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COVID-19 I SENIOŘI

CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE? 
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ

www.zzmv.cz | info@zzmv.cz | 730 546 895

Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte 
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším 
počtem lidí

Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu 
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje, 
vystavuje sebe i své okolí nákaze.

Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte 
pohyb mezi potenciálními nemocnými.

Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě 
zdravotních potíží však ihned volejte linku 155.
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píši tento úvodník 19. března, ale Vy ho budete držet v rukou nejdříve za 14 dní. 
Skutečnosti našich životů se dnes mění ze dne na den. Čelíme nebezpečí, o kterém 
mnoho nevíme, nebezpečí, které může odeznít bez vážných následků, ale které 
může fatálně ovlivnit naše životy. 

Tak nějak jsme si zvykli v dobách dobrých na to, že určitá míra blahobytu a svo-
body je samozřejmostí. Dnes vidíme, že tomu tak není. Zároveň jsme se podle mne 
velmi podceňovali, když mnozí říkali, že kdyby na naši společnost přišly těžké rány, 
tak je nezvládne. Věřte, už první dny ukázaly, že tomu tak není. Vlna solidarity, vzá-
jemné pomoci i pochopení, spolupráce s podniky, soukromníky, lékaři, dobrovolníky 
mne naplňují optimismem, že až budete držet stránky tohoto čísla v rukou, budeme 
sice ještě v režimu velmi tvrdých opatření, ale počty nakažených budou klesat. Pokud 
ne, pak věřím, že všichni budeme bojovat a pracovat na tom, abychom nepříznivou 
křivku nákazy zvrátili.

Není mým úkolem hodnotit v  tuto chvíli postup orgánů státní správy a  práci 
nás, jednotlivých složek. Všichni děláme tuto práci poprvé a je přirozené, že naše 

počínání generuje přirozené procento chybovosti. Na jedinou věc ale apeluji. Nelže-
me si v těchto chvílích, je třeba čelit přicházejícím věcem s pravdivými informacemi 
a nesnažit se selhání či chyby kamufl ovat. Stejně tak nemá smysl se nad chybami 
pohoršovat, je třeba je řešit, případně se jim zasmát. A to právě s jedinou výjimkou, 
kterou je lhaní nám, občanům. Věřte, že žádná chyba či problém nejsou tak fatální, 
aby někdo z deseti milionů těch skvělých lidí, kteří zde žijí, na ně nenašel řešení. 
A v dnešní době se tato řešení šíří velmi rychle. 

Zdá se, že toto číslo bude zahlceno mimořádně velmi neaktuálními informacemi, 
věřím ale, že pro Vás bude alespoň trochu rozptýlením v těchto zvláštních časech. 
Na  tomto místě bych měl děkovat všem, kteří se podílejí na  tom, abychom toto 
ohrožení zvládli, a všem, kteří ke všem opatřením přistupují odpovědně. Nemohu 
Vás jmenovat, je Vás zkrátka moc a pomáháte často nezištně! Děkuji Vám za Vaši 
práci, přístup, odpovědnost a nasazení. Jenom ty nás dokáží dovést do lepších časů.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav 

Přibyslavský občasník
Patří k nejvýznamnějším místním sdělovacím prostředkům. Je roznášen do schrá-

nek všech přibyslavských domácností. Informace o činnosti místní správy a samo-
správy jsou tak dostupné klasickou tištěnou formou pro všechny občany. Elektro-
nická forma, publikovaná na webu města, pokrývá případné výpadky v distribuci 
a rozšiřuje okruh čtenářů, kteří využívají sítě internet.

Měsíční interval vydávání 
Distribuce výtisků je poslední dobou nestabilní a Česká pošta do budoucna s nej-

větší pravděpodobností tuto roznáškovou službu poskytovat přestane.
Přibyslavský občasník je periodikem občanů města, kde je možné sdělovat své 

názory, postřehy i  návrhy. Archiv Přibyslavského občasníku (včetně digitální po-
doby) představuje podrobnou kroniku města zahrnující období posledních 30 let.

Přibyslavský čtvrtletník
Po jednoročním odmlčení se připravuje nové dvojčíslo, které bychom chtěli vydat 

koncem dubna.
Toto číslo se bude vztahovat ještě k roku 2019. Za zmínku stojí publikování bada-

telské práce Jaromíra Čermáka z Ronova nad Sázavou pod názvem „Seznamy ztrát 
vypovídají“. Nebudou chybět ani články Růženy Ročkové, Pavla Bezděčky, Luboše 
Janáčka, Josefa Čejky, manželů Kameníkových, Kláry Bezděčkové nebo básně od Ji-
řího Cenka. Zároveň se již připravuje nové číslo pro letošní ročník, jehož vydání by 
se čtenáři měli dočkat ještě v první polovině letošního roku.

Kabelová televize a místní rozhlas
Ve vysílání místního programu TV Přibyslav jsou zachyceny významné kulturní, 

sportovní a společenské události ve městě. Zpravidla bývá aktualizováno v intervalu 
14 dnů. Intervaly mezi vysíláním vyplňuje smyčka praktických informací.

Místní rozhlas je tradiční informační prostředek, jeho předností je možnost přinést 
občanům informaci okamžitě. Předpoklad dobré slyšitelnosti, je ovlivněn zejména 
technickým stavem jednotlivých ozvučujících prvků a jejich správným rozmístěním. 
Díky výše uvedené schopnosti přenosu informace okamžitě je rozhlas zahrnut do in-
formačního systému města v krizových situacích.

Webové stránky
Mohou přinášet informace okamžitě. V kombinaci s aplikací Česká obec je možné 

dostávat na mobilní telefon textové zprávy a oznámení o právě zveřejněných aktu-
álních informacích. Podmínkou je dostupnost sítě mobilního operátora, případně 
internetové připojení. Stávající podoba webových stránek byla hodnocena jako 
nepřehledná. V tomto směru město připravuje opatření a změny. Děkujeme za vaše 
návrhy a doporučení.

Sdělovací prostředky mají význam v tomto náročném období nouzového stavu, 
jehož příčinou je virová epidemie. 

Vážení souse dé, občané Přibyslavi a všech místních částí,

Místní sdělovací prostředky

19. března 2020

Poděkování za pomoc ve prospěch druhých
Překonávat aktuální obtížnou životní situaci je určitou zkouškou pro jednotliv-

ce i  pro občanskou společnost. Pro organizmus je důležité posílení imunity. Pro 
psychiku je důležité hledat klady tam, kde se na  první pohled vše jeví záporně. 
Paradoxně omezení osobního kontaktu nebrání tomu, abychom se více sblížili jako 
lidé na jedné lodi, kteří jsou vystaveni určitému nebezpečí. Naděje a optimizmus by 
měly převažovat nad beznadějí. Opatření, která byla přijata, předpokládají ohledu-
plnost, toleranci a přizpůsobení svých zájmů ve prospěch druhých lidí. Děkuji všem 
profesionálům i dobrovolníkům  za jejich nasazení pro druhé.

Michael Omes
místostarosta

(tel.: 728 264 579, 
e-mail: omesm@pribyslav.cz)

 Oprava zdi z roku 1912 v Havlíčkově ulici navazuje na rekonstrukci chodníku, 
která byla provedena koncem loňského roku. Foto: Michael Omes
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vyhlašuje výběrové řízení na funkci dělníka  
 

Náplň práce: obsluha skládky v Ronově nad Sázavou + dělnické práce v pracovní skupině MÚ. 
 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpokládaným termínem nástupu od 1. 7. 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 (vyučení v oboru opravář zemědělských strojů, 

automechanik, zámečník nebo podobný obor); 
 řidičský průkaz skupiny C, T; 
 strojnický průkaz na nakladač a zkušenosti s řízením traktoru a nakladače výhodou. 

 
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 

Nebude-li do 15. 4. 2020 zrušen zákaz vycházení a obnovena normální činnost úřadů, postačí u 
dokladu o vzdělání a rejstříku trestů prostá kopie nebo čestné prohlášení. Doklady budou doloženy 
dodatečně. 

 
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 20. 4. 2020 do 16:00 hodin na podatelnu MÚ; obálka 
s přihláškou a požadovanými podklady musí být viditelně označena nápisem „Výběrové řízení – 
dělník – 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 24. 3. 2020 
 

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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V době tvorby tohoto příspěvku (20. 3. 2020) se městský úřad nachází v omeze-
ném provozu, pro veřejnost jsme pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí 
k dispozici každé pondělí a středu od 13:00 do 16:00 hodin. Nebude-li ze strany 
vlády ČR upraveno příslušné krizové opatření, budeme držet úřední hodiny ve stej-
ném rozsahu.

Koronavirová opatření města, městských organizací i dalších organizací působí-
cích ve městě (lékaři, COOP Jednota, úřad práce, Česká pošta atd.) se snažíme v ak-
tuální podobě shromažďovat do jednoho dokumentu „Opatření ve městě Přibyslav“ 
a tento dokument zveřejňujeme na webových stránkách a vývěsce městského úřadu.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rada města Přibyslav dne 12. 2. 2020 a Zastupitelstvo města Přibyslav dne 26. 2. 

2020 schválily poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 2020 v souladu 
se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav.

Rada města Přibyslav rozdělila 496.500 Kč (dotace do výše 50.000 Kč) a Zastupi-
telstvo města Přibyslav 455.000 Kč (dotace nad 50.000 Kč). 

Celkem bylo rozděleno 951.500 Kč mezi 34 příjemců. SK Přibyslav, z.s., obdržel 
165.000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav 130.000 Kč, SK JUVENIS PŘIBY-
SLAV, z.s., 110.000 Kč, Šatlava music, z.s., 50.000 Kč, Junák – český skaut, středisko 
Goliath Přibyslav, z.s., 49.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav 
45.000 Kč, Římskokatolická farnost Přibyslav 40.000 Kč, TJ SATIVA KEŘKOV 
34.000 Kč, Aeroklub Přibyslav, z.s., 27.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Dobrá 25.000 Kč, Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Přibyslav 23.000 Kč, 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibyslav 20.000 Kč, SH ČMS 
– Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jablonná 16.000 Kč, Český svaz včelařů, z.s., 
15.000 Kč, pan (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) na fi nan-
cování festivalu Houpačka 14.000 Kč, Milan Plocek na fi nancování závodu Vysočina 
2020 14.000 Kč a Prímadonky 12.000 Kč. V dalších případech se jednalo o částku 
dotace 11.000 Kč a menší.

Dotace jsou určeny na pokrytí nákladů žadatelů souvisejících s konkrétní jednorá-
zovou akcí pořádanou žadatelem nebo na pravidelnou činnost žadatele (podporu 
činnosti). 

Příjemce provádí do 31. 1. následujícího roku závěrečné vyúčtování dotace dle 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Během měsíce března bylo realizováno výběrové řízení na stavební práce na opra-

vu další (poslední) části hřbitovní zdi v Přibyslavi, vybudování nových komunikací 
pro pěší a autobusových zastávek v místní části Dvorek, investice je označena „Chod-
ník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“. Dále proběhlo výběrové 
řízení na odizolování kulturního domu v Utíně, investice označena „Stavební úpravy 
KD Utín – odstranění vlhkosti“, výběrové řízení na rekonstrukci dvou rybníků v Čes-
ké Jablonné, zakázka označena „Rekonstrukce vodních nádrží v místní části Česká 
Jablonná, Přibyslav“ a výběrové řízení na pořízení komunální techniky pro odbor 
technických služeb. V současné době jsou tato výběrová řízení ve  smluvním  jed-
nání a u některých z nich musí výsledek projít schvalovacím procesem Rady města 
Přibyslav. Prozatím nejsou známy výsledky výzvy na investici „Přechod pro chodce 
ul. Havlíčkova, Přibyslav“ a  na  pořízení nového kompaktoru odpadu na  skládku. 
Dle harmonogramu prací pokračují stavební práce, související s rekonstrukcí bytu 
a bytového domu v Ronově nad Sázavou čp. 15. 

Bytová oblast – jak je veřejnosti známo, město Přibyslav realizuje prodej 12 by-
tových jednotek v ulici Nerudova, čp. 663 – 666. Informace k tomuto záměru jsou 
vyvěšeny na  úřední desce. Zastupitelstvo města Přibyslav dále schválilo prodej 
3 bytových jednotek obálkovou metodou. Vzhledem k současné epidemiologické 
situaci dle nařízení vlády ČR byly zrušeny prohlídky těchto tří bytů. Dále se v sou-
vislosti s  vyhláškou vlády ČR termín podávání nabídek a otvírání obálek odkládá 
na neurčito. V případě zájmu o prohlídku bytu, nejste-li vedeným žadatelem o byt 
ve vlastnictví města Přibyslav, prosím zašlete na vás kontakt na emailovou adresu 
srbovah@pribyslav.cz. O náhradním termínu prohlídky bytů budete včas informo-
váni, je nutné sledovat úřední desku. Ze stejného důvodu zrušil Kraj Vysočina pro 
letošní rok akci Čistá Vysočina. 

Zastupitelstvo města Přibyslav koncem února schválilo kupní smlouvu bytové 
jednotky ul. Příkopy čp. 485, následně byl byt v březnu předán majitelům. Probíhaly 
běžné provozní opravy a odstranění závad, které byly nahlášeny nájemci. V sou-
činnosti s odborem technických služeb byla instalována v domě s pečovatelskou 
službou čp. 254 světla do chodeb jednotlivých pater s pohybovým čidlem.

V současné době není k pronájmu žádný volný městský byt ani byt v domě s pe-
čovatelskou službou.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Všechno je jinak. Ještě v minulém článku v březnovém čísle jsem se spolu s vámi 

těšila na taneční přehlídky ve sportovní hale. Březnový MIA DANCE FESTIVAL a dub-
nový PANTOFLÍČEK. Zrušeno. Vše. Až do odvolání. Tak tedy pojďme se těšit dál. 
Na  letní sezónu koupaliště a  ještě předtím květnový ACO Běh? Nevím. Nevíme. 
Uvidíme. Pokud se náš život brzy vrátí do normálních kolejí, budeme potřebovat 
na koupališti, tak jako každý rok, zajistit občerstvení. Záměr pronájmu objektu k pro-
vozování občerstvení je vyvěšený na Úřední desce města Přibyslav a je zveřejněný 
také v tomto čísle Přibyslavského občasníku. 

