze dne 17. září 1926, kdy starostou 
města se 340 domy a  2432 obyvateli byl Karel Pokorný, obdobný pamět-
ní list města ze dne 17. března 1990, další písemnosti v češtině a němčině 
a také Lidová demokracie ze dne 30. prosince 1989; deník na titulní straně 
oznamoval, že prezidentem Československé socialistické republiky byl zvolen 
Václav Havel. 

Právě přítomnost novin s tímto datem potvrzuje, že schránka byla při re-
konstrukci kříže v roce 1990 otevřena a její původní obsah byl doplněn.

Podle vyjádření starosty města Martina Kamaráda, místostarosty Michaela 
Omese a  Anny Šauerové z  přibyslavského muzea budou všechny doklady 

Schránka z přibyslavské věže byla 
otevřena, nejstarší listinou v ní bylo 
120 let staré parte

odborně ošetřeny, ale do makovice se již nevrátí. Do schránky budou uloženy jejich kopie, 
čímž se předejd e nebezpečí případné devastace historických originálů. 

Na dotaz, kdy budou makovice, schránka a kříž na přibyslavskou věž vráceny, P. Pavel 
Sandtner odpověděl, že čas bude vybrán podle příznivějších meteorologických podmínek.

Text a foto: Ivo Havlík

(poznámka redakce: text článku byl zkrácen)
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Od osmé minuty se konečně zužitkuje naše kombinační převaha, která je proměněna 
v gólovou smršť. Po první třetině není komu co vytknout. Všichni plní své úlohy na 100 %. 
Milda má čisté konto, díky trefám Honzy, Radka, Vaška a Filipa vedeme 10 : 0! Opět stří-
dáme gólmany. Ve druhé třetině se kluci rozhodli, že si po náročných třetinách přepnou 
na odpočinkové tempo, a také tak učinili. Do třetí třetiny je však již znovu ženeme ke zteči. 
Díky tomu si Vašek zamete již druhý hat trik a k tomu si přidá čtyři zásahy Filip, šest Honza, 
pět Radek, po jednom Martin a Štěpán. Matěj, ač se snažil, co to šlo, nakonec neskóroval, 
ale alespoň si zapsal jednu 
asistenci. Opět předvádí-
me týmový výkon, který 
po  zápase přišel do  naší 
šatny ocenit i  trenér Žďá-
ru. Co říci závěrem. Je hez-
ké sledovat kombinační 
hru a vychutnávat si hezké 
prožitky z výher. V posled-
ním turnaji dne 7. dubna 
v Pelhřimově se pokusíme 
o  co nejlepší výkon, kte-
rým bychom rádi zakon-
čili letošní velmi úspěšnou 
dorosteneckou sezónu, 
a ať už skončíme první či 
druzí, hlavně si chceme 
hru užít. Přiby hej.

Za trenéry 
SK Juvenis Přibyslav

Lubomír Ledvinka

Dne 16. března nás čekal předposlední 
turnaj v  nedalekém Žďáru nad Sázavou. 
Soupeři nám byly týmy z Okříšek a Třebí-
če. Díky deštivému počasí bylo postaráno 
o větší diváckou kulisu.

SK Juvenis Přibyslav – PSKC Okříšky 26 : 4 (7 : 2, 13 : 1, 6 : 1)
Úvod prvního zápasu byl velmi opatrný, potřebovali jsme si oťuknout sou-

peře. Naše první zjištění bylo, že proti nám stojí velmi dobrý gólman. A  tak 
jsme se jali dobývat soupeřovu svatyni. Skóre otevírá ve druhé minutě Radek 
po  pěkné nahrávce od  Martina. Teprve ve  čtvrté minutě se stav mění znovu 
po trefě do šibenice v podání Honzy po Vaškově přesné nahrávce. Poté se uka-
zuje soupeř a po přečíslení naší obrany snižuje Doležal. To nás trochu nakopne, 
přidáme na rychlosti a Filip ukáže konečně i v zápase přesnou souhru s křižnou 
nahrávkou zakončenou luxusně z první v podání Honzy. Okříšky se ještě jednou 
nadechnou a sníží po brejku na 4 : 2. Pak už je to ale naše exhibice. Do druhé 
třetiny nastupuje do branky Honza a pokračuje kanonáda. Kromě hattriku Rad-
ka (trojnásobný), Honzy (dvojnásobný) a Štěpána se třikrát do listiny zapisuje 
i Vašek. Velkou zásluhu na úspěchu má především Filip, který vše jistil zezadu, 
hezky nahrával a ukázal svou rychlost a  techniku. Dobrou zprávou je i  to, že 
všichni hráči tvořili kompaktní tým a velmi dobře zachytali oba gólmani. Po 25 
minutovém oddychu jdeme na Třebíč.

