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Na úvod svého dnešního příspěvku bych chtěl poděkovat všem, kteří mi 
umožnili strávit 3 týdny na  dovolené, a  to zaměstnancům plnícím zadané 
úkoly, naší JPO II, která opět perfektně řešila krizovou situaci s  příchozím 
větrem a následnými událostmi a především panu místostarostovi Michaelu 
Omesovi, který mne plně a precizně zastupoval v období mé nepřítomnosti. 
Všem, kteří mne na dálku podporovali, děkuji rovněž. Věřím, že se s vámi 
budu moci podělit o některé poznatky a zážitky na veřejné besedě.

17. února proběhla rozsáhlá debata s vámi, občany, na téma revitalizace 
náměstí. Kromě debaty o  smyslu, výhodách a  nevýhodách architektonic-
ké soutěže z ní vzešly podněty vás občanů k celkové rekonstrukci náměstí, 
jež byly zaznamenány, a  bude s  nimi v  průběhu tvorby studie pracováno. 
S  výsledným návrhem studie bude veřejnost seznámena společně s  ostat-
ními orgány města a v řešení detailu budou vlastníci nemovitostí na náměstí 
oslovováni i v průběhu dalších stupňů povolování stavby. Záměrem je mít 
výstup ve formě studie, která bude zohledňovat nejen výchozí architektonický 
koncept, ale i denní život na našem náměstí.

Ve  stejný den proběhlo jednání rady Kraje Vysočina se starosty měst, 
na kterém byl prezentován výsledek studie SMO, který mapuje občanskou 
vybavenost obcí. Kraj Vysočina bohužel nevychází z tohoto srovnání nejlépe. 
V našem městě to podtrhuje uzavření pokladny ČD, záměr úřadu práce ukon-
čit poskytování služeb v Přibyslavi, který byl díky vstřícnosti města naštěstí 
zmařen, a z komerčního sektoru například  ukončení provozu pobočky České 
spořitelny,  a. s., od 1. 4. 2020. S elektronizací mnoha služeb dochází k tomu, 
že tak, jak se nám určitá část služeb přiblížila až do domu, jejich druhá část, 
vyžadující osobní návštěvu, se nám naopak oddaluje do měst dříve okresních. 

Svět v pohybu

Větrná kalamita
Výkyvy počasí, které jsme považovali spíše za téma pro katastrofi cké fi lmy, 

se mohou stávat realitou našeho každodenního života. V pondělí 10. února 
někteří obyvatelé Přibyslavi opět na několik hodin zažili určitou bezmocnost 
při výpadku dodávky elektrické energie. Celé naše území zasáhla vichřice, 
která na určitých místech překračovala parametry orkánu (nad 118 km/h). 
V Přibyslavi toho dne byly na meteorologické stanici naměřeny nárazy v hod-
notách cca 112 km/h, což zdaleka nejsou rekordy zaznamenané na stanici. 
Podstatné bylo plošné působení vichřice a  havárie na  vedení rozvodných 
energetických sítí. V  situaci, kdy „nejde proud“, jsme poněkud omezeni 
ve svých činnostech. S dobou výpadku se omezení stupňuje až do míry nefun-
gování topení, ohřevu vody, elektrických spotřebičů včetně osvětlení a dalších 
komplikací. Velkou zkušenost občané Přibyslavi prodělali na konci října 2017 
po několikadenním výpadku elektřiny v důsledku ničivé vichřice Herwart. 

Informace pomocí aplikace Česká obec
Podobně jsme i  nyní zažili nejistotu při získávání jakýchkoliv informací, 

které bychom mohli rozšířit mezi občany. Telefonní linky energetiků byly opět 
beznadějně přetíženy. Naopak velmi dobře zafungovali pracovníci Oddělení 
krizového řízení a bezpečnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. Ti nás infor-
movali o zjištěných výpadcích a předali nám kontakt na osobu, komunikující 
s operátory energetických sítí. Následně jsme získali informaci, ať připraví-
me občany na možnost výpadku až do rána, zároveň že postupně odhalují 
poruchy a provádějí opravy ve snaze obnovit dodávku ještě během večera. 
Zprávy jsme umístili na aplikaci Česká obec, která je dostupná na mobilních 
telefonech a město ji využívá několik let jako informační zdroj i v mimořád-
ných situacích. Pravdou je, že datové sítě mobilních operátorů byly poněkud 
nestabilní a  přenosy dat vypadávaly. Okolo půl osmé večer byla dodávka 
v Přibyslavi obnovena, v okolních obcích to bylo ještě o 1–2 hodiny dříve. 
Některé místní části města byly bez výpadku.

Výjezdová jednotka na jedničku
Děkuji za spolupráci předsedkyním a předsedům osadních výborů, s nimiž 

jsme komunikovali a vzájemně jsme se informovali.  Odstraňování spadlých stromů ze silnice hasiči JPOII Přibyslav. Foto: M. Omes

Na tomto místě chci poděkovat zejména dobrovolným hasičům výjezdové jednotky JPOII 
za jejich nasazení a obětavou službu při odstraňování stromů zamezující průjezdnost ko-
munikací. Poděkování p řibyslavským hasičům chci vyjádřit za provedení profesionálního 
zásahu při vyprošťování a záchraně osob, které byly zasaženy nebezpečnými otravnými 
látkami v souvislosti s výpadkem dodávky elektřiny. Poděkování patří také pracovníkům 
odboru technických služeb, hasičům z okolních sborů a všem dobrovolníkům za odstra-
ňování následků vichřice. 

Přejme si, abychom mimořádným událostem pokud možno nemuseli čelit. Pokud však 
nastanou, ať dokážeme s  rozvahou dobře spolupracovat tak, abychom odvrátili hrozící 
nebezpečí od nás, našich rodin i svých bližních. Děkuji. 

Michael Omes
místostarosta města

Svět se v těchto podmínkách velmi rychle mění a bohužel to pro naše město znamená často 
ztrátu služeb, jež bychom zde chtěli mít.

 Při plánování a projektování staveb a především těch ve veřejném prostoru, dochází 
k mnoha střetům a kolizím s vámi, vlastníky, soukromých nemovitostí, se správci sítí, a dal-
šími subjekty, které tento prostor užívají. Je tomu tak například v obci Hřiště, kde je v rámci 
pozemkových úprav plánována účelová komunikace s odvodněním, je tomu tak u kanaliza-
ce ve Hřištích a stejně tomu tak je například při projektování kruhového objezdu. Je třeba 
si uvědomit, že každá z těchto staveb je projektována v souladu se stávajícími předpisy, 
odstupovými vzdálenostmi a velmi často je třeba vaší vstřícnosti k tomu, aby mohla být 
realizována. Většina z těchto požadavků generuje další náklady na realizaci nového díla, 
a proto je třeba k těmto požadavkům přistupovat velmi individuálně, s ohledem na budoucí 
realizaci a rozpočet.

V minulých dnech jsem strávil 3 týdny v zemi, kde mnoho věcí, jež v našich krajích po-
važujeme za samozřejmost, samozřejmostí není. Náš svět se nám zdá často nedokonalý, 
komplikovaný, často nespravedlivý. Vězme ale, že žijeme v té šťastnější části světa, kde lze 
na každou z našich bolestí hledat řešení. Vězme, že v té naší části světa žijeme v dobách 
nejstabilnějších, v dobách nejdelšího období míru a největší jistoty pro důstojné žití. Žijeme 
vedle lidí, kde jeden druhému stále ještě podá pomocnou ruku. Žijeme v zemi, kde si každý 
občan může volit své politické zástupce, ať už se nám výsledek voleb líbí, či ne. Myslím, že 
je na místě, abychom se z těchto darů a výsledků naší práce více radovali, více je prožívali 
a byli na ně hrdí. Ano, máme povinnost o toto vše pečovat, máme tuto povinnost nejen 
vůči sobě, ale i vůči našim dětem. Někdy možná pro začátek stačí se na druhého v pravou 
chvíli usmát. Věnujme naše úsilí tomu, aby tomu bylo tak i nadále!

Martin Kamarád
starosta města
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V pondělí 23. března 2020 v době od 10:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod. budou pracovníci Finanční-
ho úřadu Havlíčkův Brod vybírat v zasedacím sále přibyslavské radnice daňová přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2019.

Dne 10. března 2020 bude na budově přibyslavské radnice vyvěšena tibetská vlajka jako gesto podpory mezi-
národní kampaně „Vlajka pro Tibet“. Připomeneme si 61. výročí povstání Tibeťanů, které bylo násilně potlačeno 
armádou Čínské lidové republiky a zahynulo při něm cca 80 tisíc Tibeťanů. Statisíce Tibeťanů zemřely v následu-
jících letech ve věznicích, pracovních táborech nebo během hladomoru. Město Přibyslav se do této akce zapojuje 
od roku 2003 každoročně.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Výsledek rozpočtového hospodaření města Přibyslav v roce 2019 (v Kč):

Rozpočet města Přibyslav na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Přibyslav na veřejném zasedání dne 
19. 12. 2018 a to s příjmy ve výši 81.484.300 Kč a s výdaji ve výši 91.984.328 Kč. 

V průběhu roku 2019 bylo provedeno celkem osm rozpočtových opatření k rozpočtu města. Rozpočtované 
příjmy dosáhly výše 132.960.304,53 Kč a  výdaje výše 182.855.838,45 Kč (z  toho rezerva kapitálových výdajů 
78.571.874,11 Kč).

Skutečné příjmy dosáhly výše 134.174.498,08 Kč a výdaje výše 92.969.046,48 Kč.
V níže uvedené tabulce je uveden rozpočet schválený, rozpočet po změnách (osm rozpočtových opatření), 

výsledek od počátku roku, % plnění k rozpočtu po změnách. 

Rozpočet
schválený

Rozpočet po RO 
1-8

Výsledek 
od počátku roku

% plnění rozpočet 
po RO 1-8

PŘÍJMY 81 484 300,00 132 960 304,53 134 174 498,08 100,91
1. daňové 67 850 000,00 84 819 357,84 85 757 743,89 101,11
2. nedaňové 2 258 500,00 4 676 236,70 4 836 918,20 103,44
3. kapitálové 20 000,00  910 500,00 1 025 626,00 112,64
4. přijaté dotace 11 355 800,00 42 554 209,99 42 554 209,99 100,00
VÝDAJE 91 984 328,00 182 855 838,45 92 969 046,48 50,84
1. běžné 46 600 785,00 61 879 660,28 55 353 490,30 89,45
2. kapitálové 45 383 543,00 120 976 178,17 37 615 556,18 31,09

Splátky úvěrů a půjček k 31. 12. 2019: splátky celkem 9.999.972,00 Kč.

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2019: 
běžné účty celkem 6.076.546,17 Kč,
termínované vklady krátkodobé 110.491.029,49 Kč.

Plnění finančního plánu hospodářské činnosti v roce 2019 (v Kč):
Finanční plán hospodářské činnosti (HOČ) na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Přibyslav na veřej-

ném zasedání dne 19. 12. 2018. Po třech provedených změnách předpokládal fi nanční plán hospodářské činnosti 
na rok 2019 výnosy ve výši 20.104.353 Kč a náklady ve výši 15.782.264 Kč. 

V níže uvedené tabulce je uvedeno plnění fi nančního plánu v členění náklady, výnosy a hospodářský výsledek 
podle jednotlivých organizací.

V roce 2019 byla zrušena organizace 60 (všeobecná správa) a úroky, poplatky, daň z příjmu byly rozpočítány 
do jednotlivých organizací. Nově se účtovalo v hospodářské činnosti i o odpisech. Tím došlo v porovnání s před-
cházejícími roky ke snížení hospodářského výsledku (především v organizaci 40 – správa majetku). 

Náklady Výnosy
Hospodářský 

výsledek
Organizace 10 - Lesy 1 566 700,89 2 416 327,60  849 626,71
Organizace 20 - Skládka 7 037 258,82 13 090 839,66 6 053 580,84
Organizace 40 - Správa majetku 2 768 920,00 2 329 415,64 -439 504,36
Organizace 50+55 - Kabelová televize 3 683 509,57 4 366 467,66  682 958,09
Organizace 70 - Pronájem 833 043,35 4 372 525,83 3 539 482,48
CELKEM 15 889 432,63 26 575 576,39 10 686 143,76

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Z oblasti investic - v tomto měsíci bylo schváleno Radou města Přibyslav vyhlášení výběrového řízení na po-

řízení nového kompaktoru odpadu na skládku, výběrového řízení na opravu další (poslední) části hřbitovní zdi 
v Přibyslavi a výběrového řízení na vybudování nového chodníku podél silnice II/350 a autobusových zastávek 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
v místní části Dvorek. Prozatím nejsou známy výsledky 
výzvy na investici „Přechod pro chodce ul. Havlíčkova, 
Přibyslav“, na  odizolování kulturního domu v  Utíně, 
investice označena „Stavební úpravy KD Utín – odstra-
nění vlhkosti“, dále rekonstrukce dvou rybníků v České 
Jablonné, zakázka označena „Rekonstrukce vodních 
nádrží v místní části Česká Jablonná, Přibyslav“ a vý-
běrové řízení na  pořízení komunální techniky pro 
odbor technických služeb. Jedná se o nákup nového 
komunálního chodníkového malotraktoru a  nového 
traktoru. Pokračují stavební práce související s rekon-
strukcí bytu a bytového domu v Ronově nad Sázavou 
čp. 15. S projektantem byla řešena rekonstrukce ma-
teřské školy ul. Bezručova. Je zpracovaná studie, která 
byla projektantem předána a  bude podkladem pro 
vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace na tuto rekonstrukci. Zároveň jsou pro-
jekčně řešeny stavební úpravy domu s pečovatelskou 
službou čp. 239. 