Technická četa města v předjaří nachystala sekačky, traktůrky na zeleň, pokračuje 
v opravách, renovaci a natírání laviček. Vyčištěné je koryto potoka v Dobré, spousta 
práce je stále na cyklostezce, s odstraňováním suchých větví, s úklidem. S příchodem 
slunečných dnů ji vždy v pátek dočista zametáme. Po vyhlášení nouzového stavu 
Vládou České republiky je teď ale vše v útlumu. Děláme ty nejnutnější práce, jako je 
úklid města, čištění kontejnerových stání, v provozu je skládka v Ronově nad Sáza-
vou. Ale dočasně pouze pro svozové fi rmy, pro živnostníky. Nosíme roušky, dbáme 
na své zdraví a zdraví svého okolí. Vyčkáváme dnů příštích.

Buďte na sebe opatrní, přeji všem pevné zdraví a dobrou náladu.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Jak se bránit virovým onemocněním a zachovat si chladnou 
hlavu.

Nenechme se v dnešní době nakazit strachem z epidemie a naplňme své nitro 
optimismem. Silná imunita a  psychická odolnost – to jsou základní zbraně proti 
virové nákaze i ostatním neduhům. Panika a stres doslova přitahují všechny nemoci 
a oslabují naši imunitu.

Co tedy dělat v dnešní době, kdy je omezován náš volný pohyb venku? Nejhorší 
je zůstat doma a celý den sledovat negativní zprávy. Pravidelný pohyb na čerstvém 
vzduchu je zcela zásadní a  i procházka ve svižném tempu se počítá. Kyslík je na-
prostá samozřejmost pro správné fungování organismu. Odolnost organismu lze 
posilovat i  postupným otužováním třeba studenou sprchou. Dělejme to, co nás 
baví, věnujme se činnostem, které nám udělají radost, smějme se. Jakákoliv aktivita 
pomáhá zahánět negativní myšlenky.

Vše by mělo být v rovnováze, aktivita i odpočinek, a tím myslím především kvalitní 
spánek. Pokud organismus trpí nedostatečným nebo nekvalitním spánkem, projevu-
je se to i na oslabeném imunitním systému.

Strava dokáže s lidským tělem mnohé. Dostatek vitamínů a minerálů zajistí správ-
né fungování celého organismu. Naprostým základem je příjem vitamínu C, který 
bychom měli organismu dodávat několikrát denně a  to pokud možno v přírodní 
formě. Zkuste si, jak vás ráno doslova „nakopne“ sklenice vlažné vody s vymačkaným 
citrónem.

Náš jídelníček by měl obsahovat hlavně dostatek ovoce a  zeleniny, celozrnné 
obiloviny, luštěniny, kysané mléčné výrobky, kvalitní libové maso, vejce, sýry, se-
mínka, ořechy a ryby. Co nejširší výběr kvalitních surovin zajistí tělu vše potřebné. 
Imunitu určitě posílíme česnekem, cibulí, křenem, zázvorem, kysaným zelím, hlívou 
ústřičnou, bylinkami jako je dobromysl, mateřídouška, bazalka, šalvěj, významné 
antibakteriální, antivirotické a antibiotické účinky má například lichořeřišnice. Ne-
zapomínejme si bylinkové čaje nebo třeba zelený čaj osladit medem, léčivé účinky 
medu jsou známé od starověku.

Střevní mikrobiom hraje v našem fyzickém i psychickém zdraví větší roli, než jsme 
se dosud domnívali. Proto je potřeba ho posilovat a to probiotiky. V jídelníčku by 
tedy neměly chybět zakysané mléčné výrobky, jogurty, kefíry či acidofi lní mléka 
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a  také fermentované potraviny (např. kysané zelí, kvašené okurky), které udělají 
dobře našim střevům.

Na  závěr ještě malé zamyšlení. Život nás někdy přivádí do  situací, které jsme 
nezažili a které jsme si nikdy nedokázali představit. Jestliže se však podíváme do mi-
nulosti, zjistíme, že to, co nyní tak neočekávaně prožíváme, patřilo k životu našich 
předků překvapivě často. Dnešní situace přímo vybízí k jistému ztišení a zastavení se 
v neustálém spěchu. K zamyšlení se nad tím, co je pro nás opravdu důležité a cenné.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Město Přibyslav mělo v měsíci dubnu pro občany zajištěn svoz a sběr velkoobje-

mového a nebezpečného odpadu. Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s proká-
záním výskytu koronaviru na území České republiky tento svoz v jarních měsících 
neproběhne a  bude se konat až na  podzim tohoto roku. Občané města mohou 
v průběhu roku k odložení nebezpečných odpadů využít bezplatnou službu (kromě 
materiálů obsahujících azbest) sběrného dvora v Ronově nad Sázavou.

Děkujeme za pochopení.

Jana Krejčová
referent OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Celý měsíc březen probíhal v Pečovatelské službě Přibyslav pod taktovkou koro-

navirového onemocnění Covid-19 a vyhlášení nouzového stavu v ČR.
Na  základě rozhodnutí vlády ČR můžeme v  tomto období poskytovat naši 

pečovatelskou terénní službu občanům bez povinnosti s  nimi uzavírat Smlouvu 
o  poskytování pečovatelské služby. Zároveň s  tímto jsme dočasně omezili okruh 
základních činností, které v rámci služby poskytujeme. V současné době tedy ope-
rativně poskytujeme pouze např. nákupy, pochůzky k lékaři, nezbytnou pomoc při 
osobní hygieně, donášku či dovoz obědů a naopak dočasně omezujeme některé jiné 
činnosti, jako jsou velké úklidy, mytí oken, doprovody apod. Vše další je po dohodě 
přímo s vedoucí pečovatelské služby.

Nebojte se nám proto zavolat, pokud potřebujete nakoupit potraviny, drogerii či 
obstarat léky u lékaře a v lékárně. Rádi přijedeme, sepíšeme s vámi nákup, nakoupí-
me vám a nákup vám přivezeme až domů. V případě zájmu kontaktujte prosím paní 
Martinu Veselou, DiS. Na telefonním čísle 569 482 128 nebo 720 513 592.

V současné době jsou také do odvolání zrušeny všechny pravidelné akce, které 
se ve  středisku pečovatelské služby pravidelně konají (např. mše svatá, poradna 
pro neslyšící a nedoslýchavé, klub seniorů, cvičení seniorů atd.). O termínu jejich 
obnovení vás budeme neprodleně informovat.

Zároveň žádáme klienty Pečovatelské služby Přibyslav, u kterých je reálná mož-
nost, že se již nakazili (v souvislosti s např. rodinnými příslušníky apod.), aby ne-
prodleně tuto informaci telefonicky oznámili vedoucí pečovatelské služby na výše 
uvedená telefonní čísla, abychom domluvili další postup při poskytování služby 
a nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku.

Seniorům pak dále také nabízíme možnost vyzvednout si pro svoji vlastní potřebu 
bavlněnou roušku (ústenku) ve středisku pečovatelské služby. V případě potřeby 
zavolejte na výše uvedené telefonní číslo a po dohodě a v rámci časových možností 
pečovatelek je možné vám roušku donést k vám do bytu. Tímto Vás také žádáme, 
abyste při kontaktu s  pečovatelkou (při donášce oběda, nákupu, úklidu apod.) 
roušku používali a drželi se hesla „MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE – TVOJE ROUŠKA 
CHRÁNÍ MĚ“.

Děkujeme za vaši vstřícnost, ochotu, toleranci a ohleduplnost. Jde o bezpečnost 
a zdraví nejen vás, ale i nás všech.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Je zřejmé, že se většina dubnových příspěvků ponese v duchu obav z koronavirové 

nákazy. Sociální činnost byla tímto virem ovlivněna hned v několika směrech. Došlo 
k útlumu sociálních šetření a jiných návštěv v domácnostech klientů, řada záležitostí 
byla řešena na dálku a několik akcí muselo být zrušeno. 

Do odvolání byl uzavřen Klub seniorů Pohoda, který se např. těšil na cestopisnou 
přednášku pana Kreibicha, trénink paměti s Evou Vostálovou, hudební odpoledne 
s panem Sejkorou, velikonoční dílničky a další. Všechny akce se budeme snažit senio-
rům vynahradit v jiných termínech. Stejně tak jsme zatím pozastavili nabídku volných 
míst na celodenní výlet seniorů do Libereckého kraje, který se měl uskutečnit 11. 6. 

Bezplatná Alzheimer poradna
se v dubnu nekoná!

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

2020. Stále musíme mít na paměti, že senioři jsou nejohroženější skupinou při one-
mocnění tímto zákeřným virem a děláme tak různá opatření, abychom riziko nákazy 
snížili na minimum. Momentálně tedy nemůžeme říci, zda se výlet letos uskuteční. 

Omezení se dotkla i vyřizování sociálních záležitostí. Mnoho úřadů v březnu pre-
ferovalo elektronickou či telefonní komunikaci s  klienty a  zvýšil se počet dotazů 
na kompenzaci příjmu jinými sociálními dávkami. Rodiče dětí již běžně čerpají ošet-
řovné. V případě fi nanční tísně vzniklé v souvislosti s probíhajícími událostmi, se lidé 
mohou obracet na pracoviště úřadů práce ČR, které rozhodují o poskytnutí mimo-
řádné okamžité pomoci (MOP). Bližší informace o MOP získáte na tel. 950 114 232 
(Přibyslav) nebo 950 114 523 (Havlíčkův Brod). 

Řešení životních situací v souvislosti s koronavirem, jako je náhrada mzdy a pra-
covněprávní vztahy, ošetřovné, omezení v zařízení sociálních služeb a další,  nalez-
nete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří 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)

Rozmístění kontejnerů na bioodpad
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 30. 3. a 27.4. 6 Cihlářská 6. 4.
2 Bezručova 31. 3. a 28.4. 7 Jiráskova 7. 4.
3 Hesovská 1. 4. a 29.4. 8 Vyšehrad 8. 4.
4 Pecháčkova I 2. 4. a 30.4. 9 Prokopova 9. 4.
5 Zahrádky u ACA 3. 4. a 30.4. 10 Na Vyhlídce 9. 4.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 14. 4. 16 Seifertova 20. 4.
12 Pecháčkova II 14. 4. 17 Česká 21. 4.
13 Nezvalova 15. 4. 18 U Barevny 22. 4.
14 Bezpalcova 16. 4. 19 Zahradní 23. 4.
15 Zahrádky Amerika 17. 4. 20 Zahrádky Letiště 24. 4.
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 1/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program zasedání zastupi-
telstva města konaného dne 26. 2. 2020.
Termín: 26. 02. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

2/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členkou Osadního výboru Dobrá paní 
Marii Hanušovou, Dobrá 104 a děkuje panu Janu Matouškovi, který nedávno 
zemřel, za jeho dlouholetou práci.
Termín: 28. 02. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

3/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, záměr prodeje 9 bytových jednotek, a to č. 663/7, 663/8, 
663/9, 664/7, 664/8, 665/8, 665/9, 666/7 a  666/8, situovaných ve  4. NP 
v budově čp. 663, 664, 665 a 666, stojící na pozemcích parc. č. st. 927, parc. 
č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše v obci a k. ú. Přibyslav, ulice 
Nerudova, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy čp. 
663, 664, 665 a  666, ulice Nerudova, Přibyslav a  spoluvlastnického podílu 
k pozemkům parc. č. st. 927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, 
vše v obci a k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů. 
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

4/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodejní ceny u bytových jednotek 
ve vlastnictví města Přibyslav umístěných v bytovém domě čp. 663, 664, 665 
a 666, ulice Nerudova, Přibyslav, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu čp. 663, 664, 665 a 666 a pozemcích parc. č. st. 
927, st. 928, st. 929 a st. 930, vše v k. ú. a obci Přibyslav, se všemi součástmi 
a příslušenstvím takto:
- prodejní cena bytové jednotky č. 663/7 ve výši 939.696,00 Kč,
- prodejní cena bytové jednotky č. 663/8 ve výši 702.422,25 Kč,
- prodejní cena bytové jednotky č. 663/9 ve výši 953.319,75 Kč,
- prodejní cena bytové jednotky č. 664/7 ve výši 820.500,00 Kč,
- prodejní cena bytové jednotky č. 664/8 ve výši 612.150,00 Kč,
- prodejní cena bytové jednotky č. 665/8 ve výši 693.126,75 Kč,
- prodejní cena bytové jednotky č. 665/9 ve výši 968.730,00 Kč,
- prodejní cena bytové jednotky č. 666/7 ve výši 927.884.25 Kč,
- prodejní cena bytové jednotky č. 666/8 ve výši 693.126,75 Kč.
Prodejní cena vychází ze Zásad prodeje vymezených bytových jednotek v do-
mech čp. 663, 664, 665 a 666 ve vlastnictví města Přibyslav a z ceny obvyklé, 
uvedené ve  znaleckém posudku, která je ponížena o  25 %, a  to z  důvodu 
aktuálního stavu domu a jednotlivých bytů a z předpokládaných budoucích 
nákladů na  společné prostory a  dlouhodobého udržování bytů nad rámec 
povinností nájemce. 
Zastupitelstvo města Přibyslav ukládá Městskému úřadu Přibyslav, odboru 
hospodářsko-správnímu, zaslat v  rámci předkupního práva nájemcům by-
tového domu čp. 663, 664, 665 a 666, ulice Nerudova, Přibyslav, závaznou 
nabídku na koupi bytové jednotky a připravit odkup bytových jednotek.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

5/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr a podmínky prodeje bytové 
jednotky č. 664/9, 2+1 s příslušenstvím o celkové podlahové ploše 57,70 m2, 
situované ve 4. NP v budově čp. 663, 664, 665 a 666, stojící na pozemcích par. 
č. st. 927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše v obci a k. ú. Při-
byslav, ulice Nerudova, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2395/100000 
ke společným částem budovy čp. 663, 664, 665 a 666, ulice Nerudova, Přiby-
slav, a spoluvlastnického podílu ve výši 2395/100000 k pozemkům parc. č. st. 
927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v obci a k. ú. Přibyslav, a to obálkovou metodou. Záměr a pod-
mínky prodeje budou zveřejněny na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