Snipers Třebíč – SK Juvenis Přibyslav 5 : 20 (0 : 10, 3 : 2, 2 : 8)
V sedmém kole jsme se snajpry prohráli, a  tak kluci měli co vracet soupeři. 

Věděli jsme moc dobře, že další prohra by nám zavřela vrátka k  titulu. I přes 
oslabenou sestavu jsme šli na hřiště ze sebe vydat úplně všechno. To se projevilo 
již na začátku zápasu, kdy jsme byli více na míčku, a tak se zaslouženě ve třetí 
minutě ujímáme vedení po  souhře Radka s  Honzou. Nadále pokračuje naše 
souhra, vytváříme si velice pěkné kombinace, což trochu zaskakuje soupeře. 

Odplata byla sladká

Poděkování
Ráda bych jménem rodiny poděkovala všem, kteří se vypravili na nejrannější mši v neděli 10. března t. r. navzdory 
nevlídnému vlhkému počasí (příchozím starším i mladším s dětmi, všem sloužícím u oltáře s P. P. Sandtnerem i chó-
ru). Někteří byli možná náhodní příchozí, ale věřím, že mnozí přišli vzpomenout našeho tatínka Ing. Hynka Stolína.
Vaší modlitby nyní i lidské pomoci, kterou náš otec za života od lidí v tomhle kraji obdržel, si velmi vážíme.

MUDr. Marta Powell, roz. Stolínová

V druhé polovině března odstartovala jarní část fotbalových soutěží. Přibyslav první zá-
pas v přeboru Kraje Vysočina sehrála na umělé trávě v Chotěboři a doma hostila Třebíč. 
Vzhledem k uzávěrce občasníku nebylo možné výsledky žádného střetnutí zaznamenat.

Až 14. dubna Přibyslav doma hostí Okříšky, výkop je v 15.30 hodin a poslední dub-
novou neděli u nás hraje Nová Ves u Nového Města na Moravě, výkop je v 16 hodin.

B mužstvo v okresním přeboru začíná na své půdě 7. dubna s Golčovým Jeníkovem, 
21. dubna přivítá Vísku a 5. května Věžnici. 

Sativa Keřkov v soutěži III. třídy nastoupí doma 14. dubna proti Rozsochatci a 27. dub-
na proti Mírovce.

V hráčském kádru Přibyslavi nedošlo k žádným změnám, trenérem zůstává František 
Polák, novým vedoucím mužstva je Jakub Adam.

Text a foto: Ivo Havlík

Začalo fotbalové jaro

 Za mužstvo SK Přibyslav nastupuje Jaromír Vopršal, který byl v podzimních komunálních volbách 
zvolen členem zastupitelstva města. Snímek hráče (na snímku vpravo) zachytil v souboji 

s dvojicí reprezentantů Chotěboře.
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VeterinaPolná
VETERINÁRNÍ AMBULANCE POLNÁ
MVDR. ALENA ZEMANKOVÁ

www.veterinapolna.cz

736 53 92 52
736 46 99 53

 
Pondělí    9:00-12:00 14:00-18:00
Úterý    9:00-12:00 14:00-18:00
Středa    9:00-12:00 

Varhánkova 1240, Polná
(v průchodu pro pěší v horní části náměstí)

         www.facebook.com/ 
            veterinapolna

 
Čtvrtek    9:00-12:00 14:00-18:00
Pátek    9:00-12:00 14:00-16:00
Sobota    9:00-11:00

Ordinační doba

ZVEME VÁS NA JARNÍ 
TRHY KLAS 13. 4. – 15. 6. 2019

KAŽDOU SOBOTU 7.30 – 11.00 V AREÁLU 
PRODEJNY KLAS – HAVÍŘSKÁ 662, HAVLÍČKŮV BROD

Sadba 

Bylinky

Košíky

Nosnice

Kachny

A spousty dalších

Další prodejní místo 

může být vaše!