 Bytová oblast – na únorovém jednání zastupitelstva 
města byl schválen záměr prodeje 12 bytových jedno-
tek v ulici Nerudova, čp. 663 - 666. Informace k tomuto 
záměru jsou vyvěšeny na  úřední desce. Ve  středisku 
pečovatelské služby odborná fi rma provedla část no-
vého rozvodu vody. Stávající rozvod byl nevyhovující. 
Proběhly drobné provozní opravy v bytech na základě 
žádostí nájemníků a řešení havarijních stavů. V Rono-
vě čp. 25 v součinnosti s odborem technických služeb 
proběhla rekonstrukce prádelny. Stávající nevyužívaný 
prostor prádelny byl upraven na sušárnu. V současné 
době není k pronájmu žádný volný městský byt ani byt 
v domě s pečovatelskou službou.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Také Vysočinou se v únoru prohnala bouře Sabine. 

Páchala škody i v Přibyslavi a místních částech. Niko-
mu se naštěstí nic nestalo, technické četě města ale 
připravila práci na několik týdnů. Spadlé stromy, po-
padané větve po městě, v parcích, na cyklostezce ještě 
vylité bahno. Před přicházející vichřicí, před kterou 
s  dostatečným předstihem varovali meteorologové, 
jsme uklidili kolem kontejnerových stání, aby nám 
tady při poryvech větru létalo vzduchem co nejméně 
odpadků. Každý z nás si zažil také výpadek elektřiny, 
který pokud není dlouhý, může do  domovů přinést 
i romantiku. My jsme například při svíčkách hráli kar-
ty a zatopili si v kamnech. Pracovní četa také během 
února opravovala okapy na kulturním domě v Utíně, 
nové svody instalovala na čekárnu v Keřkově, pracov-
níci opravují závady v bytech s pečovatelskou službou, 
v bytových domech a ve sportovní hale, průběžně vy-
jíždějí k nesvítícím lampám, opravují techniku, vyjíždějí 
na zimní údržbu, renovují lavičky.

Do  sportovní haly jsme pořídili mycí podlahový 
stroj na palubovku do hlavního sálu, vypomůže také 
v chodbách nebo šatnách. Do konce února je hala za-
mluvená na fotbalové, fl orbalové a volejbalové turnaje. 
Březen a duben bude trochu výjimečný, protože v hale 
se bude také tančit. 21. března se tam uskuteční jedno 
z  kvalifi kačních semifi nálových kol taneční přehlídky 
MIA DANCE FESTIVAL. Přijďte se podívat, srdečně 
vás zveme. Další obrovský nápor tanečníků čeká halu 
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v dubnu, kdy se pod záštitou místní základní školy a školní družiny koná tradiční 
Pantofl íček. Na něj vás myslím ani zvát nemusím, termín 4. dubna má jistě již každý 
rodič malé tanečnice či tanečníka zapsaný v kalendáři. 

Přeji vám pohodové dny.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Černé stavby a pokuty za přestupky.

Nepovolená neboli tzv. „černá stavba“ je taková stavba, která byla provedena 
bez příslušného povolení stavebního úřadu. Stavební úřad při zjištění nepovolené 
stavby zahájí z moci úřední řízení o odstranění stavby a poučí stavebníka, že může 
do 30 dnů podat žádost o dodatečné povolení stavby. Pokud je tato žádost podána, 
stavební úřad řízení o  odstranění stavby přeruší a  vede řízení o  podané žádosti. 
Podle toho o  jakou stavbu se jedná (z hlediska procesu povolování), má žadatel 
povinnost předložit všechny příslušné potřebné podklady a stavební úřad posoudí 
v řízení o dodatečném povolení stavby, zda lze předmětnou stavbu dodatečně po-
volit. Naplnění podmínek pro možnost dodatečného povolení musí být prokázáno 
nepochybně. Důkazní břemeno nese stavebník – vlastník stavby. Pokud je vydáno 
dodatečné povolení, pak je řízení o odstranění stavby zastaveno. V opačném přípa-
dě je nařízeno odstranění stavby.

Nemusí však jít jenom o  stavbu bez stavebního povolení, ale týká se to i  pří-
padů, kdy je  stavba prováděna v  rozporu  se stavebním povolením nebo jiným 
dokumentem, který opravňuje stavebníka stavbu realizovat. Obdobná je situace 
v případě provádění nepovolené změny dokončené stavby, a to ať již nástavbou, 
přístavbou nebo stavebními úpravami, které podléhají příslušnému povolení. Pokud 
stavebník obdržel stavební povolení, které dosud není pravomocné a prakticky za-
hájil stavbu dříve, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, tak i v tomto případě 
se jedná o nepovolenou stavbu a stavební úřad postupuje stejně jako u každé jiné 
nepovolené stavby. Hodnocení situace, zda stavba byla opravdu zahájena nebo se 
jednalo o tzv. „přípravné práce“ pro následné provádění stavby, musí vždy vycházet 
z konkrétního případu, který posuzuje stavební úřad. Podle ustálené rozhodovací 
praxe se stavba považuje za zahájenou provedením takových prací na staveništi, 
které jednoznačně směřují k realizaci stavby (podle stavebního povolení, ověřené 
dokumentace stavby, zápisu ve stavebním deníku apod.).

Za provádění nepovolené stavby, ale i  za nepovolené odstranění nebo užívání 
stavby, může úřad uložit pokutu až do  výše 2.000.000 Kč. Pokud stavební úřad 
další provádění stavby zakáže a stavebník pokračuje v realizaci stavby nebo přes 
výzvu stavebního úřadu vlastník stavby dále užívá nezkolaudovanou stavbu, může 
stavebník a vlastník stavby dostat pokutu i opakovaně. Vzhledem ke složitosti pro-
blematiky přestupků uzavřelo město Přibyslav smlouvu s městem Havlíčkův Brod, 
na základě které orgány města Havlíčkův Brod vykonávají v našem obvodu veškerou 
přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků. V současné době pro nás 
MěÚ HB jeden takový přestupek řeší. 

Provádět stavební práce bez patřičného povolení se skutečně nevyplácí. Kromě 
pokuty se může stavba prodražit a zkomplikovat také dočasným zastavením stavby, 
povinností odstranit třeba jen část nepovolené stavby, a pokud stavebník stavbu 
fi nancuje s pomocí půjčky, může mít problémy i s bankou.

Svoz bioodpadu v březnu
Již čtvrtým rokem bude v březnu zahájen pravidelný svoz bioodpadu na všech sta-

novištích. Kontejnery budou přistaveny na obvyklá místa a připomínám, že v březnu 
jsou určeny především k uložení dřeva. Do pátku 28. 2. 2020 včetně budou přistavo-
vány, jako celou zimu, jen na 6 stabilních stanovišť (Niklfeldova, Gen. Luži, Příkopy, 
Ronovská, Nerudova, Žižkova) a od pondělí 2. 3. 2020 budou dle uvedeného roz-
pisu umisťovány i na další stanoviště. V den uvedený v tabulce budou na stanoviště 
složeny a následující den odvezeny. Z pátečních stanovišť bude kontejner odvezen 
až v pondělí, bude jej tedy možné využít i v sobotu a v neděli. V místních částech 
budou kontejnery v březnu přistaveny jen na základě požadavků osadních výborů.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Po celý měsíc únor probíhala činnost pečovatelské služby bez větších problémů.
V sobotu 29. 2. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spoluprá-

ci s místní římskokatolickou farností mše svatá. O termínu další mše svaté se dozvíte 

na dalších stránkách Přibyslavského občasníku (v době uzávěrky nám nebyl ještě 
znám). Všichni jste srdečně zváni. 

V měsíci únoru jsme řešili opět havarijní stav - tentokrát vody, takže bylo nutné 
tuto situaci operativně řešit a udělat ve Středisku pečovatelské služby nové rozvody 
vody. Všem bych moc ráda poděkovala za vyřešení této situace, za pomoc při úklidu 
i za shovívavost nájemníků domu s pečovatelskou službou, kteří bydlí nad námi.

V  úterý 18. 2. navštívily středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 
neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve  společenské místnosti poskytovaly 
příchozím odborné poradenství, které bylo bezplatné a servis sluchadel (např. čiš-
tění či výměnu komponentů sluchadel, prodej baterii apod.), který byl vzhledem 
k tomu, že se jedná o registrovanou sociální službu, za minimální poplatek. Termín 
další poradny je opět v úterý a to 17. 3. 2020 v čase od 9.00 – 11.00 hodin opět 
ve středisku pečovatelské služby. 

Ráda bych také upozornila všechny občany a obyvatele DPS na zákaz parkování 
za Domem s pečovatelskou službou čp. 239. Tím, že zde parkujete svoje vozidlo, 
znemožňujete v  případě potřeby průjezd vozidel hasičů a  RZP. Toto místo není 
parkoviště. V  případě potřeby můžete samozřejmě na  toto místo zajet, pomoci 
svému blízkému či rodinnému příslušníkovi do schodů či s nákupem, a zase odjet. 
Ale opravdu zde nelze celý den parkovat. V takovémto případě bude upozorněna 
Policie ČR, která již v minulosti přislíbila častější kontroly v této lokalitě.

Také si vás dovoluji upozornit na možnost využít Půjčovnu kompenzačních a re-
habilitačních pomůcek, kterou naleznete v  budově střediska Pečovatelské služby 
Přibyslav. Půjčovna kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek, která funguje při 
Pečovatelské službě Přibyslav od roku 2010, nabízí zapůjčení pomůcek pro nemoc-
né, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené občany všech 
věkových kategorií. 

Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné 
nemocné, tak pro osoby o  ně pečující. Úhrada za  zapůjčení těchto pomůcek je 
stanovena v  Ceníku kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčovny najdete na webových 
stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby).

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou polohovací postel včetně antide-
kubitní matrace, mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, chodítka čtyřbodová 
skládací, francouzské berle, různé typy sedaček do vany, koupelnové madlo, pojízd-
ný stolek k lůžku, antidekubitní polštáře a pojízdné toaletní křeslo.

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obracet na Martinu Veselou, DiS., vedou-
cí Pečovatelské služby Přibyslav na tel.: 569 482 128, 725 102 511.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Čas od času je potřeba ohlédnout se za svou prací, svými výsledky a nastavit si 

pomyslné zrcadlo tak, aby se v  něm odrážel reálný obraz našich počinů. Takové 
zrcadlo jsme občas nuceni nastavovat i našim spoluobčanům, zejména rodinám, 
s jejichž způsobem života se neztotožňujeme a nemůžeme přehlížet negativní dopad 
počínání rodičů na jejich děti. V únoru jsme tak „byli nuceni“ více spolupracovat se 
sociálně právní ochranou dětí s cílem fungovat v rodinách tak, aby nebyla dotčena 
důstojnost dětí a odvrácena možnost jiné, např. ústavní výchovy. 

Účastníme se soudních jednání v záležitostech omezení svéprávnosti spoluobča-
nů a na žádost soudu provádíme procesní úkony, které jsou podkladem pro rozhod-
nutí tohoto správního orgánu. 

 Ve  správním řízení rozhodujeme o  ustanovení zvláštního příjemce důchodu 
za osoby, které nemohou ze zdravotních důvodů důchod přijímat, nebo se u nich 
nedosahuje účelu, ke kterému je důchod vyplácen. 

 Pomáháme osobám v sociálně nepříznivé situaci, včetně osob zdravotně znevý-
hodněných, a předcházíme vzniku jejich dalších potíží. 

 Pro potřeby MPSV jsme zpracovali statistické údaje o výkonu sociální práce za rok 
2019, ze kterých nám vyplynulo, že nejvíce intervencí jsme zaznamenali v rodinách 
s dětmi, dále u osob nacházejících se v nejistém či neadekvátním bydlení, vč. osob 
bez přístřeší, třetí příčku obsadily osoby ohrožené soc. vyloučením, kam řadíme 
i  seniory a  o  čtvrté místo se dělí osoby zdravotně postižené, vč. osob s  duševní 
poruchou a osoby pečující. Ačkoli počty klientů a potřebných zásahů jsou takřka 
srovnatelné s rokem 2018, co do povahy věci byl rok 2019 dosti „živý“. Tomu odpo-
vídá i delší doba strávená řešením daných situací. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice
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Rozmístění kontejnerů na bioodpad
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 2. 3. a 30. 3. 6 Cihlářská 9. 3.
2 Bezručova Út 3. 3. a 31. 3. 7 Jiráskova 10. 3.
3 Hesovská St 4. 3. a 1. 4. 8 Vyšehrad 11. 3.
4 Pecháčkova I Čt 5. 3. a 2. 4. 9 Prokopova 12. 3.
5 Zahrádky u ACA Pá 6. 3. a 3. 4. 10 Na Vyhlídce 13. 3.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 16. 3. 16 Seifertova 23. 3.
12 Pecháčkova II Út 17. 3. 17 Česká 24. 3.
13 Nezvalova St 18. 3. 18 U Barevny 25. 3.
14 Bezpalcova Čt 19. 3. 19 Zahradní 26. 3.
15 Zahrádky Amerika Pá 20. 3. 20 Zahrádky Letiště 27. 3.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., 
bude poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
17. 3. 2020 od 9 do 11 hodin ve společenské místnosti  Střediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).
Není třeba se objednávat!