6/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr a podmínky prodeje bytové 
jednotky č. 665/7, 2+1 s příslušenstvím o celkové podlahové ploše 54,80 m2, 
situované ve 4. NP v budově čp. 663, 664, 665 a 666, stojící na pozemcích par. 
č. st. 927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše v obci a k. ú. Při-
byslav, ulice Nerudova, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2369/100000 
ke společným částem budovy čp. 663, 664, 665 a 666, ulice Nerudova, Přiby-
slav, a spoluvlastnického podílu ve výši 2369/100000 k pozemku parc. č. st. 
927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v obci a k. ú. Přibyslav, a to obálkovou metodou, a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

7/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr a podmínky prodeje bytové 
jednotky č. 666/9, 2+1 s příslušenstvím o celkové podlahové ploše 54,70 m2, 
situované ve 4. NP v budově čp. 663, 664, 665 a 666, stojící na pozemcích par. 
č. st. 927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše v obci a k. ú. Při-
byslav, ulice Nerudova, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2364/100000 
ke společným částem budovy čp. 663, 664, 665 a 666, ulice Nerudova, Přiby-
slav, a spoluvlastnického podílu ve výši 2364/100000 k pozemku parc. č. st. 
927, parc. č. st. 928, parc. č. st. 929 a parc. č. st. 930, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v obci a k. ú. Přibyslav, a to obálkovou metodou, a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

8/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/7 umístěné v bytovém domě čp. 485, ulice Příkopy, 
Přibyslav včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupujícími manželi panem (… 
z důvodu ochrany osobních údajů byl tento údaj vymazán), 582 22 Přibyslav, 
za kupní cenu 552.000 Kč. 
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

9/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č. 64/12 o vý-
měře 49 m2 a parc. č. 65/5 o výměře 11 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi panu…, 
582 22 Přibyslav za kupní cenu 6.000 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí 
kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 26. 2. 
2020, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

10/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej ideální jedné poloviny po-
zemku parc. č. 141/16 o výměře 228 m2, odděleného geometrickým plánem 
č. 181-76/2018 z  pozemku parc. č. 141/10 v  k. ú. Poříčí u  Přibyslavi panu 
…., 582 22 Přibyslav za kupní cenu 11.400 Kč. Náklady spojené s prodejem 
ve výši jedné poloviny hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavře-
na do šesti měsíců od 26. 2. 2020, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

11/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej ideální jedné poloviny po-
zemku parc. č. 141/16 o výměře 228 m2, odděleného geometrickým plánem 
č. 181-76/2018 z pozemku parc. č. 141/10 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi paní …., 
582 22 Přibyslav za kupní cenu 11.400 Kč. Náklady spojené s prodejem ve výši 
jedné poloviny hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 26. 2. 2020, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

12/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej části pozemku parc. č. 10/1 
označeného jako díl „b“ o výměře 2 m2, části pozemku parc. č. 10/3 označe-
ného jako díl „a“ o výměře 25 m2 a pozemku parc. č. 139/7 o výměře 46 m2, 
odděleného z pozemku parc. č. 139/1 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi dle geomet-
rického plánu č. 185-19/2019 manželům …, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 
7.300 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlou-
va nebude uzavřena do šesti měsíců od 26. 2. 2020, toto usnesení pozbývá 
platnosti.
Termín: 26. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

13/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č 137/8 o vý-
měře 90 m2 a  parc. č. 137/10 o  výměře 23 m2 v  k. ú. Hřiště manželům …, 
582 22 Přibyslav za kupní cenu 7.910 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí 
kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 26. 2. 
2020, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

14/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 2250 
o výměře 9 m2 a pozemku parc. č. 33/2 o výměře 12 m2, odděleného geo-
metrickým plánem č. 1710-19/2019 z pozemku parc. č. 33 v k. ú. Přibyslav 
paní … 582 22 Přibyslav za kupní cenu 7.350 Kč. Náklady spojené s prodejem 
v  poměrné výši hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců do 26. 2. 2020, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

15/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 33/3 o vý-
měře 2 m2 a  ideální jednu polovinu pozemku parc. č. 33/4 o výměře 3 m2, 
oddělených geometrickým plánem č. 1710-19/2019 z pozemku parc. č. 33 
v k. ú. Přibyslav …, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 1.225 Kč. Náklady spojené 
s prodejem v poměrné výši hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 26. 2. 2020, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 26.  02. 2020
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16/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej ideální jedné poloviny po-
zemku parc. č. 33/4 o výměře 3 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1710-
19/2019 z  pozemku parc. č. 33 v  k. ú. Přibyslav panu …, 582  22 Přibyslav 
za  kupní cenu 525 Kč. Náklady spojené s  prodejem v  poměrné výši hradí 
kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 26. 2. 
2020, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 26. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

17/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemků parc. č. 64/10 o vý-
měře 62 m2, parc. č. 139/5 o výměře 113 m2 a pozemku parc. č. 139/6 o vý-
měře 244 m2, odděleného geometrickým plánem č. 185-19/2019 z pozemku 
parc. č. 139/1 a 139/4 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi ve vlastnictví města Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 za pozemky parc. č. 
st. 65 o výměře 5 m2, parc. č. 11/26 o výměře 37 m2 a parc. č. 138/3 o výměře 
191 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi ve vlastnictví paní …, 582 34 Krásná Hora 
s doplatkem v rozdílu kupní ceny ve výši 1.382 Kč ve prospěch města Přibyslav. 
Náklady spojené se směnou hradí směňující rovným dílem. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 26. 2. 2020, toto usnesení po-
zbývá platnosti.
Termín: 26. 08. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

18/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 
312/8 o výměře cca 2 407 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

19/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Dohodu o změně hranice ka-
tastrálního území Hřiště, Ronov nad Sázavou (město Přibyslav) a katastrálního 
území Pořežín (obec Velká Losenice).
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

20/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje návrh nového uspořádání pozemků 
(soupis nových pozemků pro LV 10001) v rámci řízení o komplexní pozemko-
vé úpravě v k. ú. Česká Jablonná.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

21/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

22/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na  vědomí informaci o  stavu požární 
ochrany ve městě Přibyslav za rok 2019.
Termín: 04. 03. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

23/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s realizací Strategie komunitně vede-
ného místního rozvoje území (SCLLD) Místní akční skupiny Havlíčkův kraj 
na období 2021 – 2027 na svém správním území. 
Termín: 15. 03. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

24/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace (příspěvku na vy-
rovnávací platbu) pro Domov Ždírec, příspěvková organizace, Ždírec 43, 
588  13 Polná, IČO 75002779 ve  výši 51.240 Kč, pro Domov pro seniory 
Havlíčkův Brod, Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60128071 ve výši 
65.880 Kč a pro Oblastní Charitu Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 15060233 ve výši 56.625 Kč, 14.021 Kč, 5.897 Kč a uza-
vření veřejnoprávních smluv. 
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

25/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Přibyslav Šatlava music z.s., Rašínova 525, 582 22 Přibyslav, IČO 22886877 
ve výši 50.000 Kč, SK JUVENIS PŘIBYSLAV, z.s., Česká 34, 582 22 Přibyslav, 
IČO 26545331 ve výši 110.000 Kč, SK PŘIBYSLAV, z.s., Husova 302, 582 22 
Přibyslav, IČO 60126205 ve výši 165.000 Kč a Tělocvičné jednotě Sokol Přiby-
slav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 60126205 ve výši 130.000 Kč a uza-
vření veřejnoprávních smluv. 
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

26/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Rámcovou smlouvu o  ter-
mínovaném vkladu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO 00268097 a MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 
140 28 Praha 4, Michle, IČO 25672720.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

27/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít termínovaný vklad ve  výši 
30.000.000 Kč na dobu 6 měsíců u MONETA Money Bank, a.s, Vyskočilova 
1442/1b, 140 28 Praha 4, Michle, IČO 25672720.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

28/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít konfi rmaci na  depozitum 
ve  výši 30.000.000 Kč na  6 měsíců u  České spořitelny, a.s., Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

29/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2020.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 43/2020 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 
683, 582  22 Přibyslav, IČO 75011930 za  rok 2019 a  rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ve  výši 422.076,73 Kč takto: do  rezervního fondu 
400.972,89 Kč (95 %), do fondu odměn 21.103,84 Kč (5 %).
Termín: 06. 03. 2020
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

44/2020 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hospo-
daření za rok 2019 příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 a rozdělení zlepše-
ného hospodářského výsledku ve výši 206.557,80 Kč takto: do fondu odměn 
10.327,89 Kč (5 %) a do rezervního fondu 196.229,91 Kč (95 %).
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

45/2020 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v areálu 
koupaliště, Česká 740, 582 22 Přibyslav, za účelem provozování občerstvení 
v letní sezoně 2020. Jde o objekt občanské vybavenosti - občerstvení, parcelní 
číslo stavební 2362 v  k. ú. Přibyslav, o  výměře 37 m2 + zadlážděný prostor 
kolem objektu občerstvení parc. č. 53/1 v k. ú. Přibyslav, o výměře 80 m2 k ven-
kovnímu posezení pro návštěvníky. Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední 
desce Městského úřadu Přibyslav po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

46/2020 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 o vý-
měře 14 m2 v k. ú. Přibyslav panu Kamilu Petrovi, Nový svět 98, Vysoká, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 74434268. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020.
Termín: 01. 04. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

47/2020 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1826 
o  výměře 8 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit na  úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 01. 04. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

48/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a  smlouvu o  právu provést stavbu č. IV-12-2019392/
VB/2 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 
00268097 a  společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - 
Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví města 
Přibyslav parc. č. 1678/1 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu zařízení dis-
tribuční soustavy.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

49/2020 Rada města Přibyslav bere na vědomí informaci o omezení provozu Mateřské 
školy Přibyslav, Bezručova 683, Přibyslav, IČO 75011930 v období 9. 3. - 13. 
3. 2020.
Termín: 09. 03. 2020
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 04.  03. 2020

(pokračování na str. 10)
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50/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na  zakázku „Dodávka serveru pro 
město Přibyslav“ nabídku od  pana Luboše Marka, Revoluční 20, 582  21 
Pohled, IČO 76602699 s  nabídkovou cenou ve  výši 352.000 Kč bez DPH, 
tj. 425.920 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít kupní smlouvu mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem 
Lubošem Markem, Revoluční 20, 582 21 Pohled, IČO 76602699. 
Termín: 27. 03. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

51/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Obnova a oprava oploce-
ní hřbitova v Přibyslavi - 3. část“ nabídku od společnosti PKbau s.r.o., Dolní 
141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO 08757127 s nabídkovou cenou ve výši 
609.233 Kč bez DPH, tj. 737.172 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlou-
vu o  dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sá-
zavou, IČO 08757127.
Termín: 27. 03. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

52/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Stavební úpravy KD Utín - 
odstranění vlhkosti“ nabídku od společnosti START Zelený s.r.o., Široká 376, 
588 32 Brtnice, IČO 08731314 s nabídkovou cenou ve výši 293.187,80 Kč bez 
DPH, tj. 354.757,24 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČO 08731314.
Termín: 27. 03. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

53/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na  zakázku „Rekonstrukce vodních 
nádrží v  místní části Česká Jablonná, Přibyslav“ nabídku od  společnosti 
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., se sídlem Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 25274368 s nabídkovou cenou ve výši 3.223.891 Kč bez DPH, tj. 
3.900.908 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., se sídlem Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 25274368.
Termín: 27. 03. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

54/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na podlimitní veřejnou zakázku „Dodáv-
ka traktoru a komunálního chodníkového malotraktoru pro město Přibyslav“ 
nabídku od společnosti STROM PRAHA a.s., Lohenická 607, 190 17 Praha 
9 - Vinoř, IČO 25751069 s nabídkovou cenou ve výši 3.395.000 Kč bez DPH, 
tj. 4.107.950 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít kupní smlouvu mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společnos-
tí STROM PRAHA a.s., Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř, IČO 25751069.
Termín: 27. 03. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

55/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o umístění 
přijímače dálkového ovládání koncových prvků varování JSVV ev. č.: KŘ-76/5-
2009 s  organizací ČR - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, se sídlem 
Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 56/2020 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 
Přibyslav, IČO 70944938 za rok 2019 a rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku ve  výši 308.689,96 Kč takto: do  rezervního fondu 293.255,26 Kč 
(95 %), do fondu odměn 15.434,70 Kč (5 %).
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

57/2020 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 4. 2020 celkový počet za-
městnanců města v Městském úřadu Přibyslav na 39 zaměstnanců a schvaluje 
dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Přibyslav.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

58/2020 Rada města Přibyslav rozhoduje pronajmout pozemky pro provozování 
pouťových atrakcí na  přibyslavské pouti v  roce 2020 panu Jozefu Spilkovi, 
Rozhovice 86, 538 06 Rozhovice, IČO 15617581 za cenu ve výši 135.000 Kč.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 18.  03. 2020

(pokračování ze str. 9) 59/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. IV-12-2017646/VB/01 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. 
s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži 
pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 378/5, 575/3 a 380/6 v k. ú. 
Dobrá spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 422-440/2019. Jednorázová náhrada za zřízení 
služebnosti je ve výši 9.060 Kč + DPH.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

60/2020 Rada města Přibyslav schvaluje záměr výpůjčky pozemků parc. č. 1064/1 o vý-
měře 13 209 m2, parc. č. 1073/1 o výměře 2 545 m2, parc. č. 1075/2 o výměře 
7 671 m2 a parc. č. 1078 o výměře 9 621 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr 
města vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

61/2020 Rada města Přibyslav schvaluje příkazní smlouvu č. 2020012 na administraci 
dotace v rámci projektu „Regenerace zeleně v Parku u pomníku Jana Žižky 
v Přibyslavi“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 0026097 a fi rmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
IČO 46978135.
Termín: 15. 04. 2020
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

62/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav 
SHČMS - Sboru dobrovolných hasičů Ronov nad Sázavou, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 60128810 ve výši 3.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. 
Termín: 31. 05. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

63/2020 Rada města Přibyslav projednala kritéria pro předškolní vzdělávání pro školní 
rok 2020/2021 Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, 
IČO 75011930.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

64/2020 Rada města Přibyslav schvaluje nákup elektřiny pro město Přibyslav a s ním zú-
častněné zadavatele na rok 2022 na Českomoravské komoditní burze Kladno 
prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., IČO 26439573.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

65/2020 Rada města Přibyslav schvaluje nákup zemního plynu pro město Přibyslav 
a  s  ním zúčastněné zadavatele na  rok 2022 na  Českomoravské komoditní 
burze Kladno prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., IČO 26439573.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Vážení čtenáři,
dubnové číslo PO bylo doručeno do schránek 

našimi dobrovolníky. Případné nedostatky hlaste 
na tel. čísle 569 484 257.