PRO PRODEJCE
Prodejní místo si 

zarezervujte ZDARMA 
přímo na prodejně, 

emailem na 
trhy@zempostober.cz, 

na tel. 569 428 874 
nebo jednoduše přijďte.

Těšíme se 
na vás!
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CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL
  Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu? 

Stačí jen zavolat.

  Zajištění kompletních akcí, vlastní inventář 
a zařízení (grily, fritézy...)

  Oslavy, svatby, smuteční hosti ny, 
fi remní večírky, rauty, promoce atd.

  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme

  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
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Upozorňujeme návštěvníky, že na  kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy.



Str. 27Pozvánky na akceDUBEN 2019

Mateřská škola Nové Dvory, p. o., Nové Dvory 37, 592 12 Nížkov 
tel. 566 666 245         e-mail: ms.novedvory@seznam.cz      www.msnovedvory5.webnode.cz 

 

 

zápis dětí do Mateřské školy Nové Dvory na školní rok 2019/2020  

proběhne ve třídě MŠ 

 

ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 13.00 do 16.00 hod 

 

         S sebou vezměte: 

  rodný list dítěte     
  občanský průkaz     
   vyplněnou přihlášku potvrzenou od lékaře  
          (přihláška ke stažení na www.msnovedvory5.webnode.cz nebo k vyzvednutí v MŠ) 

 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS

ACO PŘIBYSLAVSKÝ 
BĚH 2019
25. 5. 2019 8:30 – 16:00 hod

Areál sportoviště a kouppaliště, ul. Česká, Přibyslav

info@pribyslavskybeh.cz      |     www.pribyslavskybeh.cz

PŮLMARATON, ŠTAFETA I ZÁVODY PRO DĚTI            PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ           OBČERSTVENÍ

 

 

 

  
                         

                              
 

                             

Máte rádi 
divadlo?

PŘIHLASTE SE!

Zbývá ještě několik volných míst 
na divadelní sezónu 2019 – 2020

v Horáckém divadle v Jihlavě

bližší informace 
tel. č. 725 936 253

Upozorňujeme návštěvníky, že na  kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy.

UPOZORNĚNÍ
V době od 19. 4. do 22. 4. (včetně)

 bude
městská knihovna,

informační centrum a městské muzeum
z důvodů velikonočních svátků 

uzavřeno
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KNIHOVNA PŘIBYSLAV
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INFORMAČNÍ CENTRUM A MUZEUM
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KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV
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KINO  KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

sobota 20. 4. 2019 v 19.30 h.
vstupné 60 Kč

sobota 20. 4. 2019 v 17.00 h.
vstupné 60 Kč
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duben 2019
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