Kontaktní osoba centra: Eva Kohoutová
mobil: 604 139 201
e-mail: eva.kohoutova@cnn-vysocina.cz
web: www.cnn-vysocina.cz

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu

ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 13 do 16 hod.

Na konzultaci je nutné se předem objednat
na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018

u Mgr. Marcely Rýpalové, vedoucí poradny.

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

Finanční úřad informuje
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě ozna-
muje, že vybírání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob se usku-
teční dne 23. 3. 2020 od 10.00 hod. do 12.00 hod, od 12.30 hod. do 17.00 hod.
v jednacím sále budovy radnice, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav.

Jaké bude náměstí? - O jeho novou podobu se občané živě zajímali
Do značné míry zaplněné hlediště kulturního domu v pondělní večer 17. února 

svědčilo o živém zájmu občanů Přibyslavi o revitalizaci Bechyňova náměstí, jehož 
základní tvar je tak starý, jako město samé, sahá až do středověku, kdy se města 
zakládala.

Na  jevišti usedli starosta města Martin Kamarád, místostarosta Michael Omes 
a Ing. arch. Martin Zezula z ateliéru Santis Žďár nad Sázavou. 

Právě s touto trojicí měli občané možnost diskutovat, a v některých chvílích se také 
přít, o proměně dosavadní tváře i některých funkcí srdce městské památkové zóny.

Výhrady ke zvolené cestě bez otevřené architektonické 
soutěže

Zatímco většinu přítomných především zajímalo, zda na náměstí budou i nadále 
moci nastupovat do autobusů, zda na svém místě zůstane kašna a kde budou toale-
ty, kolik prostoru bude vyčleněno pro parkování osobních automobilů a kde budou 
“zebry” pro bezpečné přecházení frekventovaných silnic I. a II. třídy, které rynek, žel, 
protínají, úzká skupina mladých lidí toto setkání opakovaně zpochybňovala. Přišla 
s kritikou, že diskuse neprobíhá nad hotovým výsledkem architektonické soutěže. 

Oponenti, kteří akcentují formální stránku věci, ani v  domě kultury nepřijímali 
znovu a  znovu podávaná vysvětlení, že zastupitelstvo města zvolilo jinou, a  také 
možnou cestu. K ní se rozhodlo po poznání, že z dvanácti architektonických kancelá-
ří, které byly osloveny, zda nechtějí zpracovat úvodní studii, ochotu k tomu vyjádřily 
pouze dva ateliéry. Samospráva města, stavební komise a komise pro regeneraci 
památkové zóny jako lepší zhodnotily návrh žďárského Santisu, daly mu přednost 
a občanům města ho předložily k demokratické oponentuře.

Nedobrá zkušenost Velkého Meziříčí
Jak v minulých dnech vysvětlila Mladá fronta DNES, klasické architektonické soutě-

ži se vedení města rozhodlo vyhnout po neblahých zkušenostech z Velkého Meziříčí. 
”Tam v minulosti také řešili novou podobu centrálního Náměstí. Uspořádali ar-

chitektonickou soutěž a jako nejlepší z ní vzešel návrh, který se zastupitelům nelíbil. 
Výsledky soutěže se mnozí rozhodli nerespektovat, stejně tak většina zastupitelů 
nevzala ohled na následné referendum. Půtky ve vedení města pak vyústily v rezig-
naci dnes již bývalého starosty Radovana Necida. Velkomeziříčské Náměstí dodnes 
novou podobu nemá a momentálně není jisté, zda ji vůbec někdy mít bude,” napsal 
Martin Vokáč. Novinář ocitoval stanovisko starosty Přibyslavi Martina Kamaráda: 
„Chtěli jsme mít podobu náměstí od počátku pod kontrolou. Nechtěli jsme dopustit, 
aby vyhrálo něco, co se veřejnosti či vedení města nebude líbit. A také jsme nechtěli, 
aby architekti přišli s nápady, které by pak v praxi nebylo možné realizovat.“ 

Místostarosta města Michael Omes, jehož komentář vše osvětloval v únorovém 
vydání Přibyslavského občasníku, v diskusi trefi l příslovečný hřebík na hlavičku výro-
kem, že rozhodující nakonec bude výsledek, nikoli jakou cestou se k němu dospělo.

 Návrh na revitalizaci Bechyňova náměstí občanům v domě kultury představil Ing. arch. 
Martin Zezula, vedoucí architekt ateliéru SANTIS ve Žďáru nad Sázavou. Jeho vystoupení 

potvrdilo, co ateliér na svých webových stránkách uvádí: “Díky zkušenostem a nutkání 
ke všem úkolům přistupovat v souvislostech, nabízíme klientům již v samém úvodu spolupráce 
zajímavé nápady. Z nich společně tvoříme zadání. Teprve poté následuje zpracování projektu. 

Věříme, že základ kvalitního projektu je ukryt v diskuzi”.

Hlediště zatleskalo
Občané, kteří po  dvou hodinách kulturní dům opouštěli, prezentaci základní 

představy revitalizace Bechyňova náměstí přijali, ocenili, že se k ní mohli vyjádřit 
a polemizovat. Svědčil o tom závěrečný potlesk.

Setkání nad úvodním nástinem přestavby rynku ukázalo vztah občanů k centru 
města, jejich zdravý patriotismus. Vždyť debatovat přišli a přijeli také lidé z okrajo-
vých částí města.

Starosta Přibyslavi Martin Kamarád účastníky besedy ujistil, že jejich názory a při-
pomínky byly zaznamenány a budou brány v potaz při zpracování konečné studie, 
která bude závazným podkladem pro defi nitivní projekt.

Ivo Havlík
(psáno po uzávěrce)

Uzávěrka příštího čísla 19. 3. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 3. 2020)
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vyhlašuje výběrové řízení na funkci pracovníka/pracovnice do sportovní haly a na koupaliště 
 

Náplň práce: uklízeč, vrátný, domovník, pokladník, prodavač ve sportovní hale města Přibyslav a na 
městském koupališti. 
 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpokládaným termínem nástupu od 1. 4. 2020 (případně dle 
dohody). 
 
Platové podmínky: platové zařazení a odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a Vnitřního 
platového předpisu pro zaměstnance města Přibyslav. 
 
Požadujeme:  
 minimálně střední vzdělání s výučním listem; 
 pracovitost, spolehlivost, komunikativnost; 
 flexibilnost – práce i odpoledne a o víkendech. 

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

 
Uchazeč k přihlášce připojí tyto podklady: 
 stručný životopis s uvedením pracovního zařazení v předchozích zaměstnáních 
 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověřená kopie 
 výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – originál 

 
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek: písemnou přihlášku s požadovanými podklady doručte 
osobně, popřípadě zašlete na adresu Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
tak, aby byla doručena nejpozději do 16. 3. 2020 do 16:00 hodin na podatelnu MÚ; obálka 
s přihláškou a požadovanými podklady musí být viditelně označena nápisem „Výběrové řízení – 
pracovník do sportovní haly – NEOTVÍRAT“. 
 
Upozornění: toto výběrové řízení se neřídí ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kontaktní osoba pro bližší informace: Hana Mikulincová, vedoucí odboru technických služeb 
MÚ Přibyslav, telefon: 569 430 825, email: mikulincovah@pribyslav.cz. 
 
 
V Přibyslavi dne 18. 2. 2020 
 

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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 9/2020 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 
1657/2 o  výměře 14 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

10/2020 Rada města Přibyslav schvaluje prodej 490 ks použité chodníkové dlažby 
v  Keřkově obyvatelce Keřkova paní (z  důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za cenu 2.000 Kč s DPH. Tato částka bude 
uhrazena v  hotovosti na  Městském úřadě Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav do 28. 2. 2020.
Termín: 28. 02. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

11/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s prodejem 10 kusů poukázek na 3 celodenní 
vstupné na koupaliště města Přibyslav, Česká 740, 582 22 Přibyslav za 1 Kč 
a poukázku na 2 prm dřeva z městských lesů za 1 Kč jako příspěvek do tombo-
ly na Sokolský ples pořádaný TJ Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, 
IČO 15059901 dne 15. 2. 2020.
Termín: 14. 02. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

12/2020 Rada města Přibyslav schvaluje čerpání fi nančních prostředků na nákup bojle-
ru do školní jídelny z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola 
Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938.
Termín: 29. 01. 2020
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

13/2020 Rada města Přibyslav souhlasí prodat Junáku - českému skautu, středisko 
Goliath Přibyslav, z.s., Husova 210, 582 22 Přibyslav, IČO 15058450 10 m3 
smrkové kulatiny z městských lesů za 1 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

14/2020 Rada města Přibyslav bere na vědomí informaci o veřejných zakázkách s hod-
notou přesahující 100.000 Kč (dodávky a služby) a 200.000 Kč (stavební prá-
ce) zadaných příspěvkovými organizacemi za rok 2019.
Termín: 29. 02. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

15/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku „Stavební 
úpravy KD Utín - odstranění vlhkosti“. 
Termín: 03. 02. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

16/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na  stavební práce 
„Přechod pro chodce ul. Havlíčkova - Přibyslav“.
Termín: 17. 02. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

17/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na investici „Rekon-
strukce vodních nádrží v místní části Česká Jablonná, Přibyslav“.
Termín: 14. 02. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

18/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na pořízení komunální 
techniky pro odbor technických služeb, zakázka označena „Dodávka traktoru 
a komunálního chodníkového malotraktoru pro město Přibyslav“.
Termín: 14. 02. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

19/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o  umístění reklamy se 
společností ACO Industries k.s. se sídlem Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, 
IČO 48119458, jejímž předmětem je umístění reklamy společnosti ve  spor-
tovní hale města.
Termín: 05. 02. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

20/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o  umístění reklamy se 
společností Lesní družstvo obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, 
IČO 64259773, jejímž předmětem je umístění reklamy společnosti ve  spor-
tovní hale města.
Termín: 05. 02. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

21/2020 Rada města Přibyslav bere na  vědomí informaci o  stavu požární ochrany 
ve městě Přibyslav za rok 2019 a předkládá ji Zastupitelstvu města Přibyslav 
k projednání.
Termín: 05. 02. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Michael Omes, místostarosta  Mgr. Ota Benc, radní

 22/2020 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 964/5 o vý-
měře 54 m2 v  k. ú. Přibyslav panu …….., 582  22 Přibyslav. Cena pronájmu 
je 108 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s  účinností od  1. 4. 2020 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zároveň bude nájemcem 
uhrazeno bezesmluvní užívání pozemku od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020 ve výši 
324 Kč.
Termín: 01. 04. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

23/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na dodávku nového 
kompaktoru odpadů, zakázka označena „Dodávka kompaktoru odpadů pro 
město Přibyslav“.
Termín: 19. 02. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

24/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku „Obnova 
a oprava oplocení hřbitova v Přibyslavi - 3. část“.
Termín: 21. 02. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

25/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na investici „Chodník 
podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“.
Termín: 21. 02. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

26/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na dodávku serveru, 
zakázka označena „Dodávka serveru pro město Přibyslav“.
Termín: 28. 02. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

27/2020 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 vzdělávacím 
centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.
Termín: 16. 03. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

28/2020 Rada města Přibyslav schvaluje zřízení nové sociální služby ve městě Přiby-
slav pro osoby zdravotně postižené a seniory v podobě denního stacionáře 
a prohlašuje, že město Přibyslav bude službu fi nančně podporovat v obvyklém 
rozsahu, který je dán Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu a Pravidly pro poskytování příspěvku na vy-
rovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu města Přibyslav, 
která z těchto Zásad vycházejí. 
Termín: 28. 02. 2020
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

29/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.320 Kč paní……., 
582 22 Přibyslav na úhradu lyžařského výcviku při ZŠ Přibyslav a to na základě 
veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 29. 02. 2020
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

30/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.320 Kč paní ……, 
582 22 Přibyslav na úhradu lyžařského výcviku při ZŠ Přibyslav a to na základě 
veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 29. 02. 2020
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

31/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.640 Kč paní ……, 
582 22 Přibyslav na úhradu lyžařského výcviku při ZŠ Přibyslav a to na základě 
veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 29. 02. 2020
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

32/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací 
platbu) Sociálním službám města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 70188467 ve výši 21.960 Kč a 25.620 Kč a uzavření ve-
řejnoprávních smluv.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

33/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Římsko-
katolické farnosti Pohled, Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 
69154660 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 29.  01. 2020