Redakce PO
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Ahoj, tak tohle jsme my, třída Včelek. Chlapci 
a děvčata ve věku 3-4 roky. Většina z nás už chodí 
do mateřské školy druhým rokem, dokážeme si pa-
rádně užít každý den s kamarády i paními učitelkami 
a  asistentkami. Na  stýskání po  mamince nemáme 
čas. Sebeobsluha /oblékání, jídlo, hygiena/ už nám 
nedělá vůbec žádné potíže, velice se nám líbí pobyt 
venku s dlouhými vycházkami do přírody v okolí Při-
byslavi. Velká část našich aktivit se zaměřuje právě 
na pozorování změn v přírodě v průběhu čtyř roč-
ních období.

Rádi výtvarně tvoříme ze všech možných materiá-
lů a s pomocí různých technik, kreslíme, malujeme, 
umíme docela přesně stříhat, někdy společně vytvá-
říme i velké prostorové objekty, často zpíváme a  tancujeme. Nezapomínáme ani na poslech čtených 
pohádek a dětské poezie, často za námi jezdí profesionální divadelníci, někdy nám s maňásky zahrají 
paní učitelky, ale úplně nejraději hrajeme pro kamarády sami.

Denně také věnujeme dostatek času procvičení celého těla při rozcvičkách a  pohybových hrách. 
Pravidelně jednou za 14 dní chodíme cvičit do tělocvičny základní školy, kde je veliký prostor na běhání 
a spoustu zajímavého cvičebního nářadí a náčiní.

V únoru jsme se vydali na výstavu Včela, která se konala v prostorách zámku ve Žďáře nad Sázavou. 
Užili jsme si cestu vlakem, někteří úplně poprvé, kochali jsme se pohledem na Zelenou horu a konečně 
jsme mohli „vletět“ přímo do včelího úlu. Tam na nás čekalo mnoho zajímavých interaktivních úkolů, 
při jejichž plnění jsme se dozvěděli všechno o životě našich jmenovkyň včelek. Na závěr na nás u včelí 
královny čekala sladká odměna, medové bonbóny.

Těšíme se, že se brzy po nepříjemné pauze ve školce zase sejdeme a podnikneme další dobrodružné 
výpravy za poznáním.

Za třídu Včelek
Třídní učitelka Iveta Musilová

V průběhu jarních prázdnin na Vysočině jsme sledovali po-
stupná opatření proti šíření koronaviru od středečního uzavření 
škol až k později vyhlášené karanténě České republiky. Jak bude-
me učit? A co plánované akce, ať už koncerty či soutěže žáků? 
Odpověď zněla jasně a  stručně - vše zrušit, případně odložit 
„až bude po všem“. 

Rád bych prostřednictvím přibyslavského periodika na mno-
hé otázky odpověděl a více upřesnil. 

Individuální výuka žáků, tedy sólové hodiny hlavního oboru, 
bude v  čase do  odvolání uzavření škol probíhat formou tzv. 
„distančního vzdělávání“. Cílem je udržení pravidelného jed-
notýdenního kontaktu s žáky. Zaměstnanci ZUŠ budou pravi-
delně komunikovat se svou třídou – tedy s žáky podle školního 
rozvrhu. Doporučuji pedagogům domluvit si s žáky vhodný čas 
pro tuto distanční výuku. Udržení řádu a  pravidelnosti výuky 
považuji v tomto krizovém období za velmi důležité. 

V  dnešní moderní době, kdy téměř každý vlastní připoje-
ní k  wifi , chytrý telefon a  také je dostupná řada médií (např. 
WhatsApp, Messenger, Skype), věřím, že lze i  v  této krizové 
situaci zajistit dostatečně kvalitní výuku našim žákům. Prosím 
a ukládám tedy učitelům a vlastně i žákům aktivní „home offi  ce“ 
– práci z domu, a zároveň zakazuji osobní kontakt učitele s žáky. 

Koncertní aktivity jsou do odvolání zrušeny. Platí to pro plá-
novaný březnový koncert žáků v termínu 26. března v koncert-
ním sále hudební školy a pro pravidelný Jarní koncert žáků ZUŠ, 
ZŠ a MŠ Přibyslav, který byl datován na 15. dubna v sále KD. 
Pomine-li současná krizová situace, v termínu 14. května 2020 
je v ročním výhledu plánován již třetí ročník akce OPEN ZUŠ 
na venkovním pódiu na Bechyňově náměstí v Přibyslavi. Moc 
bych si přál, abychom tuto společnou týmovou akci již mohli 
realizovat, ale záleží na vývoji a platných nařízeních. 

Rád bych čtenářům připomněl, že nový rok 2020 začal 
na naší pobočce ZUŠ výraznými úspěchy na úrovni okresních 
kol soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR v oborech: hra na klavír, 
hra na  housle a  hra na  kytaru. V  těchto soutěžních kláních 
v okresních kolech získali naši žáci krásná ocenění a  také po-
stupy do krajských kol. Ve hře na klavír sólo získala první místo 
s postupem do krajského kola Helena Kamarádová a ve II. ka-
tegorii klavírních duí postoupili Jaromír Kachlík a Josef Houfek. 
První a druhá místa v odlišných kategoriích dle věkového zařa-
zení v soutěži si vyhráli také další klavíristé z Přibyslavi, jm. Kris-
týna Janů (1.místo), Anna Fikarová (2. místo), Simona Šustáč-
ková (2. místo), Anna Teclová (2. místo) a ve společné komorní 
hře do 10 let Kristýna Kubíčková a Sophie Denby (1. místo). 

Ve hře na housle získala první místo s postupem do krajského 
kola Karolína Houfková, která soutěžila v I. kategorii. 

V mé kytarové třídě ve hře na kytaru soutěžil ve III. kategorii 
Jan Novák a získal první místo s postupem do krajského kola 
a  v  I. kategorii kytarových trií a  kvartet do  13 let postoupilo 
do krajského kola kvarteto ve složení: Jan Novák, Tereza Slámo-
vá, Nikola Klementová a Kristýna Linhartová. 

Všem žákům i učitelům, jmenovitě pedagogům Šárce Bašto-
vé, Adéle Sochorové a Jitce Němcové, kteří se s pílí připravovali 
na soutěžní klání, moc děkuji za jejich práci a předvedené výko-
ny! Je veliká škoda, že na základě současné mimořádné situace 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dopisem ze 13. 3. 
2020 doporučilo zrušit s předstihem všechny soutěže do konce 
školního roku 2019/2020. 

Přeji v ám všem pevné zdraví i nervy a těším se na osobní setkání 
v budoucnosti.

Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Informace o současné situaci 
aneb jak nyní učí ZUŠka

Zprávičky z MŠ
Třída Včelek
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Život v přibyslavské 
farnosti
Milí spoluobčané,

okolnosti, za  kterých se ubíráme časem směrem 
k velikonočním svátkům, jsou pro nás zcela nepoznané. Možná jsme tak blí-
že jejich vlastnímu tajemství. Ježíš táhnoucí kříž po jeruzalémských ulicích jde 
vstříc velikonočnímu ránu. Ale aktuálně to tak vůbec nevypadá. Všechno spěje 
k  ukřižování. Ježíš předtím zápasil v  Getsemanské zahradě, kde prosil Otce, 
aby od něj odňal budoucí utrpení. Konečně přijal dobrovolně Otcův plán a on, 
spravedlivý, vzal na sebe naše zatracení. Stal se na kříži samotným hříchem. Aby 
se velikonoční ráno mohlo stát úsvitem nového člověka a lidstva. Aby se člověk 
odrazil ode dna. Šel cestou poslušnosti až k smrti na kříži. Jsme v situaci, kdy 
je poslušnost nejen cestou Krista a křesťanskou ctností, ale nárokem, který je 
vznášen na každého občana. Ve jménu lásky k druhým i sobě, pro křesťany též 
k Bohu, se poslušnost, ohleduplnost a ochota se omezit stává vnitřní nutností 
opravdu lidského jednání.    

Miluj bližního jako sebe. Když jsme odkázáni na pobyt doma, omezeni v se-
tkávání a věřící i v účasti na bohoslužbě. Vezměme to jako výzvu. Budujme doma 
rodinu, darujme si svůj čas. Přijměme omezení jako danost, ve které obnovíme 
s novou fantazií   kvalitu své lásky k druhým. Možná se přitom nově potkáme 
sami se sebou. 

Možná objevíme, kým je nám Bůh, na  čem opravdu záleží a  na  čem ne... 
Vzájemně ohmatáme vlastní křehkost. Objevíme hodnotu života a lásky. Jsme 
v  situaci, která nahrává pospolitosti nebývalým způsobem. Je to veliká příle-
žitost. Jestli se jí chopíte, velikonoční ráno bude pro vás radostným úsvitem 
nového života, ať už tu budou nebo nebudou opatření kvůli viru. Když padne 
tělo, je to zlé. Ale když padne láska, je to mnohem horší. Přeji vám a vyprošuji 
hodně sil, nemocným uzdravení, pečujícím vytrvalost. Zdravotníkům a všem, 
kteří se podílejí na záchraně ostatních, vyprošuji zvláštní požehnání. A všem 
otevřené srdce při setkání u vás doma! Požehnané Velikonoce. Ježíš Kristus je 
živý a také vy budete živi.

Pavel Sandtner

Drazí farníci,
srdečně vás všechny zdravím. Od 22. března 2020 budu v přibyslavské farnosti působit 

po dobu nepřítomnosti otce Pavla Sandtnera.
S ohledem na okolnosti, které v našem státě jsou, nemám možnost se plně věnovat 

povinnostem, které mi kněžská služba ukládá. Nemohu vás navštěvovat, veřejně sloužit 
mše svaté.

Ale nechci vám být vzdálen úplně. Proto vzhledem k nařízením a opatřením, která se 
nás dotýkají, budu pobývat na faře v Přibyslavi zatím každý týden v úterý a ve středu, 
samozřejmě s ohledem na okolnosti.

Pokud budete chtít cokoliv probrat, dohodnout nebo si jen promluvit, volejte nonstop 
na telefonní číslo 603 565 676 – po telefonu vše „zkonzultujeme“ a dohodneme.

O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

V modlitbě za vás a za vaše blízké, vám všem ze srdce žehnám.

Mgr. Dmytro Romanovský
farní vikář v Přibyslavi a Kutné Hoře

Pro aktuální informace sledujte webové stránky farnosti.

Milí čtenáři, jistě jste si už zvykli na zprávy o výročních schůzích našeho spolku, které 
se konají každoročně začátkem března. Letos nám udělala čáru přes rozpočet epidemie 
koronaviru, naši výroční schůzi jsme na základě opatření vlády museli zrušit. To však 
neznamená, že členové spolku nepracují, stále lehce přikrmují zvěř. Jadrná krmiva již 
myslivci předkládají v menším množství, aby se předešlo zdravotním komplikacím pře-
chodu na čerstvé výhonky trav a řepky, které mají nevyhovující poměr živin, nedostatek 
vlákniny, což vyvolává u  zvěře průjmy. Vhodné je pokračovat v  přikrmování menšího 
množství siláže či senáže a ovsem. Vzhledem k mírné zimě letos brzy rozkvetly jívy, lísky 
i olše, vracejí se další druhy ptáků. V lese už lze zahlédnout mláďata prasete divokého, liš-
čata a mláďata zajíců už můžete v honitbě rovněž potkat; jejich hlavní sezóna je v dubnu.  

V termínech stanovených orgány státní správy myslivosti provádějí myslivci sčítání zvě-
ře. Sčítání zvěře je nutno provést co možno nejpřesněji při použití takového způsobu, kte-
rý nenutí zvěř ke zbytečnému pohybu. Při sčítání evidují myslivci počet a pohlaví viděné 
zvěře a čas pozorování. Na závěr sčítání myslivecký hospodář sbírá data o počtu viděné 
zvěře a času. Tím je možné eliminovat vliv denní migrace zvěře a předejít tak dvojímu 
sečtení v honitbě. Při sčítání zvěře si myslivci všímají kondice zvěře a jejího zdravotního 
stavu. K 31. 3. uzavře myslivecký hospodář mysliveckou evidenci hospodaření v honitbě 
za uplynulý rok. Na základě údajů ze sčítání zvěře vyplní statistický tiskopis. Myslivecký 
hospodář si založí novou evidenci o ulovené a uhynulé zvěři, evidenci o vydaných povo-
lenkách, plombách a lístcích o původu zvěře. Začátkem dubna pak z údajů o zjištěných 
počtech zvěře bude sestavovat myslivecký hospodář plán mysliveckého hospodaření 
v novém mysliveckém roce (1. 4. - 31. 3.). 

Zvěř v jarním období zvyšuje svoji migrační aktivitu. To by měli mít na paměti zvláště 
řidiči při ranním vyjasňování a za soumraku, kdy zvěř migruje za potravou. Myslivecká 
sdružení v okolí měst hlásí stále narůstající počet srážek dopravních prostředků se zvěří. 
Bohužel k tomu dochází stále častěji i v okolí Přibyslavi.

Spárkatá zvěř se v březnu stále pohybovala v zimních tlupách, které mohou mít i něko-
lik desítek kusů, což není projevem přemnožení zvěře, jak se naivně domnívají ekologičtí 
aktivisté. S  postupným oteplením se budou tlupy rozpadat a  srnci budou vyhledávat 
nová teritoria. V honitbách je nutno udržovat klid. Zvěři nejvíce škodí lidská bezohled-
nost zvláště od nezodpovědných majitelů psů a provozovatelů adrenalinových sportů. 
Samice spárkaté zvěře jsou v polovině březosti (gravidity) a vytvářející se nový život je 
další důvod k ohleduplnosti. Děkujeme vám, že to respektujete! A zůstaňte zdrávi!!!