- od 1. dubna 2019 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. dubna 2019 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav 
– od 1. dubna 2019 Městské muzeum částečně uzavřeno (instalace výstavy) Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– od 1. dubna 2019 Zůstane to mezi námi-E. Holubová, B. Klepl/předprodej Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. dubna 2019 Lovci perel/literární soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. dubna 2019 Výstava/ malířka CUMA=Culková Martina Janáček galerie Janáček galerie
– 1. dubna 2019 od 17.00 h.   Setkání dětí na faře (9 – 12 let) ŘK fara ŘK farnost Přibyslav 
– 4. dubna 2019 v 17.00 h. Vernisáž/Přibyslavské panoráma- Ivo Havlík Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. dubna 2019 v 18.00 h. Předpremiéra – Drahé neteře/DS Furiant Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. dubna 2019 v 19.00 h. Premiéra – Drahé neteře/DS Furiant Kulturní dům KZM Přibyslav
– 6. dubna 2019 od 7.30 h. Přibyslavský pantofl íček Sportovní hala ŠD a ŠK Přibyslav 
– 6. dubna 2019 v 19.00 h. Repríza - Drahé neteře/DS Furiant Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. dubna 2019 v 15.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 8. dubna 2019 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 9. dubna 2019 ve 14.00 h. Přednáška – Sluchadla a kompenzační pomůcky Sál DPS PS, Mě Ú Přibyslav 
– 11. dubna 2019 od 8.30 h. Mobilní pracoviště VZP Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 11. dubna 2019 ve 14.00 h. Velikonoční besídka / pro členy SPCCH ČR ZO Radnice města SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 12. dubna 2019 od 13.00 h. Zápis dětí do první třídy ZŠ Budov ZŠ ZŠ Přibyslav
– 12. dubna 2019 v 19.00 h. Repríza - Drahé neteře/DS Furiant Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. dubna 2019 od 13.30 h. Velikonoční svatá zpověď Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 13. dubna 2019 v 19.00 h. Repríza - Drahé neteře/DS Furiant Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. dubna 2019 od 13.00 h. Harmoniky v Utíně Kulturní dům Utín OV Utín
– 14. dubna 2019 v 15.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 14. dubna 2019 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov
– 15. dubna 2019 ve 12.00 h. Uzávěrka květnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 15. dubna 2019 od 17.00 h. Setkání dětí na faře (9 – 12 let) ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 16. dubna 2019 od 17.00 h.  Misijní klubko ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 18. dubna 2019 od 18.00 h. Zelený čtvrtek – obřady/ viz plakát Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 19. dubna 2019 od 15.00 h. Velký pátek – obřady/viz plakát Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 20 dubna 2019 od 13.00 h. Výroční konference posázavských vodníků Ostrůvek v Poříčí Skauti Přibyslav
– 20. dubna 2019 v 17.00 h. Ovečky a vlci/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 20. dubna 2019 v 19.30 h. Hovory s TGM/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 20. dubna 2019 od 20.00 h. Bílá sobota – Velikonoční vigilie Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 21. dubna 2019 od 8.00 h. Hod boží velikonoční – vzkříšení – obřady/viz plakát Farní kostel ŘKF Přibyslav 
– 21. dubna 2019 v 9. 48 h. Posázavská vodní rally U Asuánu Skauti Přibyslav
– 21. dubna 2019 v 15.30 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 25. dubna 2019 od 8.30 h. Mobilní pracoviště VZP Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 25. dubna 2019 od 13.00 h. Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 26. dubna 2019 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. dubna 2019 v 19.00 h. Setkání mládeže na faře (13+) ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 27. dubna 2019 Ukončení výstavy/ malířka CUMA=Culková Martina Janáček galerie Janáček galerie
– 27. dubna 2019 od 8.00 h. Očkování psů proti vzteklině/viz plakát Městské části Mě Ú Přibyslav
– 27. dubna 2019 ve 14.00; 15.30 h. Princezna Fňukajda/loutková pohádka Kulturní dům  KZM Přibyslav
– 27. dubna 2019 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov
– 27. dubna 2019 od 16.00 h. Otevřená fara ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 27. dubna 2019 v 18.30 h. Benefi ční koncert/viz plakát ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 27. dubna 2019 v 19.30 h. FK – Léto /fi lm; Ette Enaka /koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 28. dubna 2019 v 16.00 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 29. dubna 2019 od 17.00 h. Setkání dětí na faře (9 – 12 let) ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 30. dubna 2019 od 16.00 h. Pálení čarodějnic Srub u Hesova MS Přibyslav
– 2. května 2019 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ Přibyslav Budova MŠ MŠ Přibyslav
– 2. května 2019 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ Nové Dvory Budova MŠ MŠ Nové Dvory
– 2. května 2019 v 17.00 h. Jarní koncert Kulturní dům ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 3. května 2019 v 10.00 h. Putování podzemím za Perkrátem a Huntíkem/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 3. května 2019 v 10.00 h. Vernisáž výstavy - Poznáte se? Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 4. května 2019 od 8.30 h. Očkování psů proti vzteklině/viz plakát Za radnicí města Mě Ú Přibyslav
– 5. května 2019 v 16.00 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav