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 12.  02. 2020
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34/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav 
panu ……. 602 00 Brno, ve výši 14.000 Kč, paní ……., 582 22 Přibyslav, ve výši 
7.000 Kč, Milanu Plockovi, Brodská 1973/47, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 
18798489 ve výši 12.000 Kč, panu ……582 22 Přibyslav, ve výši 8.000 Kč, panu 
….., 290 01 Poděbrady, ve výši 0 Kč, Svazu postižených civilizačními choroba-
mi v ČR, z.s., základní organizaci Přibyslav, Pecháčkova 577, 582 22 Přibyslav, 
IČO 75024535 ve výši 7.000 Kč, Oblastnímu spolku Českého červeného kří-
že Havlíčkův Brod (Místní skupina ČČK Přibyslav), Rubešovo náměstí 171, 
580  01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164 ve  výši 10.000 Kč, Oblastní charitě 
Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580  01 Havlíčkův Brod, IČO 15060233 
ve výši 0 Kč, Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina o.p.s., Vrchlického 
57, 586 47 Jihlava, IČO 26594706 ve výši 0 Kč, Spolku pro lůžkový hospic Mezi 
stromy, z.s., U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 04273176 ve výši 
0 Kč, Českému svazu chovatelů, z.s., základní organizaci Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 69154911 ve výši 9.500 Kč, Českému rybář-
skému svazu, z.s., místní organizaci Přibyslav, Hasičská 208, 582 22 Přibyslav, 
IČO 13585550 ve výši 23.000 Kč, Českému svazu včelařů, z.s., základní orga-
nizaci Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 60127392 ve výši 
15.000 Kč, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Přibyslav, Žiž-
kova 106, 582 22 Přibyslav, IČO 68213964 ve výši 20.000 Kč, Mysliveckému 
spolku Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 70817561 
ve výši 10.000 Kč, Mysliveckému spolku Dobrá, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 69152896 ve výši 10.000 Kč, Junáku - českému skautu, středisko 
Goliath Přibyslav, z.s., Husova 210, 582 22 Přibyslav, IČO 15058450 ve výši 
49.000 Kč, Římskokatolické farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, 
IČO 60128283 ve výši 40.000 Kč, M.R.P., z.s. Rašínova 675, 582 22 Přibyslav, 
IČO 03985881 ve výši 6.000 Kč, Stáji Frederika Přibyslav, z.s., Hesovská 162, 
582 22 Přibyslav, IČO 26656531 ve výši 10.000 Kč, Prímadonkám, z.s., Jirás-
kova 218, 582 22 Přibyslav, IČO 07904959 ve výši 12.000 Kč, SH ČMS - Sboru 
dobrovolných hasičů Česká Jablonná, Česká Jablonná 50, 582 22 Přibyslav, 
IČO 62697501 ve výši 11.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Dob-
rá, Dobrá 116, 582 22 Přibyslav, IČO 62697102 ve výši 25.000 Kč, SH ČMS 
- Sboru dobrovolných hasičů Dolní Jablonná, Dolní Jablonná 23, 582 22 Přiby-
slav, IČO 62696998 ve výši 16.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 
Hřiště, Hřiště 60, 582 22 Přibyslav, IČO 60128798 ve výši 11.000 Kč, SH ČMS 
- Sboru dobrovolných hasičů Keřkov, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 62697111 ve výši 11.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Poříčí, 
Poříčí 44, 582 22 Přibyslav, IČO 62697005 ve výši 11.000 Kč, SH ČMS - Sboru 
dobrovolných hasičů Přibyslav, Hasičská 255, 582 22 Přibyslav, IČO 60127066 
ve výši 45.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Ronov nad Sázavou, 
Ronov nad Sázavou, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 60128810 
ve výši 8.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Utín, Utín 41, 582 22 
Přibyslav, IČO 60128780 ve výši 10.000, HC Přibyslav, Pelikánova 529, 582 22 
Přibyslav, IČO 26609088 ve výši 10.000 Kč, TJ SATIVA KEŘKOV, Keřkov 11, 
582 22 Přibyslav, IČO 46485376 ve výši 34.000 Kč, Aeroklubu Přibyslav, z.s., 
Letiště 422, 582  22 Přibyslav, IČO 46484621 ve  výši 27.000 Kč, M-aerobic 
clubu, z.s., Vyšehrad 276, 582 22 Přibyslav, IČO 04521633 ve výši 15.000 Kč 
a uzavření veřejnoprávních smluv. 
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

35/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vypracování posudku soudním znalcem 
na  odstranění skrytých vad prodaného stroje teleskopického manipulátoru 
MANITOU MLT 731 T.
Termín: 28. 02. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

36/2020 Rada města Přibyslav bere na vědomí Souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizo-
vání stížností a petic za rok 2019.
Termín: 19. 02. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

37/2020 Rada města Přibyslav bere na vědomí petici za důstojnější pouť v Přibyslavi, 
považuje ji za podnětnou a ukládá komisi pro sportovní a volnočasové aktivity 
zabývat se touto záležitostí a předložit věcný návrh změn v organizaci pouti 
do 15. 3. 2020.
Termín: 26. 02. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

38/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o  centralizovaném za-
dávání veřejných zakázek na  dodávky elektřiny a  zemního plynu s  organi-
zacemi Základní škola Přibyslav, IČO 70944938, Mateřská škola Přibyslav, 
IČO 75011930, Kulturní zařízení města Přibyslav, IČO 71169113, Lesní druž-
stvo obcí, IČO 64259773.
Termín: 26. 02. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

39/2020 Rada města Přibyslav schvaluje nákup elektřiny pro město Přibyslav a s ním zú-
častněné zadavatele na rok 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno 
prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., IČO 26439573.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

40/2020 Rada města Přibyslav schvaluje nákup zemního plynu pro město Přibyslav 
a  s  ním zúčastněné zadavatele na  rok 2021 na  Českomoravské komoditní 
burze Kladno prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., IČO 26439573.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

41/2020 Rada města Přibyslav souhlasí se členstvím Ing.  Václava Matějů, tajemníka 
Městského úřadu Přibyslav, ve  Sdružení tajemníků městských a  obecních 
úřadů ČR, z. s., IČO 60126361, se sídlem Dlážděná 1004/6, Nové Město, 
110  00 Praha, za  účelem odborného rozvoje tajemníka městského úřadu 
ve prospěch města a  s úhradou pravidelného ročního členského příspěvku 
za členství v tomto sdružení
z rozpočtu města.
Termín: 26. 02. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

42/2020 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 26. 2. 2020.
Termín: 19. 02. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Novinkou ve veřejné vlakové i autobusové dopravě na Vysočině bude od 1. března 
2020 jednotná přestupní jízdenka VDV (Veřejné dopravy Vysočiny). První odliš-
ností od původních jízdenek bude její nová podoba, která v textové části pamatuje 
i na údaj o časové platnosti jízdenky. Jedna integrovaná papírová jízdenka umožní 
cestujícímu absolvovat cestu mezi obcemi za stejnou cenu bez ohledu na to, jaký 
dopravní prostředek si k  tomu vybral a kolikrát potřeboval přestoupit. V případě 
pořízení jednotné jízdenky se začátkem jízdy v autobuse pro cestujícího nic nemění, 
automaticky ji může použít pro přestup na jakýkoli další dopravní prostředek. V pří-
padě první cesty vlakem s plánem přestoupit dále na autobus je nutné, aby cestující 
při nákupu jízdenky u ČD požadoval jízdenku VDV. Výjimkou jsou přejezdy do jiného 
kraje nebo do sousedního integrovaného dopravního systému (IDS JMK, IREDO, 
IDS JK, SID a PID), kdy si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse kupuje jízdenku nikoli 
v tarifu VDV, ale v tarifu dopravce. Cestující o jízdenku v tarifu dopravce při přejez-
dech mezi kraji nemusí žádat, bude mu automaticky vydána. 

Co je integrovaná papírová 24hodinová síťová jízdenka? Jde o novinku, která ces-
tujícímu umožní cestovat po našem regionu všemi integrovanými autobusy a vlaky 
po dobu 24 hodin od okamžiku zakoupení jízdenky. Tuto jízdenku může cestující 
využít už od 1. 3. 2020. Bude ve dvou verzích, a to základní jednotlivá a rodinná. 
Další plánované předplatné jízdné bude 7denní, 30denní, 90denní nebo roční síťo-
vé, cestujícím bude k dispozici v následujících fázích zavádění nového dopravního 
systému v Kraji Vysočina, stejně jako platba kartou nebo využívání e-shopu.

Od 1. března 2020 také dojde k úpravám ceny jízdného v celém kraji. Nový systém 
vyžaduje zavést jednotný ceník. V důsledku toho dojde ke sjednocení ceníků všech 
dopravců do jednoho. Jde o první změnu ceníku od roku 2007. Dosavadní slevy pro 
studenty a seniory zůstávají v rámci linek Veřejné dopravy Vysočiny ZACHOVÁNY 
a respektovány. 

Důležitou informací pro spoluobčany využívající regionální autobusovou a vla-
kovou dopravu je i fakt, že k 1. 3. 2020 dojde u autobusové dopravy k dílčím stabi-
lizačním úpravám navazujících jízdních řádů. Příjemná bude úprava výše jízdného 
v  rámci některých vybraných přestupů. Ke  stejným stabilizačním změnám dojde 
i na dráze, a to k 16. 3. 2020.

Tento další krok ukazuje, že VDV je živý a stále rozvíjející se systém, který se ma-
ximálně snažíme přizpůsobit přepravním potřebám většiny cestujících. Děkuji Vám 
za trpělivost.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Více informací na www.verejnadopravavysociny.cz

Poznámka: Informace o novinkách ve veřejné autobusové i vlakové dopravě se týkají 
pouze spojů objednávaných Krajem Vysočina v rámci systému Veřejné dopravy Vy-
sočiny. U spojů, které jsou doobjednávány obcemi, není možné využívat integrační 
výhody.

Od března autobusem a vlakem s novou 
jízdenkou
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Nemohu nevzpomenout na týden před pololetním vysvědčením. Naši školu na-
vštívili stážisté z asijských zemí a ve čtvrtek 30. ledna také jedna studentka z Ukrajiny. 
O této netradiční akci umístila zprávu na školní web kolegyně E. Němcová.

Naše škola využila nabídky ZŠ Česká Bělá a studentské organizace AIESEC, která 
v rámci projektu EDISON (Education-Drive-Internationality-Students-Opportunity-
-Network) zprostředkovává dobrovolnické stáže vysokoškolských studentů na ško-
lách po celém světě. Významným cílem projektu je podpora multikulturní výchovy, 
tolerance a společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy. Za-
hraniční stážisté vytvářejí multikulturní prostředí, oživují výuku a  zvyšují i  zájem 
o studium anglického jazyka mezi žáky.

Od 27. do 30. ledna 2020 jsme se mohli na naší škole potkávat se 2 zahraničními 
sympatickými stážistkami z Asie. Jednalo se o Sutisu Phonsab z Thajska a Jungwon 
Lee z Jižní Koree.

Celý týden probíhal ve velmi příjemné a přátelské atmosféře i díky našim žákům 
devátých ročníků, kteří se o stážistky výborně starali a zajišťovali překládání. Díky 
nim se ani ostatní žáci nebáli se stážistkami komunikovat v anglickém jazyce. Všem 
patří velké poděkování za pomoc s organizací. 

V měsíci lednu a únoru probíhají soutěže a olympiády 
z různých předmětů.

Úspěšný řešitel školního kola olympiády z českého jazyka Nikolas Wagner (9. A) 
se neztratil ani v okresním kole v Havl. Brodě a umístil se na krásném 7. – 10. místě.

Dne 13. 2. proběhlo v divadelním sále školní kolo recitační soutěže. Malí recitá-
toři předvedli jako vždy výborné výkony a nejlepší z nich postupují do dalšího kola 
v Havl. Brodě. Žákyně 5. A Terezka Danielová vystoupila se svou vlastní básní, která 
dojala všechny přítomné, a tak si dovoluji (samozřejmě s Terezčiným souhlasem) 
ji uveřejnit:

Odvaha
T. Danielová
Být odvážný neznamená mít dobré známky a žít život bez poznámky
Být odvážný neznamená být první v cíli
Být odvážný znamená - zastavit se a pomoct v pravou chvíli
I odvážný člověk se někdy mýlí, ale měl by to přiznat v pravou chvíli
Být odvážný neznamená mít hodně síly
Být odvážný znamená – zastat se mladších v pravou chvíli
Být odvážný znamená překonat sám sebe a ne před strachem zalézt do postele
Odvážný každý z nás může být
Vždyť stačí trocha – jenom chtít.

Zprávy ze ZŠ

O matematické olympiádě informují kolegyně matikářky.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2020
Ve  středu 29. ledna se v  Havlíčkově Brodě konalo okresní kolo Matematické 

olympiády pro žáky pátých a devátých tříd. Zúčastnili se ho úspěšní řešitelé kola 
školního. Nejlépe se dařilo Filipu Němcovi z 5. C, který obsadil ve své kategorii 3. 
místo. Dalšími soutěžícími byli: Pavel Musil z 5. C, Eliška Homolková, Ondřej Beneš 
a Ondřej Horský z 9. A.

J. Kadlecová, M. Zichová, I. Neubauerová

Kromě projektu Edison proběhla ve čtvrtek 30. 1. další netradiční akce, kterou 
podrobně popisuje výchovná poradkyně Věra Danišková. 

Naše škola je zapojena do   mezinárodního projektu „Kariérové poradenství 
na školách.“ Ve čtvrtek 30. 1. 2020 jsem mohla vycestovat se 2. skupinou němči-
nářů z 9. B, 9. C na Neue Mittelschule v rakouském Hornu. Ta odpovídá 2. stupni 
naší základní školy. Čekal nás tam interaktivní projektový den nazvaný Ulice doved-
ností – Strasse der Fähigkeiten.  Společně s námi tento den absolvovali ještě žáci ze 
Základní školy v Moravských Budějovicích. Po příjezdu do Hornu se nás ujala paní 
učitelka Margit, která ke  každému českému žáku přiřadila 2 rakouské kamarády.  
Ti měli za  úkol společně chodit po  jednotlivých stanovištích a  plnit úkoly, které 
byly zaměřeny na paměť, smyslové vnímání, postřeh, čísla apod. Vše samozřejmě 
v němčině. Naši deváťáci byli nejdříve zaskočeni, ale pak si poradili. Spojili několik 
skupinek dohromady a společnými silami česko- německo- anglicky a za pomoci 
rukou a nohou objevovali řešení úloh celkem na 30 stanovištích. Po splnění každého 
úkolu následovalo sebehodnocení a možnost napsat, kde v životě, v jakém povolání, 
budou moci tuto dovednost uplatnit. 

Naši rakouští spojenci byli velice přátelští a snažili se nám pomoci. Adam Halík měl 
štěstí, byla mu přidělena průvodkyně, která uměla trochu česky. Z toho těžil nejen 
Adam, ale později i jiné skupiny ☺. Celé dopoledne nám pěkně ubíhalo a já mohla 
pozorovat rozdíly mezi českými a rakouskými žáky. Česká povaha je temperamentní, 
což se všude projevuje typicky českým humorem ☺ ☺. Rakouští žáci se chovali spíše 
distingovaně, byli vážnější, tišší a na pohled zodpovědnější. Jsou zvyklí pracovat spí-
še individuálně, než ve skupinkách. Po skončení dovednostních aktivit si paní učitelka 
Margit, už jen pro nás, připravila ještě jeden úkol. Byl to pokus o přežití! Nejednalo 
se však o žáky, ale o věc, konkrétně o syrové vejce, které mělo přežít pád z druhého 
patra. Každá skupina měla k dispozici jen několik málo věcí, se kterými si musela 
vystačit. Musím však říct, že nakonec uspěli a přežili všichni. Hurá! Po návštěvě školy 
nás ještě čekal v místním campusu chutný oběd. Veškeré náklady hradila Vysočin a 
Edukation v Jihlavě, která je garantem projektu. Moc jí za to děkujeme. Cesta zpět 
probíhala příjemně, přibyslavská mládež za pomoci repráčku hezky zpívala. Kole-
gyně z Moravských Budějovic i z Vysočina Edukation byly nadšené, pochvalovaly si 
práci našeho pana učitele hudební výchovy☺. 

Žáci obou českých škol hodnotili celý den velmi pozitivně, něco nového poznali, 
upevnili spolupráci, provětrali cizí jazyky a navázali nová přátelství.

Věra Danišková

Na začátku února podnikly postupně všechny naše devítky exkurzi do podniku 
Savencia.

Ve středu 12. února byli v hudebně přibyslavské školy oceněni ilustrátoři školního 
kalendáře 2020.

Za ZŠ Přibyslav
Mgr. et Mgr. Monika Linková
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V únoru již potřetí proběhlo oceňování ilustrátorů školního kalendáře pod garancí 
Nadačního fondu ZŠ Přibyslav a vedení školy. Volba tématu pro školní kalendář pro 
rok 2020 byla jasná s ohledem na 350. výročí úmrtí učitele národů J. A. Komenského. 
Výsledkem, který zřejmě u většiny z vás visí doma, je kalendář sestavený ze čtrnácti 
kreseb žáků a žákyň přibyslavské školy. Výběr byl náročný, neboť těchto 14 kreseb 
bylo vybíráno z takřka pěti set kreseb. Ve výběru jsou zahrnuty portréty J. A. Komen-
ského, představy o tom, jak vypadá dílo Orbis Pictus, anebo jen vyjádření radosti 
z učení, kterou zažívají děti v prvních a druhých třídách.

Výběr kreseb: jediným kritériem pro výběr je stejné zastoupení ilustrátorů z první-
ho a z druhého stupně. Z hlediska kreseb samotných je snaha vybrat kresby tak, aby 
bylo zřejmé, jak pestrá je tvorba žáků obsahově, a jak je pestrá a  rozličná při využití 
technik tvorby. Jistou roli hraje i vhodnost kresby pro grafi cké zpracování, avšak mi-
nimální. Nejdůležitější pro školní kalendář je jedinečnost a originalita dětské kresby. 
Kvalitu grafi ckého zpracování garantuje studio Dizen, které je již druhým rokem 
naší oporou. Vyjma kalendáře nám studio připravuje pamětní listy pro ilustrátory.

S  radostí jsme pro vybrané ilustrátory s  Petrou Bártovou připravili slavnostní 
oceňování. Na setkání, které proběhlo ve středu 12. Února, byli pozváni ilustrátoři 
a jejich blízcí.  V první části předala paní ředitelka Jaroslava Janů ilustrátorům diplom 
a  dárkový balíček výtvarných potřeb od  fi rmy Koh-i-Noor s  malovacími deskami 
na další tvorbu, které sponzorsky poskytnul Luboš Janáček. V druhé části žáky čekal 
zábavný kvíz. V něm děti počítaly, jaké výročí vlastně slavíme, hledaly názvy knih 
J. A. Komenského a  vzpomínaly, jaké osobnosti spolu s  J. A. Komenským máme 
na současných bankovkách. Třetí částí, kterou do programu oceňování zařazujeme, 
je dětmi oblíbené společné tvoření.  Letos děti měly za úkol vytvořit dva plakáty 
postav. Ve dvou skupinách ztvárňovaly učitele. První skupina ztvárňovala to, jaký by 
správný učitel měl být a druhá skupina zase to, jaký by učitel podle nich neměl být, 
jakého by si nepřály. Výsledkem jsou dvě představy učitelů, respektive dvě postavy 
a k nim připsané vlastnosti, které si děti přejí nebo naopak nepřejí u učitelů. 

Rádi bychom tento společný výtvor vystavili ve  škole a věříme, že pobaví paní 
učitelky a pány učitele školy v Přibyslavi, a že se nechají  inspirovat či poučit v duchu 
J. A. Komenského škola hrou.

Děkujeme všem ilustrátorům, sponzorům i těm, kdo se na pořádání akce podíleli 
a těšíme se na další ročník. 

Za správní radu Nadačního fondu
Eva Kučerová

Ocenění ilustrátorů

Sovičky 
se představují
Dobrý den, ahoj! 

Jsme děti ze třídy Sovičky. Jsme úplně ty nejmladší 
děti, které od září navštěvují školku. Je nám dva až tři roky. 

Co dělají takhle malé děti ve školce? Inu - leccos. Od září jsme ušly veliký kus cesty.

Učíme se znát jména všech kamarádů. Zkoušíme se už samy oblékat a říct si o to, 
co potřebujeme. Zpíváme si pěknou řádku písniček. Zúčastnily jsme se různých 
divadelních představení nebo namalovaly spoustu obrázků pro radost. Chodíme 
každý den na zahrádku nebo na vycházku a poznáváme naše město. 

Zkrátka děláme vše pro to, aby nám ve školce bylo spolu hezky.

Každé ráno nás s úsměvem vítají naše paní učitelky  

Mgr. Monika Sedmíková a Tereza Durčáková, DiS.

Časový rozvrh:7:30 -9:30 prostorové zkoušky  

                                     9:30 zahájení soutěže 

                                    17:00 předpokládaný konec 

Školní družina a Školní klub v Přibyslavi Vás zvou na 16. ročník 
taneční soutěže 

 

Přibyslavský 
pantoflíček     
Datum konání: 4. dubna 2020 

Místo konání: Sportovní hala 
v Přibyslavi 
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Milí čtenáři,
v sobotu 15. února 2020 jsme s dětmi z kroužku Čer-

venokřižáčků vyrazili vlakem na společný výlet do Havlíčko-
va Brodu. Zahráli jsme si bowling ve Fabrika Pizzerii & Restauraci a společně zde 
i poobědvali. Večer jsme si pochutnali na veganských jídlech na Veganské večeři 
ve Víno & Káva na náměstí.

V březnu se těšíme na:
úterý 17. března 2020 –  setkáme se s našimi dospělými členy 

na Výroční schůzi MS ČČK
sobota 28. března 2020 –  další schůzka kroužku Červenokřižáčků

Od 1. března 2020 můžete své děti přihlašovat na příměstský tábor MS ČČK 
Přibyslav. Více informací na plakátu.

Za MS ČČK Přibyslav
Kristýna Loužecká

mscckpribyslav@seznam.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

 Na bowlingu

 Výlet

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

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

Co nás čeká v březnu?
2. 3. 2020 – V knihovně si můžeme i hrát
19. 3. - 23. 3. 2020 –  Burza jarního a letního obleče-

ní a potřeb pro děti
Setkání –  Výrobky se zimní tématikou, 

písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Zuzana Šrámková

 
KVC Harmonie pořádá 

BBURZU JARNÍHO, LETNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 
KDE:             Starý špitál v Přibyslavi 
PRODEJ:      Sobota 21. 3. 2020  od 9:00 – 14:00 hod 
 
 
 

PŘÍJEM VĚCÍ:               Čtvrtek 19. 3. 2020 od 9:00 – 12:00 hod 15:00 – 18:00 hod 
VÝDEJ TRŽEB A VĚCÍ:  Pondělí 23. 3. 2020 od 9:00 – 11:00 hod 15:00 – 17:00 hod 
 

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

Chcete prodat dětské zboží?     
 

- volejte na tel. Číslo 605 814 836 nebo pište na e-mail  kvc.harmonie@seznam.cz pro 
přidělení značky a seznam formuláře od 1. března 2020 
- formulář seznamu si můžete též vyzvednout na podatelně MÚ v Přibyslavi       
- věci k prodeji musí být jednotlivě označeny nálepkami podle vzoru s přidělenou značkou, 
pořadovým číslem a cenou, každou nálepku vyhotovte 2x, jednu umístěte na viditelné 
místo a druhou, kontrolní, prosíme, nalepte na spodní část rubu oblečení!! 
- nálepku na oblečení důkladně přilepte – pouze zdravotní náplastí! 
- komplety sešpendlit (např. pyžama, soupravy…) 
 

            …Správné označení může omezit ztrátu nebo krádež prodané věci… 
 

- s věcmi je nutné odevzdat formulář - seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů podle 
pořadových čísel s cenami A PODROBNÝM POPISEM DANÉ VĚCI (velikost, barva, 
obrázek….) 
- max. počet oblečení je 65 ks – z toho pouze 7 párů bot 
- vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností 
neprodejné 
- za organizaci prodeje vás požádáme o 15 % z ceny prodaného zboží 
                                                                           

 
 

Z kapacitních a provozních důvodů 
omezujeme počet prodávajících zákaznic. 
 
 

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Zima zatím nepřeje dětem a jejich zimním radován-
kám. S dětmi jsme ještě pořádně nevyzkoušeli sáňky 
nebo boby a  už se můžeme pomalu těšit na  jaro. 
V „Domečku“ už pomalu začínáme přivolávat jaro vý-
robky s jarní tématikou a samozřejmě se připravujeme 
na již tradiční jarní burzu.

Od letošního roku jsme byly nucené změnit dny po-
řádání burzy. Protože nás maminek chodí do „Domeč-
ku“ málo a děti postupně dorůstají do věku nástupu 
do  mateřské školy, musely jsme dny pořádání burzy 
přizpůsobit maminkám, které již nastoupily do práce. 
Stále nám pomáhají s pořádáním burzy a  bez nich by 
to nešlo. Burza je opravdu náročná na počet maminek 
i na čas.

Příjem oblečení na prodej bude ve čtvrtek 19. 3., 
prodej v sobotu 21. 3. a výdej neprodaného oblečení 
a peněz proběhne v pondělí 23. 3. 2020. Přesné časy 
najdete na přiloženém plakátu.

Děkujeme všem za pochopení a pokud nám je něk-
do ochoten přijít pomoci s pořádáním burzy, budeme 
rádi. Pro bližší informace mi volejte nebo pište na tel. 
724 004 015.

Všichni, kdo máte o burzu zájem, ať jako prodáva-
jící nebo nakupující, jste srdečně zváni a budeme se 
na v ás všechny těšit.

Vendula Klementová

Zprávičky z Harmonie

• nesvítí veřejné osvětlení  .............................................................  724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas  ........................................................................... 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV  .......................................................  720 511 730 (servis TKR - Jiří Večeřa)
• nefunguje internet  ...............................................................  720 511 730 (servis TKR - Jiří Večeřa)
• je překážka na cyklostezce  .........................................................  724 019 182 (Hana Mikulincová)
• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci  .....................  569 430 831 (Václav Matějů)
• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad  ............ 569 430 824 (Martin Firla)
• poplatky za popelnice  .......................................................................  569 430 820 (Jana Krejčová)
• informace o programech KTV a platby  ........................................  569 430 834 (Petra Holubová)
• městské byty, poruchy ...............  569 430 827 (Hana Srbová), 569 430 828 (Ludmila Benešová)
• odchyt pobíhajících psů  .................................................................. 604 334 747 (Radek Havlíček)
• hlášení městského rozhlasu  ............................................................ 569 430 811 (Edita Ouvínová)
• problémy s doručením Přibyslavského občasníku  .....................................  569 484 257 (KZMP)
• příspěvky do Přibyslavského občasníku  .............................................. 569 484 36 1 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna)  ..........................  722 183 366 (Jan Trdý)K
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Nevšední zážitek prožili vodní skauti v sobotu 25. ledna a 8. února. Jejich schůzka 
se konala v nádherném prostředí plném andělů, sluníček, misek, hrníčků a dekorací 
– v k eramické dílně Jany Březkové v Přibyslavi.

Nevídaný údiv nad krásami keramického ateliéru sklidila její majitelka Jana Bře-
zková z dětských očí a neskutečnou radost skautíci projevili po zjištění, že si podob-
ný výrobek mohou vlastnoručně vyrobit. Nejprve ale bylo potřeba si o hrnčířském 
kruhu něco povědět.

Skauti se dozvěděli o  historii vynálezu hrnčířského kruhu i  o  vlastnostech jed-
notlivé hrnčířské hlíny. Zjistili, jak bylo v minulosti náročné být hrnčířem, který si 
musel hlínu sám nakopat a pak ji následně prohníst, odstranit nečistoty a dostat 
ven vzduchové bubliny. V průběhu tvořivého odpoledne nechyběly ani informace 
o samotných technikách práce na hrnčířském kruhu.

Po zajímavé přednášce každý usedl za hrnčířský kruh a pokusil se za dopomoci 
zkušené keramičky vytočit vlastní misku, která je pro začátečníky asi to nejjednodušší. 

Skauti navštívili keramickou dílnu hned následující schůzku. Dostali své dílo již 
vypálené a bylo potřeba se pustit do glazurování. Že jsou vodní skautíci dobří učed-
níci, o tom jistě není pochyb. 

Text a foto: Zuzana Špačková

Vodní skauti navštívili keramickou dílnu 
Jany Březkové

Březen
1. 3. 9.00 – 12.00 Káva a čaj na faře
 17.15 Křížová cesta s knězem (akolytou) za nemocné
4./18. 3. 16.30 Keramický kroužek
6. 3. 17.15 Křížová cesta rodin V. Lehrlová
 19.00 veřejná pastorační a ekonomická rada
6./20./27. 3. 12.40 setkání dětí 1. sv. přijímání na faře
7. 3. 14.00 – 18.30 Odpolední duchovní obnova farnosti P. Pavel Mistr
8. 3. 17.15 Křížová cesta s knězem (akolytou) za nová duchovní povolání
12. 3. 18.45 modlitby otců na faře
13. 3. 17.15 Křížová cesta mužů P. Málek
15. 3. 17.15 Křížová cesta s knězem (akolytou) za nenarozené děti
19. 3. 19.00 biblická hodina na faře
20. 3. 17. 15 Křížová cesta dětí A. Omesová
 24 hodin pro Pána  19.00 – 20.00 adorace s biblickými texty

20.00 - 24.00 tichá adorace
21. 3. 9. 00 mše svatá v DPS; 18.00 setkání mládeže 13+ na faře
22. 3. Sbírka na plošné pojištění církevního majetku
 Křížová cesta s knězem (akolytou) za mír ve světě
 Misijní koláč a jarmark
25. 3. 9.00 – 10.30 setkání rodičů s malými dětmi
27. 3. 17.15 Křížová cesta rodičů za děti L. Kachlíková
27. – 29. 3. Obnova mládeže 18+ Klášterec
29. 3. 17.15 Křížová cesta s knězem (akolytou) za jednotu církve 
29. 3 – 4. 4. Týden modliteb za mládež

Duben
3. 4. 17.45 Křížová cesta mládeže M. Blažíčková
4. 4. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
 13.30 – 15.30 Svátost smíření pro farnost
5. 4. 9. 00 – 12. 00 Káva a čaj na faře
 15.00 Biblické odpoledne na faře
 17.45 Křížová cesta ministrantů s knězem 
9. 4. Poslední večeře na faře
10. 4. Velkopáteční křížová cesta (15.00)
11. 4. Velikonoční vigilie (19.00)
12. 4. Vzkříšení Páně
 Sbírka na opravu soklu kostela 1.

) ééé

Život v přibyslavské 
farnosti

Jménem Římskokatolické farnosti děkujeme všem dárcům za dary uložené na účet 
veřejné sbírky. Celkem se v roce 2019 vybralo  847 604 Kč. Na dárce pamatuji v mod-
litbách. Aktuální stav sbírky je 81 187  Kč. I v tomto roce cílíme na částku 1 000 000 Kč. 
Veřejná sbírka na opravu fasády kostela. Číslo účtu 5528414319/0800. 

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce v březnu 2020. Aktuální infor-
mace o dění ve farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i dalších bohoslužeb nalez-
nete 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 plánovaných akcí může dojít 
ke změnám v jejich konání. 

P. Mgr. Pavel Sandtner, administrátor
Římskokatolická farnost Přibyslav

Kostelní 267
582 22 Přibyslav

Poděkování

Milí přátelé, farníci. Dovolte mi, abych Vám stručně představila nové společenství, 
které by v naší farnosti mohlo vzniknout a začít fungovat. 

Jedná se o setkávání rodičů s malými dětmi. Jednou za dva týdny, ve středu, se bu-
deme potkávat na faře v Přibyslavi, abychom spolu strávili dopoledne, a to od 9.00 
do cca 10.30 hod. Toto setkání je určené pro maminky, případně tatínky ☺, s dětmi 
předškolního věku. Setkání zahájíme krátkou společnou modlitbou, po ní budeme 
tvořit, malovat, učit se říkanky, hrát si, svačit, popíjet kávu a povídat si. 

Chtěla bych poprosit ty z Vás, kteří máte doma hračku/ hračky, které již vaše děti 
„nebaví“, přineste je prosím na  faru, či do  kostela a  předejte mně nebo P.  Pavlu 
Sandtnerovi. Budeme je používat při setkání. Hračka, kterou už neocení naše děti, 
jistě potěší jiné, a naopak. 

Prosím Vás, kteří máte zájem a chcete na setkání docházet, přihlaste se na můj 
email: malkova.ludmila.91@gmail.com, nebo telefon: +420 772 793 875. Nejedná se 
o závazné přihlášení, ale jen o předběžný zájem. Učiňte tak prosím do 22. 3. včetně. 

Myslím, že je dobré vědět, že někam patříme. Toto společenství by mělo být mís-
tem, kde můžeme jako rodiče získat inspiraci, mít možnost sdílet s ostatními své 
pocity, radosti i trápení bez toho, že budou vnímány jako slabost. 

Těším se na Vás
Ludmila Málkova

Setkání rodičů s malými dětmi
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V  posledním srpnovém týdnu v  roce 2017 sedm 
vodních skautů navštívilo vzdělávací kurz Lodní tesař, 
kde se technikou „sešij a slep“ naučilo vyrobit si vlast-
ní stáčenou dřevěnou kánoi pod vedením odborníků 
Jana Fischera – Hvězdáře a  Martina Chlada – Flinta 
z Prahy. 

Kurz byl na skautské základně Pardubická sedmička 
u přehrady Seč a sešlo se tam 35 skautských i neskaut-
ských nadšenců. Někdo si vyráběl vlastní loď, někdo 
se učil techniky a pomáhal na ostatních lodích. Stavěl 
se mořský kajak, kánoe, ale i kajutové plachetnice, se 
kterými již dobrodruzi obepluli jistě kus světa, jak si 
tenkrát naplánovali. Dny plné práce zakončovaly od-
borné přednášky nebo promítání pod širákem. 

Loď 2. oddílu vodních skautek a skautů byla pokřtě-
na a položena na vodní hladinu Seče dne 2. září 2017 
pod jménem Ananas a již má za sebou hodně plaveb. 

Lodní tesař
Po celou dobu kurzu panovala příjemná atmosféra 

a vytvořila se i nová přátelství. Pro velký zájem se tento 
kurz stal pravidelným.

Tenkrát jsme se mohli zúčastnit tohoto kurzu díky 
podpoře Miloslava Jana Šneka, který nám poskytl fi -
nanční dar, ze kterého jsme uhradili materiál na výrobu 

kánoe. I letos přibyslavské vodní skauty fi nančně pod-
pořil, proto se rádi tohoto kurzu opět zúčastníme 
a tentokrát zkusíme vyrobit pro děti s dětmi kajak.

Srdečně mu touto cestou děkujeme.

 za 2. a 9. oddíl vodních skautek a skautů Přibyslav
Renata a Zbyněk Tvrdíkovi

Doménou vodáctví je pochopitelně voda. Předností skautů je pomáhat druhým. A devizou 
přibyslavských vodních skautů je kuchařské umění. A protože jsou přibyslavští vodní skauti 
úzce spjati s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, zrodila se myš-
lenka vzájemné spolupráce. 

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod bude v měsíci březnu již tradičně pořádat Reprezen-
tační ples. A skautíci se rozhodli, že jim v průběhu února pro tuto událost napečou perníčky. 
Nebylo by to ostatně poprvé, kdy se skauti prezentovali na veřejné akci právě tímto „sladkým“ 
způsobem. Zdobit skautské perníky si mohou návštěvníci například při oblíbených přibyslav-
ských Mlékárenských dnech.

A že jsou vodní skauti opravdu zdatní kuchtíci, o tom není pochyb. Nejednou se na skautské 
základně konalo klání v pečení buchet a jiných dobrot s názvem MasterChef a téměř pravi-
delně chystají vodní skauti občerstvení na  Střediskový sněm v  podobě slaných i  sladkých 

Vodní skauti napekli perníčky pro Český červený kříž
palačinek nebo bramborových placek. V minulosti se soutěžilo také o nej-
lepší buřt guláš. Vítězem jsou vždy pochopitelně všichni.

Text a fot o: Zuzana Špačková
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S nástupem zimního období se vodáci musí na jistý čas rozloučit se svými oblíbenými 
toky. To ovšem neznamená, že se „nedotknou“ lodí a vody až do jarních měsíců. Stále je 
se co učit a zdokonalovat se též v rovině teoretické. 

18. ledna měli vodní skautíci prožít své první letošní „lodičkování“ na Ostrůvku v Poříčí. 
Ale padající déšť se sněhem nakonec zapříčinil, že zůstali na základně. Nic ovšem nebrá-
nilo tomu, aby si dvoumetrový raft nafoukli ve své klubovně.

Noví členové se nejprve seznámili s bezpečnostními pravidly na lodi a na vodě. Naučili 
se například, jak držet pádlo, jak nastupovat na loď, aniž by se převrátili, jak se na lodi 
uchovávají cennosti nebo jak se chovat na jezu.  

A protože i zdokonalování plaveckých dovedností je potřeba trénovat, odebrali se skauti 
v  odpoledních hodinách do  bazénu ve  Žďáru nad Sázavou. Pětadvacet metrů dlouhý 
bazén nabízel mnoho možností k tréninku. Soutěžili v plavání pod vodou na vzdálenost, 
ze dna bazénu vytahovali ponořený předmět a nechyběla ani záchrana tonoucího z vody. 
Skauti se učili mimo jiné i „plování“, což je udržení hlavy nad hladinou s co nejmenším 
výdejem energie. Odměnou za plavecké výkony jim byl stometrový tobogán, který vodním 

skautům po zbytek času do-
přával nemalé pobavení.

To ovšem nebylo jediné 
edukační zaměření tohoto 
víkendu. Skautům se blíží 
Svojsíkův závod, na který je 
potřeba se řádně připravit. 
A  tak tento víkend vodní 
skauti probírali téma „má 
vlast“, kde si připomněli 
základní faktografi i České 
republiky. 

Text a foto: 
Zuzana Špačková

Když nepřeje počasí, učí se vodní skauti 
o lodích v  klubovně
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vítám vás u čtení kulturního 
přehledu v měsíci březnu. Ještě předtím si pojďme tradičně zopakovat, jak se nám 
po kulturní stránce dařilo v únoru.

První únorovou sobotu jste mohli zajít do kina na animovaný fi lm, v neděli k nám 
zavítala se svým pořadem Halina Pawlowská a my věříme, že jste se v KD dobře 
bavili. Hned v pondělí patřila knihovna maminkám a dětem, které si k nám chodí 
hrát, ve čtvrtek 6. 2. jsem byla potěšena návštěvou oddělení Sluníčka z místní MŠ 
– popovídali jsme si o pohádkách a děti luštily i malý kvíz. V sobotu 8. února jsme 
museli pro nedostatek zájmu zrušit pořad Uršuly Klukové, snad vás naše jiná nabíd-
ka zaujme více. Ve středu 12. 2. k nám do knihovny přijely děti ze 4. třídy ZŠ Česká 
Bělá! Moc jim děkuji za návštěvu, povídali jsme si o knihovně, knize jako takové, 
příbězích a knižních novinkách. Ve čtvrtek 13. 2. se bohužel nekonalo představení 
„Deštivé dny“. Velmi dlouho jsme se těšili, ale bohužel z důvodu nemoci jednoho 
z herců je představení PŘESUNUTO na úterý 22. září 2020. Vstupenky zůstávají 
v platnosti, ale pokud by někdo chtěl, samozřejmě může vstupenku vrátit u nás 
v informačním centru a budou mu vráceny peníze. Děkujeme za pochopení.

Také se tančilo v sokolovně – proběhl tradiční ples, snad jste si ho užili. V únoru 
nechyběl ani fi lmový klub. Koncem měsíce se také konala beseda pro žáky místní ZŠ 
(2. a 3. třídy) s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Únor nám uzavřela tvořivá 
dílna v  knihovně a  v  sobotu 29. 2. krásný houslový koncert paní Jitky Němcové 
a Michaely Štefáčkové a jejich žáků v kulturním domě.

A  teď se  už vrhněme na  měsíc březen! Již jsem ho „nakousla“ v  minulém čísle 
PO, tak si to pojďme jenom trochu připomenout. První březnové pondělí u nás 
v knihovně nesmí chybět maminky s dětmi z KVC Harmonie – dopoledne patří 
dětské oddělení jenom jim. V úterý 3. března od 17:30 hodin jste srdečně zváni 
na přednášku Arnošta Vašíčka s názvem „České tajemno“, koná se v zasedacím sále 
radnice a vstupné se neplatí. Po celý měsíc březen registrujeme nové čtenáře na rok 
zdarma, těm stávajícím odpouštíme upomínky (pozor – pouze pokud osobně přijde-
te!), čekají nás hned dvě tvořivé dílny, pro malé děti máme připravený „Pohádkový 
týden v knihovně“ – plnění úkolů s kostýmovanými průvodci (16. – 19. 3.).