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová, jednatelka

(s využitím údajů z článku na www.agris.cz)

Myslivost na jaře
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Pstruh duhový
1. Pstruh duhový může měřit a vážit:
 A, 20 cm, 2 kg
 B, 30 cm, 3 kg
 C, 50 cm, až 10 kg

2. Původní rozšíření duhového pstruha 
bylo v:
 A, Africe
 B, České republice
 C, západním pobřeží Severní Ameriky

3. K  prvnímu dovozu potěru pstruha 
duhovéhodo  Evropy došlo asi v roce:
 A, 1480
 B, 1880
 C, 1920

4. Samička pstruha duhového do  třecí 
jamky dokáže uložit až:
 A, 10-100 jiker
 B, 500-3000 jiker
 C, 5000 jiker

5.  Je pravda, že:
 A, malé rybky vytvářejí hejna, ale pak se 

osamostatní, žijí jednotlivě a v dospě-
losti udržují svá území

 B, okamžitě po vylíhnutí malá rybka utí-
ká do samoty a žije celý život opuštěně

 C, pstruh duhový celý život prožije 
v hejnech

6. Potravou pstruha duhového je:
 A, plankton
 B, játra uhynulých vodních živočichů 
 C, hmyz, malé rybky, žáby, pulci, červi

Soutěž
Štika obecná
1. Štika měří:
 A, až 1,5 m
 B, 2m
 C, 2,5 m

2. Samice dokáže naklást:
 A, 40 - 50 jiker
 B, 400 – 500 jiker
 C, 40 000 – 500 000 jiker

3. Hmotnost štiky může dosáhnout:
 A, u samce 5 kg, samice až 25 kg
 B, u samce i samice stejně a to 10 kg
 C, u samce 5 kg, samice 10 kg

4. Délka života tohoto dravce, kte-
rý častěji číhá, než loví aktivně je 
obvykle:
 A, 2 roky
 B, 7-10 let
 C, 20 let

5. Za mistrovství v přepadech ze zá-
lohy si štika vysloužila přezdívku:
 A, zákeřňák
 B, sladkovodní žralok
 C, bandita

6. Zuby v protáhlé čelisti dokážou:
 A, udržet i rybu s hladkou, kluzkou 

kůží
 B, ukousnout dítěti celou ruku
 C, prokousat vodákovi loď

Napište své odpovědi na emailovou adresu RenataTvrd@seznam.cz do 17. 4. 2020. 
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží ceny ☺!

za 9. kmen vodních skautů Zbyněk a Renata Tvrdíkovi

Výroční členská schůze 
Českého rybářského svazu 
místní organizace Přibyslav

V sobotu 29. února 2020 proběhla v hotelu Přibyslav tra-
diční výroční členská schůze. Celkem se nás sešlo 76 členů. Jako 

host byl přítomen místostarosta města Přibyslav Michael Omes. Schůzi řídil předse-
da místní organizace Miloš Pařil. V úvodu schůze jsme uctili minutou ticha památku 
zemřelých členů v uplynulém období, a to Antonína Šejstala, který byl členem naší 
organizace 26 roků a  řadu roků pracoval jako vedoucí kroužku mladých rybářů, 
a Jiřího Adama, který byl členem 12 roků.  

V průběhu schůze zhodnotili uplynulé období ve svých zprávách jednatel a účetní. 
Dále byla podána zpráva o  činnosti kroužku mladých začínajících rybářů a  také 
dozorčí komise. Hlavním bodem byla zpráva hospodáře, ve které předložil podrob-
ný zarybňovací plán a souhrn úlovků na sportovní vodě. Zhodnotil brigádnickou 
činnost a předložil plán práce na letošní rok. 

Loňský rok byl, co se týká srážek, o něco lepší 
než rok 2018, ovšem starosti a  množství práce 
na chovných rybnících je pořád dost. Když po-
tom na  podzim vydají rybníky svoje bohatství, 
potěší to oko každého rybáře. Vylovené ryby jsou 
určeny pro zarybnění sportovní vody.  

Zpráva jednatele se zabývala administrativní 
činností. Celkový stav členské základny je 184 
členů. Z toho v mládežnických kategoriích je 32 
členů. V loňském roce byly zprovozněny interne-
tové stránky naší organizace www.rybaripriby-
slav.webnode.cz. Zde, kromě jiného, se můžou 
případní zájemci seznámit s  podmínkami pro 
přijetí do našich řad. 

Byla podána zpráva o  možnostech využití fi -
nancí z  dotačních programů. Na  určité movité 
věci jsme dotační žádost podali. Co nás dlou-
hodobě nijak netěší, je současný stav rybníku 
Žabka. Nedaří se nám zajistit jeho odbahnění. 

Nejsme jedinými vlastníky dotčených pozemků a pro získání dotace na odbahnění 
potřebujeme souhlas všech vlastníků. Ten nemáme.

Dalším bodem schůze bylo předání ocenění za dlouhodobé členství a za dlou-
hodobou a obětavou práci v našem spolku. Za dlouhodobé členství (25 let v ČRS) 
obdrželi pamětní listy Jaroslav Benc, Radim Švec a  Martin Vacek. Děkovný list 
za dlouhodobou aktivní brigádnickou činnost byl udělen Jiřímu Bartošíkovi. Čestný 
odznak Rady ČRS – zlatý odznak I. stupně převzal Stanislav Drapák. 

Na  závěr schůze v  disku-
zi vystoupil místostarosta 
Michael Omes. Poděkoval 
za spolkovou činnost, ocenil 
práci s  mládeží a  dobrou 
spolupráci s naší organizací. 
Také nás informoval v  krát-
kosti o  nejbližších plánech 
měs tského úřadu. 

Schůzi zakončil předse-
da Miloš Pařil. Poděkoval 
místostarostovi za  vstřícný 
přístup města k  potřebám 
spolku a  popřál všem zú-
častněným pevné zdraví 
a  mnoho hezkých zážitků 
u vody.  

Petrův zdar.

Jménem ČRS místní organi-
zace Přibyslav

Vladimír Bartušek

Za rok 2019 bylo na
sportovní vodě uloveno:

Druh ryby KS
kapr 1404
štika 60
lín 180
candát 22
pstruh obecný 11
pstruh duhový 108
marena 0
úhoř 7
cejn 14
tloušt 7
lipan 0
sumec velký 0
amur 9
ostatní 74

Pomalu se hlásí pěkné slun-
né počasí. Všechno začíná kvést 
a  za  dveřmi jsou už i  velikonoční 
svátky. Na  měsíc duben jsme měli 
plánovanou výroční členskou schů-
zi. Bohužel, jsme nuceni, prozatím, 
pozastavit veškerou naši činnost. 
Doufejme, že se epidemie korona-
viru brzy přežene, a my se budeme 
moci opět scházet při našich již na-

plánovaných akcích. Tak snad květen už bude klidnější. Do té doby vám všem přeji 
hlavně hodně zdraví a také, aby se vám všechny bacily a viry  vyhnuly. 

Ještě bych ráda v tomto mém příspěvku poděkovala vedení KZM Přibyslav, ale 
hlavně panu Petru Štefáčkovi. Letos jsme totiž náš únorový tradiční maškarní rej 
uspořádali v kulturním domě. Pan P. Štefáček nám připravil opravdu krásné zázemí. 
Zkrátka jsme si to moc užili, jak to dokládaly i fotografi e v naší vývěsní skříňce. Jmé-
nem výboru naší organizace se na vás všechny v brzké době těší

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Přichází jaro…
(svaz invalidů informuje)
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, dubnový příspěvek píšu v ne-
lehkých časech, v situaci, kterou nikdo z nás zatím nezažil. Nechci se pouštět do je-
jího rozebírání, všichni víme, co se děje. Ráda bych vás zpravila o kulturních akcích 
a o tom, jak to teď vypadá v Kurfürstově domě.

A taky si samozřejmě zrekapitulujeme, co se událo v režii KZMP.

Ještě koncem února se v naší základní škole pro žáky druhých a třetích tříd konala 
beseda s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Přijela i se svým společníkem, her-
cem, panem Miroslavem Reilem. Oba nám zprostředkovali krásný zážitek pomocí 
dramatické četby a vyprávění o knihách paní spisovatelky. Od paní učitelek i dětí 
máme příjemnou zpětnou vazbu – všichni se dobře bavili a  líbilo se jim to. Mám 
radost a těším se na další možnost uspořádání besedy v ZŠ.

Poslední únorový pátek se konala tvořivá dílnička, vyráběli jsme pejska z papíru 
s vyplazeným jazykem. Všem šikulům se to moc povedlo.

Mnozí z vás mají jistě v paměti také krásný houslový koncert žáků paní Jitky Něm-
cové, kdy byl dokonce vytvořen nový český rekord v počtu najednou hrajících hous-
listů – žáků jedné paní učitelky. Byl to nádherný zážitek. 

První březnové pondělí patřila knihovna zase maminkám s dětmi, sešly se tu a moc 
pěkně si pohrály i přečetly nějaké pohádky. 

V úterý 3. března večer se v zasedacím sále radnice konala beseda s panem Ar-
noštem Vašíčkem s názvem „České tajemno“. Velmi mile nás potěšila účast! Sešlo se 
nás určitě kolem čtyřiceti a troufám si tvrdit, že všichni byli spokojení, protože pan 
Vašíček je opravdu výborný a zábavný vypravěč. 

Ve středu 4. 3. jsem v knihovně přivítala Motýlky s paními učitelkami z místní MŠ, 
povídali jsme si o známých tradičních pohádkách, pohádkových postavách a mys-
lím, že se nám to povedlo. Děkuji za návštěvu. 

A ve čtvrtek 5. 3. přišly do knihovny Sovičky. A to byl zážitek – rozhodně pro mě 
a doufám, že i pro děti. Protože se jedná o nejmladší návštěvníky mateřinky a jsou 
skutečně úžasní. Trošku jsme si povídali o knihovně a pohádkách. Moc se na ně těším 
zase někdy v budoucnu.

O  jarních prázdninách jsme chtěli ocenit našeho Čtenáře roku – letos učitele. 
Vybrali jsme paní Vieru Augustovou. Protože nebyla zrovna o prázdninách v Při-
byslavi, dohodli jsme se, že diplom a dáreček jí předáme později. Moc gratulujeme 
a děkujeme za přízeň. 

Zbytek našich březnových akcí jsme bohužel museli zrušit. Jedná se o pohádkový 
týden v  knihovně, kina, fi lmový klub, divadlo. Kulturní dům, informační centrum 
i knihovna jsou do odvolání zavřené. 

V případě zájmu vám mohu knihy z knihovny donést – prosím volejte. Roznáška 
bude probíhat v úterý a pátek, knihy, které máte doma, si prozatím ponechejte, zpět 
je nevybíráme. Upomínek se nebojte, chápeme, že jde o mimořádnou situaci. Pokud 
si ale vzpomenete, že potřebujete prodloužit výpůjční dobu, ozvěte se. 

Momentálně se celý Kurfürstův dům proměnil na výrobnu tolik potřebných rou-
šek. Připravujeme je tu k fi nálnímu ušití, stříháme látku, zažehlujeme, ale také šijeme 
kompletní roušky. Moc nám pomáhá spousta dobrovolníků, lidé nám také nosí 
ušité roušky, které předáváme pečovatelkám v DPS, kde je vyperou a vyžehlí a už 
distribuují všem, kteří je potřebují. 

Přesto apeluji především na starší spoluobčany – zůstávejte raději doma. Může-
te volat k nám do knihovny, kde máme seznam dobrovolníků, kteří by vám mohli 
nakoupit či obstarat léky, donést knihy. Nebojte se ozvat. I ostatní občané, pokud 
nemusíte, nechoďte ven.

Nemůžu vám napsat o chystaných akcích, protože jak víte, situace se mění každým 
dnem, nevíme, kdy bude bezpečné znovu otevřít. Když budeme všichni zodpovědní, 
zvládneme to a bude to o to dříve. 

Nepropadejte však trudomyslnosti, můžeme trávit více času s  dětmi, rodinou, 
povídat si doma, hrát společenské hry, číst si, vzdělávat se pomocí samostudia, cvičit 
doma, sledovat fi lmy, na které jsme neměli dříve čas a podobně.

Pro čerstvé informace sledujte náš facebook či web. 

Držme se, buďme zodpovědní. Mnoho zdraví a sil přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková
knihovnice

Zvláštní jaro

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.

Dětské 
 luštění

Večerníčky
(doplňte názvy známých večerníčků)

1. ................ a Škubánek

2. Štafl ík a ................

3. ................ a Šebestov á

4. ................ a Kuba Kubikula

5. Z deníku ................ Modroočka

6. Jája a ................ 

7. Pohádky z mechu a ................ 

Milí čtenáři, ještě tu pro vás mám něco pro pobavení, zamyšlení. Tento kvíz 
byl během měsíce března soutěžní – k vyzvednutí v knihovně. Ti, kteří během 
měsíce března poslali na  email, či odevzdali na  papírku v  knihovně správné 
odpovědi, budou odměněni. Vy ostatní si můžete tento kvíz zkusit nanečisto. 
Hodně štěstí.

Kvíz – Významná jubilea 
1. Jak se jmenují sourozenci významného českého autora narozeného v Malých 

Svatoňovicích, od jehož narození letos v lednu uplynulo 130 let?

2. Napište názvy alespoň pěti báchorek největší české spisovatelky, která se 
narodila před dvěma sty lety.

3. Letos v září uplyne 130 let od narození anglické „královny detektivek“. Uveďte 
pseudonym, který občas používala.

4. Vlastním jménem Marie Barešová se také narodila před 130 lety. Její díla, 
především milostného romány z venkova, nemohla mezi lety 1946 – 1989 
téměř vycházet. Pod jakým pseudonymem autorku známe?

5. Před 180 lety se narodil francouzský spisovatel, představitel naturalismu. Jak 
se jmenuje autor mimo jiné cyklu 20 románů Les Rougon-Macquart?
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O VYTVOŘENÍ ČESKÉHO REKORDU 
Společné vystoupení největšího počtu houslistů 

- žáků jednoho pedagoga 
 
 

87 bývalých i současných žáků paní učitelky 
Jitky Němcové společně zahrálo v houslovém 
souboru skladbu Verbuňk od Jana Fausta.  

       
Jejich výkon byl do České databanky rekordů Agentury 
Dobrý den, spravující Muzeum rekordů Pelhřimov, zapsán 
dne 29. února 2020 v rámci koncertu v Kulturním domě 
Přibyslav. 

 

V sobotu 29. února jsme v Přibyslavi prožili kouzelný podvečer plný hudby a zpě-
vu. V KD se konal koncert žáků ZUŠ v Přibyslavi.

Na programu byla rodinná vystoupení sourozenců, rodičů s dětmi, větších pří-
buzenských skupin a skvělého žánrově zajímavého sedmnáctičlenného rodinného 
„klanu“ Fór Sisters Band pod taktovkou pana Ondřeje Štefáčka.

Obdivuhodná byla vystoupení všech houslových souborů, roztomilá hra nejmlad-
ších houslistů s paní učitelkou, procítěně a s velkým elánem zahráli členové houslo-
vého souboru ZUŠ se sólistkou.

Vyvrcholením koncertu byla počtem i výkonem neuvěřitelná a po zásluze oceněná 
„houslová rodina“ současných i bývalých žáků paní učitelky Jitky Němcové. Vystou-
pení 87 houslistů ocenilo zaplněné hlediště dlouhotrvajícím potleskem vestoje.

Veliké poděkování patří učitelkám paní Jitce Němcové a paní Michaele Štefáčkové 
za přípravu žáků, paní Haně Loubkové za dokonalý klavírní doprovod, paní Marii 
Machynkové Pokorné za milé průvodní slovo. A samozřejmě obrovský obdiv všem 
účinkujícím.

Děkujeme za  krásný zážitek a  za  radost, kterou jste rozdávali. Mnoho dalších 
úspěchů všem přejí

Marie Poulová a Marie Hybelbauerová

Radost, obdiv a díky 

V kostele sv. Mikuláše v Dlouhé Vsi, sousední obci města Přibyslav, stojí dřevěná 
socha sv. Anny samotřetí. 

Tamější zpodobnění světice zdaleka není tak světoznámé jako shodně motivovaný 
obraz od Leonarda da Vinciho v pařížském Louvru, ale patří mezi významné české 
kulturní památky.

Sv. Anna je babičkou Ježíše. V uměleckých zobrazeních je označována jako „sa-
modruhá“ a „samotřetí“. První výraz se ve staročeštině používal pro matku, která již 
nebyla sama, protože nosila dítě, druhý výraz patřil babičce.

Proto bývá svatá Anna samodruhá zobrazována spolu s  Pannou Marií a  svatá 
Anna samotřetí s Ježíšem v náručí. 

Dlouhá neplodnost
Neplodnost u Židů byla považována za výraz nepřízně boží a kněží odmítli od ne-

plodných manželů Anny a Jáchyma přijímat oběti. Ponížený Jáchym odešel postit 
se a modlit do pouště. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a slíbil narození dítěte. 
A skutečně, navzdory vysokému věku rodičů na svět přišla dcera Marie. 

Scény ze života Jáchyma a Anny byly oblíbeným tématem malířů až do Tridentské-
ho koncilu (1545-1563), který zobrazování apokryfních scén zakázal. Nejznámější 
obrazy s tématikou sv. Anny jsou od Caravaggia ve Villa Borghese v Římě, od Leo-
narda da Vinciho v pařížském Louvru a od Masaccia ve Florencii.

V  umění vznikl zvláštní ikonografi cký typ „sv. Anna samotřetí“ s  Pannou Marií 
a Ježíškem, kdy Anna drží zmíněné fi gury na ruce nebo chová dospělou Pannu Marii 
s Ježíškem na klíně. 

Patronka horníků
Sv. Anna samotřetí ve společnosti své dcery Panny Marie a vnuka Ježíše Krista je 

déle než tři století (od roku 1707) zastoupena na Karlově mostě v Praze. Autorem je 
lužický sochař Matěj Václav Jäckel. Jde o nejvíce poetické sousoší na mostě. 

Sv. Anna se - stejně jako sv. Barbora - stala patronkou horníků. Zřejmě pro přímlu-
vu za ně se její socha ocitla v kostele sv. Mikuláše v Dlouhé Vsi, když táhlé údolí 
kolonizovali rudohorní havíři z Německa.

Slávu světice v Čechách šířil brodský děkan
O popularizaci sv. Anny samotřetí se v Čechách zasloužil Jan Ignác Dlouhoveský 

z  Dlouhé Vsi (1638–1701); jde však o  shodu názvu obcí, biskupovo rodiště leží 
u Vodňan. Nicméně tento jezuita měl vřelý vztah k hornímu Posázaví. Od roku 1665 
byl děkanem v Německém Brodě. Později se stal biskupem a proboštem svatovítské 
kapituly. V pražské katedrále je pohřben v blízkosti sv. Jana Nepomuckého.

Ve 4. století, a znovu v 15. století, se rozhořel spor, zda také Anna počala bez 
poskvrny jako její jediná dcera Marie. Toto dogma bylo v roce 1677 zamítnuto.

Text a foto: Ivo Havlík

Za přibyslavskými humny: 
V Louvru visí obraz sv. Anny samotřetí, 
v kostele v Dlouhé Vsi stojí její socha

 Řezbářské zpodobnění sv. Anny samotřetí v krásné dřevěné plastice v kostele sv. Mikuláše 
v Dlouhé Vsi. Světice v pravé ruce drží dceru Marii, v levé má vnuka, novorozeného Ježíše. 

Dílo ze seznamu českých kulturních památek bylo před časem 
restaurováno zásluhou ministerstva kultury.

Uzávěrka příštího čísla 20. 4. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 4. 2020)

Městská knihovna 
 stále nabízí donášku knih
Tel. 569 484 257, 739 447 389, e-mail: kzmpribyslav@email.cz
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Od roku 2004 se datuje partnerství Přibyslavi se slovenským městem Sliač. I tuto 
skutečnost zaznamenává obrazově a  grafi cky nádherně připravená kniha SLIAČ 
50 rokov mestom. 

Její slavnostní křest zaštítila ministryně kultury Slovenské republiky Ľubica Laššá-
ková a přítomní mu byli starosta Přibyslavi Martin Kamarád a místostarosta Michael 
Omes.

Tři výročí v údolí Hronu
Kniha připomíná, že v roce 1969 byl Sliači udělen statut města. Stalo se tak deset 

let po sloučení dvou původních obcí z obou břehů řeky Hron, vesnic Hájnik a Rybár, 
později se Sliač ještě rozrostla o 7 km vzdálenou obec Sampor. Za třetí a nejstarší jubi-
leum se považuje 775. výročí první písemné zmínky o vydatných léčivých pramenech.

Partnerské město Přibyslavi leží ve  Zvolenské kotlině v  údolí řeky Hron, druhá 
nejdelší slovenská řeka Sliač město podélně rozděluje na  dvě části, pravobřežní 
a levobřežní. 

Katastrální území v nadmořské výšce 298 m má rozlohu 3983 km čtverečních. Pod-
nebí je teplé a poměrně suché. Slunce hřeje 1992 hodiny ročně a obloha je zatažena 
pouze 80 dnů v roce. Ve městě žije 5015 lidí, tedy přibližně o tisíc víc, než v Přibyslavi.

Práci občané nacházejí především v lázeňství a také na letišti. Hospodářský život je 
propojen s okresními městy - Zvolenem a Bánskou Bystricí.

Znak města má tři motivy - lázeňství, luk se šípem připomíná původní obec Hájnik 
a dvě ryby odkazují na název dávné obce Rybár.

Primátorka: “Sliač je krásným miestom na život”
Kniha mapuje nejstarší historii i nejnovější tvář a současné dění. Připomíná zničující 

povodeň z břehů hodně rozlitého Hronu v roce 1974. Představuje významné organi-
zace ve městě - lázně, letiště, zemědělské družstvo, základní, mateřskou a uměleckou 
školu, kulturní život, spolky a sportovní kluby. 

Samostatnou kapitolu tvoří přehled významných staveb z  půlstoletého období 
1969 - 2019. Představeny jsou osobnosti, které se zasloužili o  rozvoj a  zviditelně-
nění města, zveřejněny jsou portréty všech předsedů národních výborů, starostů 
a primátorů.

Knihu rámuje úvodní i závěrečné slovo primátorky Ľubice Balgové, která připo-
míná podíl Sliače na Slovenském národním povstání v roce 1944. “Môžeme byť hrdi 
na úlohu, ktorú naši občania vtedy zohrali,” píše a dodává, že Sliač “svojou bohatou 
minulosťou, kulturnými pamiatkami a archeologickými nálezmi si smelo môže nároko-
vať miesto medzi významnými mestami Slovenska… Sliač je krásným miestom na život 
a kto tu eště nebol, mal by to rýchlo napraviť.”

Volbu ženy podpořil fotbalový klub
Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová je primátorkou města od 10. listopadu 2018, jako 

nezávislá kandidátka volebního seskupení Spolu sme Sliač získala téměř 41 procent 
hlasů. Její volbu v otevřeném dopise voličům podpořil výbor fotbalového klubu FK 
Slovan Kúpele Sliač. O primátorský post v přímých volbách soupeřilo pět kandidátů. 

Vítězka, která vystudovala ekonomii na dvou univerzitách, v Bratislavě a Bánské 
Bystrici, na otázku, proč kandiduje, mimo jiné odpověděla: “Na Sliači žijem od malič-
ka a už od detstva som vnímala naše mesto ako niečo výnimočné. Možno preto, že 
sme malé kúpeľné mesto s veľkým potenciálom, vsadené do lona prírody a možno 
preto, lebo aj historické pramene uvádzajú, že vďaka kúpeľom sme boli svetoví, ale 
pritom slovenskí.

Mesto Sliač má na  to aby si zachovalo svoju históriu, aby sa rozvíjalo a  aby sa 
o Sliači opäť hovorilo ako o významnom kúpeľnom meste. Sliač a jeho obyvatelia si 
zaslúžia výnimočnú pozornosť a starostlivosť.”

Dvě vyznání, dva kostely
Mezi nejstarší památky Sliače patří římskokatolický kostel ze 13. století. Původ-

ně raně gotická stavba byla několikrát přestavěna. V interiéru se dodnes zachovaly 
vzácné nástěnné malby od malíře Jozefa Hanuly. V minulosti byla kolem kostela po-
stavena  zeď a příkop, aby ho chránily před nájezdy Turků. Ve zvonici jsou tři zvony. 
Zvon Mikuláš patří k nejstarším a největším na Slovensku. Pochází z roku 1512 a váží 
5,1 tuny. Právě díky své hmotnosti přetrval až do dneška, nestal se kořistí Turků a ne-
byl roztaven v 1. sv. válce.

Ve Sliači žije také početná skupina věřících evangelického vyznání, těm od roku 
2004 slouží nový kostel v místní části Rybár.  

Text a foto: Ivo Havlík 

Partnerská Sliač v knize popsala 
půlstoletí města

 Na obálce knihy je znak města, který má tři motivy: zřídlo zobrazuje lázeňství, luk se šípem 
připomíná původní obec Hájnik a dvě ryby odkazují na název dávné obce Rybár

To se zpívá v jedné písničce, kde to má vyznít pohoršeně nad chováním mladých. 
Ale musím říci, v současné situaci, máme vcelku zodpovědnou mládež. Zapojila se 
do výroby roušek, poskytování pochůzek pro seniory apod. Bohužel, o některých 
starších spoluobčanech a střední generaci se to příliš říci nedá. O čem mluvím? 
O povinném nošení roušek. Mnozí mladší a mladí, dokonce i děti, to berou jako 
zpestření oblečení, jiní zase zkoušejí nejrůznější kreace, jak si tento, dnes nezbyt-
ný, doplněk oděvu vylepšit, aby byl originální a nezaměnitelný. Berou to ovšem 
především jako důležitou ochranu svého zdraví a zdraví své rodiny, svého dítěte 
nebo souseda. Zrovna nedávno jsem potkala skupinu dětí, které šly na procházku 
za město a všechny měly roušku. O sto metrů dál u garáže ale stáli tři sousedé 
bez roušek a vesele diskutovali. Je zarážející přístup starší a staré generace. Jejich 
výhrady jsou dětinsky směšné: …přece nebudu chodit s náhubkem jako pes… já 
na nikoho neprskám… jdu si jenom pro ten chleba a jinak nikam nejdu… neumím 
šít… žádnej zbytečnej hadr doma nemám – všechno vyhazuju… tady u  nás to 
nikdo nemá, tak proč to nosit… Ovšem běda, když vidí svého souseda bez roušky: 
… no, vidíte ho, nemá na nose nic… že to nikdo nehlídá, já bych mu dal pokutu… 
bezohledná bába, zase drbe přes plot se sousedem a roušku nemá… že té fi fl eně 
není líto vlastních dětí, vždyť je nakazí.

S  touto bezohledností nebo možná lehkomyslností se, bohužel, setkáváme 
i na některých pracovištích a u některých zaměstnavatelů. Někteří k problému ko-
ronaviru přistoupili zodpovědně a snaží se své zaměstnance i jejich rodiny chránit 
dostupnými ochrannými prostředky. Jiní, jak se ukazuje, jsou poněkud benevolent-
nější a nošení roušek na pracovištích nechávají na uvážení svých zaměstnanců. To si 
myslím, že zrovna není dobrý způsob prevence. Tam, kde pohromadě pracuje víc 
než deset zaměstnanců, jsou roušky nutné. Nikdo nikdy neví, s kým se kdo a kde 
sešel. U vás se nemoc projevit nemusí, ale co když ji „jen“ přenášíte? Dovedete si 
představit, kdyby se tímto virem nakazili například zaměstnanci nějakého potravi-
nářského provozu, protože oni v práci nošení roušek neměli povinné? 

Samozřejmě nikomu z nás se nelíbí chodit do města nakupovat nebo se jen tak 
projít s rouškou na ústech a nose. Je v tom teplo, začne mě svědit, nos, chce se mi 
kýchat, mám roušku vlhkou – je to zkrátka otrava.

Ovšem čím zodpovědněji se budeme všichni chovat, tím máme větší předpoklad, 
že ji nebudeme muset nosit  na procházku ještě za rok.