Vyhlásíme čtenáře roku – učitele, a to v úterý 10. března odpoledne v knihovně. 
Bude včas informován a odměna ho nemine.

V sobotu 7. března si nenechte ujít v kulturním domě „Strašení s kozou“. Jde 
o veselou loutkovou pohádku, hraje se v 14:00 a 15:30 hodin, vstupné je 20 Kč.

Ve stejný den – v sobotu 7. března – od 19 hodin se můžete v kulturním domě 
těšit na koncert folkové legendy Vojty K. Tomáško, vstupné v předprodeji je pou-
hých 100 Kč, na místě poté 150 korun. Neváhejte!

V sobotu 14. března od 17 hodin bude v kině k vidění veselý animovaný fi lm 
„Ovečka Shaun ve  fi lmu 2: Farmageddon“. Bude to zábava, přijďte, vstupné je 
60 Kč.

Večer od 19:30 hodin vás potom v kulturním domě čeká fi lmový klub! Skvělý fi lm 
a neméně dobrá muzika za lidových 60/40 Kč. Jste srdečně zváni. 

Jak jsem zmínila výše, malé šikuly čekají v březnu hned dvě tvořivé dílny – o prázd-
ninovém pátku 13. března odpoledne a  poté v  pátek 27. března. Zase si něco 
pěkného vyrobíme.

Od března také začínáme v knihovně s novou čtenářskou soutěží! Více informací 
o ní se dozvíte v samostatném článku. Na všechny lovce a luštitele se budu moc těšit!

V knihovně máme spoustu nových knih, neváhejte s návštěvou.

Příjemný vstup do jarních dní vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková, knihovnice

Březen měsíc čtenářů

Milí malí luštitelé, v novém roce jsem se rozhodla pro nový formát luštění. 
Připraveno pro vás bude do  června šest křížovek, jejichž tajenky vám dají 

dohromady celou větu, kterou hledáme. Kdo v  červnu zašle na  náš e-mail 
kzmpribyslav@email.cz nebo donese do knihovny na papírku znění všech šesti ta-
jenek, získá odměnu. A od července budeme pokračovat – správné znění hledaných 
tajenek poté donesete v prosinci a odměna vás opět nemine. 

Věřím, že luštění pro vás nebude složité a bude vás bavit ☺ Těším se v červnu 
na správnou tajenku.

Křížovka č. 3 – Co je to za zvíře?
Doplňte pohádková zvířátka, když znáte jejich jména.

1. ................ Pú

2. ................ Fík

3. ................ Mája

4. ................ Peppa

5. ................ Emanuel

Dětské 
 luštění

Roznáška Přibyslavského občasníku
Vážení spoluobčané, 

od 1. února letošního roku došlo opět ze strany České pošty, s. p., ke změnám 
v roznášce tiskovin, které se týkají i doručování Přibyslavského občasníku do Va-
šich schránek. Problémy budou pravděpodobně přetrvávat i v dalších měsících, 
rozhodnutí České pošty bohužel nejsme schopni ovlivnit.

Pokud jste výtisk nedostali, nebo se tak stane v budoucnosti, můžete si občas-
ník vyzvednout v městské knihovně nebo na podatelně MÚ.

 Za redakci PO
Zdeňka Valnerová
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Hostem únorové tiskové besedy města Přibyslav byla Ilona Loužecká, která 
od roku 2014 vede pobočný spolek Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě. 

V uplynulém roce 2019 si toto společensky významné občanské sdružení připo-
mínalo 100. výročí svého založení v Československé republice; první předsedkyní 
v letech 1919-1938 byla PhDr. Alice Garrigue Masaryková, dcera prvního českoslo-
venského prezidenta T. G. Masaryka.

Ilona Loužecká hovořila o zdravotnických, humanitárních, sociálních i branných 
aktivitách Červeného kříže. Všechny jsou založeny na dobrovolnictví. 

K  aktivitám například patří vyučování první pomoci v  akreditovaných kurzech, 
dopravní výchova, osvěta správné životosprávy, oceňování dárců krve, soutěže 
zdravotnických hlídek, pomoc při mimořádných událostech i společenských a spor-
tovních akcích. 

Ilona Loužecká vyzvedla současnou “práci” se seniory, pro něž Červený kříž pořá-
dá příměstské a pobytové tábory, prarodiče si na ně mohou vzít i vnouče, zdravotní 
poradny, turnaje ve vrhání šipek, cestopisné přednášky, chůze s holemi nordic-wal-
king, kurzy sebeobrany, tělovýchovné miniolympiády.

Na všechny náklady společensky velmi potřebné činnosti, včetně mezd, nájmů, 
poplatků za telefony a ostatní režii, si pobočný spolek ČČK musí vydělat, ze zákona 
má své podnikatelské IČO.

Většina místních skupin Červeného kříže zanikla, vv okrese Havlíčkův Brod jich 
zůstalo osm. Skupina v Přibyslavi, v jejímž čele stojí Kristýna Loužecká a Anna Šnýdl 
Doubková, patří k nejaktivnějším. Starosta města Martin Kamarád a místostarosta 
Michael Omes ocenili především spolupráci místní skupiny se základní školou, která 
mimo jiné patnáctiletým školákům usnadňuje získání řidičského průkazu pro malé 
motocykly.

Text a foto: Ivo Havlík

 Ilona Loužecká, ředitelka pobočného spolku Českého červeného kříže 
okresu Havlíčkův Brod, na tiskové besedě na přibyslavské radnici

Ilona Loužecká představila činnost 
Českého červeného kříže

“Nejvážnější událost spojená s bouří Sabine, byla ta, kterou místní jednotce pře-
dalo krajské operační středisko v pondělí 10. února ve 20:35 hod. se zprávou Únik 
nebezpečné látky do ovzduší – otrava plynem,” uvádí webová prezentace Sboru 
dobrovolných hasičů města Přibyslav. 

Zpráva konstatuje, že mimořádná událost se stala v nepřímém důsledku výpadku 
elektrické energie. V pivnici U  Jakuba v zájmu zajištění provozu použili náhradní 
motorový zdroj, ten ze sklepních nevětraných prostor šířil oxid uhelnatý, jemuž se 
říká tichý zabiják, v Česku ročně usmrtí průměrně 150 lidí. 

“Naše jednotka dorazila na místo události jako první a při příjezdu už byla budova 
částečně evakuovaná. Hlavní podíl na tom měl jeden z hostů pivnice, kterému včas 
došla vážnost situace, začal vyvádět ven nadýchané osoby a přivolal pomoc.

Po našem příjezdu jsme neprodleně začali evakuovat celý objekt, kvůli zamoření zá-
sah probíhal v dýchací technice. Rozsáhlá budova disponuje již zmíněným sklepením, 
pivnicí, ale i několika byty, ve kterých se nacházela zhruba desítka dospělých osob 
a  jedno malé dítě,” popisují přibyslavští hasiči dramatický zásah, při němž do ně-
kterých uzamčených prostor domu museli pro naléhavost situace vstoupit násilím. 

Lidem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého, neprodleně podali kyslík. “Naše 
jednotka disponuje poměrně slušnou zásobou kyslíku, díky tomu se všem vážně 
zasaženým dostalo první pomoci,” končí zpráva SDH Přibyslav.

Posádky Zdravotnické záchranné služby Přibyslav, Havlíčkův Brod a  Chotěboř 
do havlíčkobrodské nemocnice odvezly šest postižených, mezi nimi i dítě. Všichni 
expozici přežili a postupně byli z nemocnice propuštěni.

Na vichřici se připravili
Zásah na Bechyňově náměstí 10. února nebyl jediným. 
“Naše jednotka reagovala včasně už na varování meteorologů, s předstihem pro-

běhly porady velitelů, kontrola a příprava techniky věcných prostředků a dalšího 
vybavení, které jednotka k událostem spojeným s velkým větrem a přívalovými deš-
ti využívá. K těmto výstrahám patří i osobní připravenost. Členové jednotek, jaká 
je ta naše, častokrát musí začít právě u svých rodin a svého majetku. Zajišťují ho 
právě o to více, protože vždy počítají, že v časech, kdy bude situace nejkritičtější, 
budou možná mimo svoje domovy pomáhat jiným,” poznamenala informace SDH 
Přibyslav.

Místní hasiči v hodně větrném pondělku a následující noci zvládli osm zásahů. Pro 
potřebné zprůjezdnění přehrazených silnic jednotka vyjížděla ve dvou pětičlenných 
družstvech. Nejvíc práce měla u Ronova nad Sázavou, kde vichr vyvrátil nebo zlomil 
deset stromů. Polomy hasiči likvidovali také v Poříčí, Hesově a Dobré. Do své zbroj-
nice se unaveni vrátili teprve v úterý 11. února před pátou ranní hodinou. Poslední 
zásah svedli u Macourova, místní části obce Žižkovo Pole.

Ivo Havlík

 Ilustrační foto autora

Hasiči čelili rozbouřené Sabině 
a zachraňovali přiotrávené hosty, 
do zbrojnice se vrátili až ráno

Podle záznamů profesionální stanice Českého hydrometeorologického ústavu 
Přibyslav-Hřiště (na  snímku Ivo Havlíka) náraz větru v  pondělí 10. února dosáhl 
hodnoty 111,4 km/h. Ve stejný den na polské straně Sněžky bylo naměřeno v ná-
razech až 198 km/hod. 

Podle dvanáctibodové škály Beaufortovy stupnice se orkán počítá od  rychlosti 
větru 117,7 km/hod. Charakteristické pro nejsilnější vichřici je naprosté snížení 
viditelnosti. 

Vítr na letišti: 111,4 km/hod.

Únorová Sabine se zařadila na pátou příčku nejničivějších vichřic v Česku. Ne-
chvalné prvenství v  novodobé české historii zůstává orkánu Kyrill z  ledna 2007, 
který škodil i na Přibyslavsku.

Text a foto: Ivo Havlík
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Pozor na falešné emaily 
vyzývající k uhrazení 
fiktivních faktur!

V poslední době se napříč celým Krajem Vysočina objevují případy počítačo-
vé trestné činnosti, které spočívají v zasílání fi ktivních mailů a faktur fi rmám, vy-
zývajících je k uhrazení nemalých fi nančních částek. Kriminalisté proto vyzývají 
k velké obezřetnosti při provádění bezhotovostních plateb směřujících mimo 
fi rmu nebo společnost.

Jeden z takových případů řeší také pelhřimovští kriminalisté z oddělení hos-
podářské kriminality. Pachatel se dopustil podvodu prostřednictvím emailové 
komunikace. Na adresu ekonomického oddělení společnosti na Pelhřimovsku 
zaslal email, v němž byl uvedený pokyn k provedení platby pro jinou fi rmu, a to 
s důrazem, že platba musí být provedena v co nejkratší době. Tento email přišel 
z emailové adresy, která byla totožná jako adresa ředitele společnosti. Na první 
pohled tak nebylo možné zaznamenat skutečnost, že pod touto adresou ko-
munikuje někdo jiný. Vzápětí přišel ze stejné adresy další email, ve kterém byly 
uvedeny platební podmínky k provedení platby přesahující částku padesáti tisíc 
korun. Opět zde pachatel vystupující pod adresou ředitele společnosti zdůraz-
nil, že platba musí být provedena ještě tentýž den. Vzhledem k tomu, že v danou 
chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl pod emailovou adresou vystupo-
vat někdo jiný, platba byla ze strany společnosti provedena. V  odpoledních 
hodinách přišel ze stejné adresy další email s požadavkem k provedení platby 
částky kolem sta tisíce korun se stejnými platebními podmínkami. Mezitím vyšlo 
najevo, že ředitel společnosti žádný pokyn k provedení platby nedal a jedná se 
o podvod. Další platbu tak již podvodník neobdržel a jednatel společnosti vše 
oznámil na policii.

V  souvislosti s  těmito případy důrazně apelujeme na  občany, a  zejména 
na majitele a zaměstnance různých fi rem či jiných institucí a společností, aby 
byli velmi obezřetní při zadávání bezhotovostních plateb. Za emailovou kore-
spondencí může stát úplně někdo jiný, než skutečný majitel emailové adresy, ze 
které vám na první pohled byla pošta doručena. 

Ze strany majitelů či osob pověřených vedením podniku je vhodné nastavit 
si určitá pravidla pro provádění bezhotovostního platebního styku, důkladně 
proškolit své zaměstnance a učinit taková opatření, která zabrání podvodníkům 
se obohatit o peníze společnosti. Velmi důležitý je osobní kontakt a důkladná 
informovanost mezi jednotlivými články společnosti. Například pravidlo, že 
každou platbu musí odpovědná osoba provést až po osobní konzultaci s nadří-
zeným, vám může fi nanční prostředky zachránit.

Také občané, kteří například obdrží email z  adresy vypadající stejně jako 
adresa jeho známého s  žádostí o  půjčku nebo fi nanční výpomoc a  převodu 
peněz na bankovní účet, musí být obzvláště obezřetní a nejlépe osobně nebo 
telefonicky kontaktovat osobu, která údajně tuto žádost zaslala. 