Tak nám všem přeji, aby se nákaza našemu městu i  jeho obyvatelům vyhnula 
obloukem, abychom byli ohleduplní k  sobě i  ke  svému okolí, vy starší, využijte 
nabízené pomoci města, dobrovolníků a pečovatelské služby a zbytečně neriskujte 
své zdraví a svůj život. Nemějte strach. Však oni ti mladí dobrovolníci nakupovat 
umí.  A vám všem, kteří tak neúnavně šijete, šijete a šijete tak potřebné roušky, moc 
veliký dík. Jsou to hlavně zaměstnanci KZMP, základní školy, paní učitelky z místní 
MŠ a mnoho dalších domácích švadlenek.

Anna Šauerová, dnes už taky „prduch“

To máme mládež…
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“Řádná valná hromada okresu přibyslavského konala se v neděli 4. března 1923 
v zasedací síni v obecním domě za přítomnosti 11 členů. Žel, byla tak malým počtem 
členů navštívena přesto, že bylo právě dosti pěkné počasí, takže i ti vzdálenější mohli 
se dostaviti. Jelikož starosta Josef Cempr z Chotěboře nemohl se valné hromady zú-
častniti pro účast na výborové schůzi župní téhož dne v Německém Brodě konané, 
řídil valnou hromadu místopředseda Josef Půža. Zápis, zpráva činovníků a zpráva 
účetní za  rok 1922 byly předneseny a schváleny,” čtu v Kovářských listech, které 
ve dvacátých a třicátých letech 20. století v redakci na pražském Vyšehradě vydávala 
Zemská jednota společenstev kovářů a podkovářů v Čechách. 

Několik svazáných ročníků spolkového periodika nedávno našel přibyslavský 
občan Josef Novotný ve zrušené kovárně svých předků v Olešence. Tam předplati-
teli listy docházely na jeho adresu v obci, která se do roku 1950 jmenovala Olešná 
u Přibyslavi.

Konflikt s cestářem
Citovaná zpráva ještě mimo jiné uvádí, že přibyslavský kovář Antonín Sova navrhl, 

“aby se jménem společenstva podala stížnost okresnímu výboru v Přibyslavi ohledně 
cestmistra Švece, jenž určuje kovářským mistrům cenu za zhotovenou práci a také 
strhuje na cenách v účtech podaných okresnímu výboru za kovářské práce”. Návrh 
byl přijat. Obdobné zpravodajství z valných hromad přibyslavských kovářů, mezi 
něž patřil i otec bývalého starosty města Jana Štefáčka, časopis zveřejňoval často.

Hold Malínskému 
Z hlediska Přibyslavi je zajímavé vydání Kovářských listů z 15. dubna 1926. Ve vý-

razné grafi cké úpravě, sazbou z větších písmen, pod tzv. palcovým titulkem v černém 

rámečku profesní čtrnáctideník oznamuje: “MUDr.  František Malínský, předseda 
správní komise pro Obchodní a živnostenskou komoru v Praze zemřel ve středu 
7. dubna 1926 v 76. roce věku svého. Jeho úmrtím ztrácí pražská Obchodní a živ-
nostenská komora a české národní hospodářství skvělého reprezentanta českého 
průmyslu a osobnost velezasloužilou o blaho obecné.” 

Jak si kováři a  podkováři v  celých Čechách Františka Malínského vážili, ačkoli 
bezprostředně s  jejich řemeslem neměl nic společného, svědčí závěr nekrologu. 
Zdůrazňuje Malínského “činorodou iniciativu, neobyčejné zkušenosti, vzácný roz-
hled a skvělou pracovní pohotovost”. Nekrolog končí patetickým zvoláním: “Čest 
památce vzácného Čecha a člověka!” Takový hold byl vzdán muži, který se v roce 
1891 ujal chátrající škrobárny své manželky v Ronově nad Sázavou a založil mléká-
renské družstvo v Hesově. 

Zaprášené stránky
Svázaných svazků spolkového čtrnáctideníku, jak je objevil Josef Novotný, se 

mnoho nedochovalo. Vzít je po  téměř 100 letech do rukou, znamená ušpinit se. 
Ze zažloutlých stránek se sype nejen prach, ale přímo kousíčky kovářského uhlí. 
Čtení odhaluje krásu těžkého řemesla, hledání technického pokroku mezi kladivy 
a buchary, poznává skutečnost, že kováři byli prvními opraváři automobilů, a obje-
vuje dělnickou pospolitost v časech hospodářské krize. 

Při aktuálním šíření návodů na vlastní výrobu obličejové roušky je v Kovářských 
listech inspirativní nákres na vykování “mřížkové uzdy proti krkání”. Rozuměno proti 
krkání koní.

Text a foto: Ivo Havlík

Téměř 100 let staré Kovářské listy psaly i o kovářích na Přibyslavsku

 Titulní stránka téměř 100 let starých Kovářských listů, které našel bývalý přibyslavský 
kovář Josef Novotný v zaniklé kovárně svých předků v Olešence. Spolkový čtrnáctideník 

vydávaný v Praze si všímal i práce kovářů v tehdejším přibyslavském okrese.
 Repro: Ivo Havlík

 Co v Přibyslavi a okolí muselo být kovářů, když zapisovatel jejich valné hromady 
si stěžoval, že na členskou schůzi jich přišlo “pouze” jedenáct? Jediným kovářem 

v Přibyslavi dnes je Petr Štáfl. Kovárnu má na pomezí Dvorka a Uher. 
Své umění občas ukáže na farním dvoře. Foto: Ivo Havlík

Přelom února 
a března je ideálním 
obdobím pro tzv. 
předjarní řez stro-
mů. K úpravě příliš 
hustě rostoucích 
větví, které by si 
vzájemně překáže-
ly a stínily, se vydal 
Roman Kasal. V roli 
p ř i b y s l a v s k é h o 
zahradníka přede-
vším na Bechyňově 
náměstí ořezával 
javory. S  nůžkami 
v  ruce na  štafl ích 
balancoval tak dlouho, až korunu stromu dokola vytvaroval. Text a foto: Ivo Havlík

Ořezané javory budou lépe růst
(Parus caeruleus) je také v Přibyslavi nejrozšířenějším pěvcem. 
Pták, kterého nelze nepoznat, je nejčastějším návštěvníkem 
krmítek. Dlouhý objektiv Ivo Havlíka sýkoru modřinku “ulovil” 
ve spodní části zámeckého parku. Odtud pro potravu zalétávala 
do krmítka, o jehož stále prostřený “stůl” se po celou zimu staral 
dvoučlenný tým přibyslavského čerpadla pohonných hmot.

SÝKORA MODŘINKA
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Přibyslav – Od  prvního dubna je v  Přibyslavi zavřená pobočka České spořitelny. 
Není to apríl. Podle vedení České spořitelny byla pobočka dlouhodobě ztrátová 
a málo navštěvovaná. Proto bude přepážka zavřena a ve městě zbude jen bankomat.

„Ano, město Přibyslav bylo informováno o  tomto kroku. Byli jsme seznámeni 
s důvody ukončení pobočky, což je dlouhodobě se snižující návštěvnost na pobočce, 
ale ten krok pro město není dobrý. Jedním z hlavních důvodů, proč mělo město účet 
u České spořitelny, bylo i to, že má pobočku v místě,“ potvrdil starosta Přibyslavi 
Martin Kamarád a dodal, že město zašle České spořitelně dopis a bude si hledat ji-
nou banku. Podle starosty Kamaráda Česká spořitelna tentokrát nenabídla městu, že 
pobočku nezruší, pokud město bude dotovat její provoz, jak se to stalo u pokladny 
Českých drah nebo pobočky úřadu práce.  

„Vzhledem k tomu, že se jedná o krok ze strany představenstva České spořitelny, 
nebyly na město vzneseny žádné fi nanční požadavky na nájem a podobně,“ upřesnil 
starosta.

„Bohužel návštěvnost naší pobočky v Přibyslavi se v posledních dvou letech pohy-
bovala v počtu jednotlivých klientů za den. Masivně roste zájem o internetové a mo-
bilní bankovnictví,“ vysvětlil hlavní důvod uzavření pobočky Filip Hrubý, mluvčí 
České spořitelny. Jak dodal, z  hlediska vytíženosti jde v  Přibyslavi o  jednu z  pěti 
nejméně využívaných poboček v seznamu České spořitelny.

„Až 80 procent přibyslavských klientů využívá internetové nebo mobilní ban-
kovnictví a  30 % z  nich je starší 65 let,“ dal mluvčí České spořitelny nahlédnout 
do statistik.

Jak Filip Hrubý zdůraznil, klesající zájem o využívání poboček je také důvodem, 
proč Česká spořitelna ustupuje od nabídky služby takzvaného mobilního bankéře. 
„Tu jsme v minulosti nabízeli obcím, v nichž jsme pobočky rušili, zájem o tuto službu 
byl ale mizivý,“ upřesnil Hrubý s tím, že Česká spořitelna z Přibyslavi neodejde de-
fi nitivně. Nadále bude v provozu bankomat. „I když i ten musíme dotovat pro nízký 
zájem přibyslavských klientů. Jeho vytíženost je podprůměrná,“ konstatoval Hrubý.

Účty u České spořitelny mají v Přibyslavi hlavně starší lidé, například klienti pe-
čovatelské služby. „Zatím si u  nás nikdo na  zrušení České spořitelny v  Přibyslavi 
nestěžoval. Ti, co mají účet u České spořitelny, si to, co bude dál, řeší se spořitelnou 
individuálně,“ sdělila Martina Veselá, vedoucí přibyslavské pečovatelské služby. Při-
byslav ale není jen samotné město. Pod Přibyslav patří deset místních částí. Do Při-
byslavi jezdí i lidé z okolních vesnic, například Olešenky. Přepážka bude chybět řadě 
důchodců, kteří neovládají internetové bankovnictví. Problém to bude i pro místní 
podnikatele, pokud budou chtít uložit peníze v hotovosti. 

„To, že Česká spořitelna ruší pobočku v Přibyslavi, mě překvapilo a není to dobře,“ 
konstatoval starosta Olešenky Zdeněk Zvolánek. I Olešenka měla u České spořitelny 
účet. „Nás, jako obecní úřad, to tolik netrápí. Myslím, že větší problém to bude pro 
naše důchodce. Ti, kterým je přes šedesát, většinou mají kartu do bankomatu a vý-
běr zvládnou. Hůř to bude u těch, co jim je přes osmdesát, nemají internet. Těm snad 

Česká spořitelna v Přibyslavi skončila

pomohou děti,“ povzdechl si starosta s tím, že si ale všiml, jak zájem lidí o Českou 
spořitelnu v Přibyslavi klesá. „Před dvěma lety jsem na pobočce v Přibyslavi pravi-
delně čekal ve frontě. Dneska tam není nikdo,“ dodal Zvolánek.

„Zrušit pobočku spořitelny v Přibyslavi, kde bydlí několik tisíc lidí a jezdí tam další 
stovky lidí z vesnic, je nesmysl,“ prohlásila Dagmar Bačkovská ze Žižkova Pole. Jak 
dodala, zbude v Přibyslavi už jen pošta. „V době, kdy tam chodí lidi pro důchod, není 
na poště k hnutí. Ne každý důchodce na vesnici má internet a umí používat banko-
mat. Ne každý může kdykoliv žádat děti, aby ho odvezly do spořitelny do Brodu. 
V takovém městě jako je Přibyslav,  by nějaká banka měla být,“ zdůraznila Bačkovská.

Podle Filipa Hrubého se podle záznamu z platebních karet jasně ukazuje, že stále 
víc klientů tráví většinu dne v některém z okolních měst, jako je Havlíčkův Brod nebo 
Žďár nad Sázavou, kde má Česká spořitelna pobočky.

„Pobočky v  těchto městech zajišťují přibyslavským klientům kompletní obsluhu 
klientských účtů bez ohledu na to, kde mají klienti uloženou dokumentaci. Půjčku či 
úvěr přitom mohou naši klienti dostat nejen na pobočce, ale také online.

Česká spořitelna je podle Hrubého s 500 pobočkami bankou s největší pobočko-
vou sítí na trhu. „Jako dobrý hospodář ale nemůžeme provozovat pobočky v mís-
tech, kde o  ně klienti nemají  zájem a  kde tak provoz poboček musíme dotovat. 
Rozhodneme-li se zrušit pobočku, činíme tak vždy teprve po důkladném průzkumu 
chování našich klientů a obvykle jsme vždy poslední bankou, která v daném místě 
svou pobočku udržuje,“ zdůraznil Hrubý. Jak dodal, už před Českou spořitelnou 
zavřela v Přibyslavi svoji pobočku ze stejných důvodů i Komerční banka.

Podle Hrubého Česká spořitelna na Vysočině kromě Přibyslavi žádnou pobočku 
zavírat nebude. V minulosti jich zrušila už sedm. Například na sídlišti Březinky v Jih-
lavě, kde žije zhruba osm tisíc lidí.

Štěpánka Saadouni

Na  posledních stránkách občasníku vám obvykle 
nabízíme celou řadu pozvánek na různé kulturní akce. 
Všichni bychom se jistě rádi probudili z tohoto zlého 
snu a přáli si, aby bylo všechno jako dříve.

Bohužel, život nám přináší nečekané a dříve nepřed-
stavitelné překážky a my se s nimi musíme vyrovnat. 
O  to víc bychom si měli vážit lidské sounáležitosti, 
vzájemné pomoci a obětavosti.

A  co vlastně děláme, když vás nemůžeme přivítat 
v kulturním domě nebo knihovně a informačním cen-
tru? Aktivně jsme se zapojili do organizace šití roušek. 
Od  pondělí 16. března jsme začali shánět potřebný 
materiál, postupně se nám ozývaly švadlenky domá-
cí i profesionálky. Látky jsme podle šablon nastříhali, 
sežehlili, poslali ke švadlenkám. Potom jsme zase ho-
tové roušky vybrali a odevzdali na přibyslavskou DPS 
k vyprání a žehlení. Poté už roušky putovaly tam, kde 
jich bylo potřeba.

V současné chvíli (25. 3.) máme v našem seznamu 
31 švadlen, ale toto číslo není konečné, mnohde šije 
celá rodina, a odevzdaných 2200 (!) látkových roušek. 
Další šijí paní učitelky z mateřské školky pod vedením 
Petry Březinové a paní učitelky a maminky pod taktov-
kou ředitelky ZŠ Jaroslavy Janů. Vedoucí DPS paní Ve-
selá nám hlásí, že jim odevzdávají hotové roušky i další 
lidé. Takže konečné číslo bude o stovky kusů vyšší.