Počítačová kriminalita je trestná činnost, která je páchána za využití informač-
ních a komunikačních technologií, nebo jsou oblasti těchto technologií předmě-
tem pachatelova útoku. Vyvíjí se velmi rychle a jde ruku v ruce s vývojem naší 
společnosti. Pachatelé se vždy velmi rychle přizpůsobí dané situaci. Jejich cílem 
je obohatit se na úkor jiných. Objasňování tohoto druhu počítačové kriminality 
je velice obtížné a za každým objasněným případem stojí velmi náročná práce 
kriminalistů. Ve většině případů však peníze podvedených lidí končí na zahra-
ničních účtech a jsou nedohledatelné. Jedná se o kriminalitu, jež je specifi cká 
tím, že zahrnuje různé druhy trestné činnosti. Nejčastěji je hlavním pachatelo-
vým cílem obohacení a podvodné získání fi nančních prostředků.

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

Pozvánka na akci
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První jarní neděli (22. března) se po zimní přestávce v Přibyslavi probudí kopaná. 

K zahajovacímu utkání domácí celek nastoupí v 15 hodin, soupeřem mu bude tým 
Náměště nad Oslavou-Vícenice. Hostující mužstvo v krajském přeboru přezimovalo 
o dvě příčky výš, na 9. místě, zatímco Přibyslav na 11. místě. 

O den dříve (v sobotu 21. března) rezerva v okresním přeboru zajíždí do Šlapano-
va, a doma bude poprvé hrát poslední březnovou neděli proti Šmolovům.

Sativa Keřkov svůj první jarní zápas v soutěži III. třídy odehraje na vlastním hřišti 
v sobotu 21. března proti Lípě.

Cílem je záchrana
SK Přibyslav do jarních bojů nastoupí s nelehkým cílem udržet se v přeboru Kraje 

Vysočina již bez dosavadního trenéra Františka Poláka, který převzal mužstvo Ledče 
nad Sázavou. 

Zimní přípravu, která byla zpestřena krátkodobým soustředěním ve Vlašimi, vedla 
trojice ve složení Miloš Krčál, Michal Votava a Tomáš Kalenda. Jelikož první dva na-
dále zůstávají v hráčském kádru a na hřiště nastupují v základní sestavě, dirigentem 
hry z  lavičky bude posledně jmenovaný. Vedoucím mužstva zůstává Jakub Adam. 
Trenérem béčka se stal Jiří Smejkal.

Kádr nebyl nijak posílen, ani z něj nikdo neodešel. Zraněný nárt si léčil útočník 
Adam Vostál, zda již do prvního jarního utkání nastoupí, v době uzávěrky březnové-
ho občasníku nebylo zřejmé.  

Fakta o podzimu 
Mužstvo patří mezi pět týmů, které ve třinácti podzimních kolech vyhrály pouze 

dvakrát. Kromě dvou vítězství Přibyslav pětkrát remizovala a šestkrát prohrála.

Střelci se trefi li šestnáctkát, je to druhý nejmenší gólový příděl, méněkrát skóro-
valy jen Okříšky, když daly pouze 12 branek. Přibyslavský brankář míč ze své sítě 
lovil 29krát, stejný úděl potkal gólmana Ledče nad Sázavou. Víc branek, konkrétně 
dvaatřicet, inkasoval pouze Bedřichov.  

Do jarních bojů si lze přát větší střeleckou potenci a pevnější obranu, která za-
brání, aby do přibyslavské svatyně hájené Lukášem Pazderkou (na snímku) padlo 
co nejméně gólů.

Text a foto: Ivo Havlík

Startuje fotbalové jaro

Tradiční Gala odpoledne hasičského sportu, které pořádá Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska k vyhodnocení uplynulé sportovní sezóny, se 25. ledna konalo 
v multifunkčním, vzdělávacím, komunitním a kulturním centru Fabrika ve Svitavách.

“Gala odpoledne hasičského sportu je akce výjimečná nejenom pro sportovce 
samotné, ale i  pro jejich rodinné příslušníky, trenéry a  všechny přátele, kteří se 
na úspěchu každého jednotlivého závodníka podílejí,” řekla tisková mluvčí dobro-
volných hasičů Irena Špačková. 

Mezi oceněnými byli sourozenci Apolena a Prokop Kasalovi ze sboru dobrovol-
ných hasičů v Dobré, místní části Přibyslavi.

Apolena Kasalová, která na jaře oslaví 18. narozeniny, se vloni stala mistryní Čes-
ké republiky ve výstupu na věž a z mistrovství světa v ruském Saratovu si přivezla 
stříbrnou medaili. 

Výstup na věž klade vysoké nároky na rychlost, obratnost i odvahu, proto byla tato 
specifi cká disciplina do programu vrcholných hasičských soutěží ženské kategorie 
zařazena teprve nedávno.

Družstvu pomohla nová soutěžní stříkačka
Sbor dobrovolných hasičů v Dobré uspořádal výroční valnou hromadu. Její jed-

nání mělo slavnostní ráz, neboť mimo jiné zhodnotilo premiérovou účast družstva 
mužů na loňském mistrovství České republiky v požárním sportu. Tým, který v še-
desátileté historii šampionátu startoval vůbec poprvé, všechny překvapil a vybojoval 
bronzové medaile. 

Starosta sboru Stanislav Hospodka a velitel Jan Pejzl tento úspěch po právu ozna-
čili za logické vyústění dlouholeté systematické práce, bezpočtu tréninků a trpělivé-
ho sbírání zkušeností. 

Za “obrovskou vzpruhu pro růst naší výkonnosti” oba označili pořízení výkonné 
stříkačky. “Vážíme si toho, že samospráva města Přibyslav na nákup kvalitního sou-
těžního stroje, a s jiným uspět není možné, uvolnila téměř 192 000 korun, zbytek 
do konečné ceny 245 000 Kč jsme doplatili zásluhou sponzorů a z vlastních kapes”, 
řekli představitelé sboru.

Prokop Kasal jménem “bronzového” družstva předal dárek veliteli Janu Pejzlovi se 
slovy obdivu k tomu, co pro úspěšný start sboru v Ústí nad Labem udělal. “Medaile 
jsme chtěli vybojovat pro tebe a díky tvému přičinění se nám to povedlo,” pronesl 
za potlesku.

S gratulací na valné hromadě SDH Dobrá vystoupili starosta okresního sdružení 
hasičů Havlíčkobrodska Josef Stejskal, místostarosta města Přibyslav Michael Omes 
a starosta SDH Přibyslav Josef Sobotka.

Ivo Havlík 

Hasiči z Dobré zhodnotili 
nejlepší rok své existence

 Apolena Kasalová, členka SDH 
Dobrá, mistryně země ve výstupu na věž 

a úspěšná reprezentantka České republiky 
na mistrovství světa, poskytuje rozhovor 

moderátorce slavnostního Gala odpoledne 
hasičského sportu Jaroslavě Čečrdlové.

Foto: Irena Špačková
 Foto: Karel Březina
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ZVEME VÁS NA JARNÍ TRHY KLAS
Každou sobotu 18.4.–13.6. od 8.00 do 11.00

Areál prodejny KLAS – Havířská 662, Havlíčkův Brod
Sadba
Bylinky
Košíky
Nosnice
Kachny
A spousty  dalších
Další prodejní
místo může být vaše!

ejny KLAS Havířs

h

Havířská 662, HB, E: klas@zempostober.cz, T: 569 428 874

Kanystr
Army 
PHM 
10 l  

205 Kč 

PRO PRODEJCE
Prodejní místo si

zarezervujte ZDARMA
přímo na prodejně, 

emailem na
trhy@zempostober.cz,

na tel. 569 428 874
nebo jednoduše přijďte.

Barel
35, 50, 75 l 

od 145 Kč 

Bramborová sadba
různé druhy 5kg 

105 Kč 
Popelnice 120 l 
černá plastová
785 Kč 

Březnová nabídka na prodejně 
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PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA 

LAKOMA 

 práškové lakování – komaxit 
 mokré lakování 

 tryskání/pískování a metalizace 

MOŽNOST ZHOTOVENÍ DO 24 HODIN! 

Kontakt: 777 326 863 

info@lakoma.cz 

www.lakoma.cz 

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

Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz
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ŠIFRA LOVCŮ PEREL
Milí čtenáři, ani letos nebudete ochuzeni o čtenářskou sou-
těž! Lovení perliček za přečtené knihy se vám, zdá se, docela 
líbí. Budeme v něm tedy pokračovat, ale trochu si ho ještě 
vyšperkujeme! ☺ 
Nejen že budete číst perlorodky a získávat za ně perly, vy 
budete ještě lušti t hned dvě šifry!

Jak na to?

•  každý lovec musí za měsíc přečíst alespoň dvě knihy (čte-
náři do 10 let jednu), tzv. perlorodky, a vyplnit k nim pra-
covní list

•  za nasbírané dvě (eventuálně jednu) perly získá lovec část 
šifry – obrázek, v němž budou zašifrované názvy známých 
dětských knih 

•  obrázků šifry bude celkem osm – za každý soutěžní měsíc 
jeden (v každém měsíci můžete získat pouze jeden obrá-
zek šifry)

•  těchto osm obrázků vám dá dohromady celek, z kterého 
se vám budou poznávat zašifrované názvy knih nejlépe

A aby toho nebylo málo! ☺

•  každý měsíc bude odtajněna další nápověda tomu lovci, 
který bude mít nárok na obrázek šifry – tzn. přečte mini-
málně dvě (jednu) perlorodky a získá za ně perlu

•  tato nápověda vás zavede ke knize ukryté v naší knihovně, 
z které musíte vyčíst slovo, jenž se bude hodit do křížovky

Všichni úspěšní lovci perel a lušti telé šifer v jednom by tak 
měli koncem října odevzdat seznam knih, jejichž názvy vyčetli 
ze zašifrovaného obrázku a vyplněnou křížovku složenou ze 
slov ukrytých tajně v knihách naší knihovny. Vítězům také 
pomůže počet nalovených perel, ke kterému bude přihlíženo.

Co vy na to?! ☺

Jdete do toho? Zvládnete číst, poznávat zašifrované obrázky 
a ještě vyplňovat křížovku ze získaných tajných slov? 
Nepochybuji, že ANO! Takže se na vás od března moc tě ším! ☺

 

vás srdečně zvou 
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 2. BŘEZNA V IC PŘIBYSLAV. 
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sobota 14. 3. 2020 v 17.00 h.
vstupné 60 Kč

sobota 11. 4. 2020 v 17.00 h.
vstupné 60 Kč
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březen 2020
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. března 2020 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. března 2020 Vojta K. Tomáško/předprodej Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2020 Březen – měsíc čtenářů/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2020 Šifra lovců perel/čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2020 Kostymérna – otevřena/viz plakát Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 2. března 2020 Jak dědeček Hříbeček bohatýra… – předprodej vstupenek Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 2. března 2020 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 3. března 2020 v 17.30 h. Beseda s Arnoštem Vašíčkem – ČESKÉ TAJEMNO Zasedací sál radnice KZM Přibyslav
– 4. března 2020 v 16.30 h. Keramický kroužek na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 6. března 2020 v 19.00 Veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 7. března 2020 v 14.00, 15.30 h. Strašení s kozou/Přibyslavská pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. března 2020 od 14.00 h. Odpolední duchovní obnova farnosti ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 7. března 2020 v 19.00 h. Vojta K. Tomáško/koncert Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 10. března 2020 Vyhlášení čtenáře roku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 13. března 2020 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 14. března 2020 od 13.30 h. Pexesový turnaj KD Utín Obec Utín
– 14. března 2020 od 16.30 h. Líný Kuba – holé neštěstí/divadlo KD Utín Obec Utín
– 14. března 2020 v 17.00 h. Ovečka Shaun ve fi lmu 2: Farmageddon Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. března 2020 v 19.30 h. FK – Ixcanul/fi lm; Sarraf/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 16. března 2020 Přízrak z Birchestru – předprodej vstupenek Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 16. března 2020 Pohádkový týden v knihovně – zahájení Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 18. března 2020 v 16.30 h. Keramický kroužek na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 19. března 2020 od 9.00 h. Burza – příjem věcí na prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 19. března 2020 ve 12.00 h. Uzávěrka dubnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. března 2020 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 21. března 2020 od 9.00 h. Burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 21. března 2020 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 21. března 2020 v 19.00 h. Setkání mládeže na faře – 13+ ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 22. března 2020 v 15.00 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 23. března 2020 od 9.00 h. Burza – výdej tržeb a věcí Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 23. března 2020 od 10.00 h. Daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2019 Jednací sál radnice Mě Ú Přibyslav
– 26. března 2020 od 16.00 hodin Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J. V. Stamice HB, pob. Přibyslav
– 27. března 2020 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 27. března 2020 v 19.00 h. Jak dědeček Hříbeček bohatýra napravil/DS Hadrián Kulturní dům KZM Přibyslav, DS Hadrián
– 28 března 2020 v 19.00 h. Jak dědeček Hříbeček bohatýra napravil/DS Hadrián Kulturní dům KZM Přibyslav, DS Hadrián
– 3. dubna 2020 od 8.00 h. Soutěž o nejchutnějšího beránka/přinášení beránků Výstavní síň KZM Přibyslav
– 4. dubna 2020 od 7.30 h. Přibyslavský pantofl íček Sportovní hala ŠD a ŠK Přibyslav
– 4. dubna 2020 od 13.00 h. Soutěž o nejchutnějšího beránka Výstavní síň KZM Přibyslavj j ý y