Moc vám všem děkujeme, jste úžasní, cokoli bylo 
potřeba, vždy přispěchal někdo na pomoc. 

Dále máme dlouhý seznam dobrovolníků, kteří jsou 
ochotní nezištně pomáhat při dalších činnostech. 
I vám patří velký dík.

Přeji nám všem hodně zdraví a pevné nervy;  pokud 
společně potáhneme za jeden provaz a budeme si na-
vzájem pomáhat, vše se v dobré obrátí. 

Za kolektiv KZMP Zdeňka Valnerová

Sounáležitost a vzájemná pomoc je naší nadějí

 Blatouchy v Poříčí u Přibyslavi. Foto: Michael Omes
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V  sobotu 15. Února se 
ve  večerních hodinách 
 rozsvítila světla ve  vyzdo-
bené sokolovně a  začali 
se scházet první hosté 
sokolského plesu. V  letoš-
ním roce přišlo o 100 hos-
tů méně. Pro hosty bylo 
připravené občerstvení, 
mohli si vybrat guláš, 
bramboráčky nebo řízky. 
Výborovna byla proměně-
na na bar, kde se mohli občerstvit pivem, vínem, nealkoholickými nápoji, ale bylo 
pro ně připraveno i něco ostřejšího.

K poslechu a tanci hrála skupina Variace. Na zahájení vystoupily dívky z M-aerobic 
clubu Přibyslav, které trénují 3x týdně pod vedením Simony Hochmanové ve spor-
tovní hale. Dívky závodí v kategorii sportovní a fi tness aerobic. Vystoupila dvojice 
dívek Hana Vencová a Ella Vopršalová.  Druhé vystoupení bylo týmu dívek 11-13 let, 
které cvičí na stepech. Hosté se výborně bavili, na tanec měli více prostoru.

Děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili sokolský ples a všem pořadatelům, 
kteří se podíleli na dobré pohodě všech účastníků.

Celosvětově se řadu týdnů 
řeší nákaza virem COVID-19. 
Ohnisko se bohužel přesunulo 
do Evropy a významně se dotýká 
naší země. Koronavirová pandemie 
se dostala do  popředí společenské diskuze. Pomoc 
jednotlivcům, celým rodinám i všem obyvatelům Čes-
ké republiky je samozřejmá, jsme v tom přece všichni 

společně. Znevažování onemocnění a nerespektování legislativy není v současné 
době na místě. Změnou přístupu, chování a návyků dokážeme všichni dohromady 
situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby společnosti!

Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a při-
spěli svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření 
znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních 
pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních 
dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti 
a ve zdravotnických zařízeních objevují naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme 
jistě zaznamenali, že zejména pro seniory může být jakýkoliv styk s infekční osobou 
a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. 
Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce chrá-
nit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu, 
lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou. 

Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní 
bezpečí, nenechat se napálit a nestát se oběť mi trestných činů, pojďme si i teď jít 
navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření nákazy. 

Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkla-
dem svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření.  Babičky, dědečky, 
tetičky i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat 
doporučení související s aktuální zdravotní hrozbou.

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR

Jsme v tom společně! Sokolský ples

V sobotu 29. února členky TJ Sokola pořádaly pro děti karneval. 14 dní před kar-
nevalem napekly a nazdobily perníčky, v sobotu ráno přinesly spolu s maminkami 
cukroví.

Ve 13 hodin se otevřela sokolovna a začaly přicházet první masky spolu s rodiči,  
někdy i s babičkami. V letošním roce nehrál pan Sejkora, ale byla diskotéka a děti 
si ji užily. Děti provázeli dva klauni, kteří s nimi tančili a hráli taneční hry. V podsálí 
sestry cvičitelky připravily hry a  soutěže. Každé dítě, které se zúčastnilo soutěží, 
dostalo za odměnu  dárky od  přibyslavských podnikatelů, kterým tímto děkujeme  
za podporu. Dále děkujeme všem pořadatelům, kteří věnovali svůj volný čas a zajis-
tili zdárný průběh dětského karnevalu.

Zdeňka Bártová náčelnice TJ Sokol Přibyslav

Dětský maškarní ples
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Do sezóny 2019/2020 jsme přihlásili 4 družstva, Při-
byslav A, B, C, D. Na  konci minulé sezóny jsme učinili 
celkem nepopulární rozhodnutí, o kterém již psal Martin 
Kamarád. V rámci maximální podpory A družstva jsme 
„obětovali“ béčko, i  přesto že se zachránilo v  nejvyšší 
okresní soutěži. Pokud totiž hrají ve  stejné soutěži dvě 
družstva, nemohou si navzájem vypomáhat. 

Do sezóny jsme tedy vstupovali takto: Přibyslav A OP1 
(čti okresní přebor), Přibyslav B OP2, Přibyslav C, D  
OP3. Přivítali jsme v oddílu také nové opory, Jakuba Fili-
pa a Václava Matějů. Úkol zněl jasně: postoupit se všemi 
družstvy, tedy kromě déčka, ve kterém hrají mladé naděje 
spolu s dospělými. Sezóna se od začátku vyvíjela skvěle, 
v  áčku opět nezklamal Zdeněk Slota, který si dokázal 
udržet úspěšnost nad 90 % což je vynikající počin, dále 
pak Josef Pertl, nestárnoucí opora, která vyhrávala se 70 
procentní úspěšností. V závěsu za nimi pak budoucnost 
přibyslavského stolního tenisu Prokop Kamarád a vedou-
cí klubu Vladislav Stehno, oba s  úspěšností nad 50 %. 

Hlavní hvězdou áčka se však stal Václav Matějů, který 
svou komplexní tvrdou hrou nepoznal chuť porážky – 
100 %, klobouk dolů. 

První tým tedy bez problémů OP1 vyhrál a zajistil si tak 
místo v kvalifi kaci do krajské soutěže, která je odložena 
na neurčito. Béčko chtělo postoupit zpět do OP1 a po-
dařilo se, v sezóně prohrálo pouze jednou a o vítězi OP2 
nemůže být pochyb. Zde šlo především o vyrovnanost ká-
dru, Martin Kamarád svou někdy až zběsile útočnou hrou 
dokázal udržet svá procenta vysoko – 85 % výher, výbor-
né. Dále pak Marek Bednář, Zdeněk Kerbr a já, všem se 
nám podařilo udržet procenta nad 70ti, což je celkem 
solidní. B tým podpořil také Jakub Filip, který hlavně 
za nepřítomnosti Martina K. ochotně vypomáhal. C tým 
rozehrál sezónu skvěle, opory Michal Mach, Jakub Filip, 
Jan Thomayer nebo Tomáš Höfer udržely úspěšnost nad 
80 %, ale bohužel v  klíčovém utkání se silným Horním 
Studencem prohráli a skončili celkově na druhém místě. 

D družstvo zaškolovalo naše mladé hráče, které 

TJ Sokol Přibyslav oddíl Stolního tenisu
Úspěšná sezóna? Ano!

doplnili pan Josef Moštěk a Roman Šrámek. Déč-
ko skončilo celkově na 9. místě. 

Zvláštní dík patří trenérům mládeže Martinovi 
Kamarádovi a  Vladislavovi Stehnovi, kteří při-
pravují další generace stolních tenistů. Spousta 
mladých stolních tenistů nám trénuje a  hraje 
za Ostrov Havlíčkův Brod, ale to je na samostatný 
článek, třeba jindy. Sezónu musíme hodnotit jako 
úspěšnou. Přeji všem, ve stínu vážných mimořád-
ných událostí, pevné zdraví a dobrou náladu.

Za TJ Sokol Přibyslav oddíl stolního tenisu
Ota Benc ml.

S jarem měly začít soutěže v požárním sportu. V okrese Havlíčkův Brod to měl být 
i další ročník populární Rebel ligy hasičů v požárním útoku. 

Požární útok je považován za  královskou disciplínu. Kdy však letošní zápolení 
propukne, se vzhledem k současné karanténě neví. 

“Ve složité situaci se členové našeho soutěžního družstva připravují individuálně. 
Přes tréninkové omezení si chtějí udržet vysokou výkonnost, kterou vloni tolik pře-
kvapili. Připomeňme, že byli největší štikou celé sezóny, uspěli ve všech postupových 
soutěžích, poprvé v historii startovali na mistrovství České republiky dobrovolných 
a profesionálních hasičů a v Ústí nad Labem překvapivě vybojovali bronzové me-
daile, přitom s nimi nikdo nepočítal,” říká starosta SDH Dobrá Stanislav Hospodka.

Nejnáročnější individuální přípravu mají proudaři. Na rozdíl od ostatních členů 
družstva požárního útoku - strojníka, spojkaře, košaře, béčkaře a rozdělovače - ne-
mohou vynechat tréninky, na nichž si prohlubují sprintérskou formu.

Na snímku k terčům “plnou parou” vyrážejí doberští proudaři Patrik Pejzl (vlevo) 
a Jakub Kasal. Každý z nich musí sprintem proběhnout téměř 100 m dlouhý úsek 
od startovacího plata a stříkačky k terčům, přitom v běhu musí spojit dvě hadice 
typu C, a druhou hasici typu C musí spojit s proudnicí. Patrik ji svírá ve své pravé 
ruce, Jakub v levé. 

V “cíli” musí trefně zacílit na pět metrů vzdálené terče a přesným stříkáním je napl-
nit vodou. Hasiči SDH Dobrá bývají spokojeni, když požární útok úspěšně dokončí 
v čase blízkém 17 sekund.

Text a foto: Ivo Havlík

I v přísné karanténě musí proudaři mít 
rychlé nohy

Pozvánka k  zahájení 
jarního kola krajského 
a  okresního přeboru ko-
pané z  březnového vydání 
Přibyslavského občasníku 
ze známých důvodů vzala 
za své. 

Odpověď na otázku, kdy 
se začne hrát a  zda vůbec 
se ročník 2019/2020 do-
hraje, když bylo dokonce 
zrušeno letošní mistrovství 
Evropy v  kopané, v  době 
uzávěrky dubnového vydá-
ní občasníku nikdo nezná. 

Podle slov člena výboru 
SK Přibyslav Zdeňka Krčála žádné přibyslavské mužstvo kolektivně netrénuje, hráči 
se připravují výhradně individuálně. Totéž platí o obou jedenáctkách Sativy Keřkov.

Text a foto: Ivo Havlík

 Kdy se dva kapitáni opět na hřišti potkají, to zatím nikdo 
neví. Na snímku si míč vede Martin Somerauer z Chotěboře, 

sleduje ho Jaromír Vopršal z Přibyslavi.

 V posledním zápase loňského roku SK Přibyslav na svém hřišti remizovala 
s FC Chotěboř 2:2. V jednom okamžiku se do naší svatyně vměstnalo deset hráčů. 

Šest domácích (v tmavých dresech) a čtyři hostující.

Fotbalové jaro je odloženo, kdy se bude 
hrát, nikdo neví
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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, Havlíčkův Brod, E: klas@zempostober.cz, T: 569 428 874

PRO PRODEJCE
Prodejní místo si

zarezervujte ZDARMA
přímo na prodejně, 

emailem na
trhy@zempostober.cz,

na tel. 569 428 874
nebo jednoduše přijďte.

NOVÉ PLOTOVÉ CENTRUM V PRODEJNĚ KLAS

Ce
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 3

0.
 5

. 2
02

0
ob

ne
bPanel 3D

1230mm/2500mm 
až 1730mm/2500mm 
Zn Ral 6005, 
Zn, RAL 7016
od 555 Kč/ks

Pletivo Standart PVC
1000 až 1750mm 
bal. 15m od 725 Kč
bal. 25m od 1 205 Kč

Lesnické uzlové pletivo
1000mm až 1600mm

bal. 50m od 890 Kč

Sloupky a vzpěry
od 135 Kč/ks

TENISOVÁ ŠKOLA 
 V PŘIBYSLAVI 

 
pod vedením kvalifikovaného tenisového 
trenéra. Škola je určena pro zájemce o tenis 
všech věkových kategorií. 
 
Informace poskytne: 
 
Zdeněk Šrámek 
tel.: 777 267 613 
e-mail: z.cico@seznam.cz   
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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 

Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz

Nabízím opravu 
notebooků, PC a jiné 

elektroniky 
Volejte 723 280 877 

Jakub Kotek - Přibyslav 

autodíly  

opravy vozidel

Očekáváme:
vysoké pracovní nasazení

logické myšlení
velmi dobrou manuální zručnost

vlastní názor na chod celého servisu

Nabízíme:
výhodné platové podmínky odpovídající odpracované době

obědy zdarma
flexibilní pracovní dobu

výborný kolektiv
5 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou

možnost růstu v rámci hierarchie servisu a další výhody

Přijmeme zaměstnance na pozici

automechanik
osobních vozidel

Kontaktní osoba:
Kopecký Jaroslav, tel. 602 628 110, 583 01 Chotěboř

Provozovny Chotěboř:
Žižkova 1691 - automechanik osobních vozidel, autoelektrikář osobních vozidel

Sokolohradská 629 - automechanik nákladních vozidel, autoelektrikář nákladních vozidel

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

Stačí jen zavolat.

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

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

  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme

  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
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Skutečnost, že je nám teď doporučeno zdržovat se raději doma
a „nevystrkovat moc nos“ nás přece neodradí od soutěžení a

zpříjemnění si domácího pobytu!
 

O co jde?
 

Vyzdobte jedno (či více) svých oken jarní a velikonoční
tématikou!

Nachystejte si sváteční záclonky, květináče, truhlíky,
postavičky, šablony a obrázky do oken, všechno co vás napadne a
myslíte si, že by vyzdobilo vaše okno co nejlépe. Bude to zábava a

hlavně – budeme to mít pak ve městě moc
hezké. Je to na vás!

 

Svá okna vyzdobte nejpozději do čtvrtka 9. dubna, my
z KZMP všechny nahlášené poté obejdeme a vyfotíme. Pokud

zvládnete svůj výtvor vyfotit sami, budeme rádi, když nám
fotografii zašlete na náš email:

knihovna@pribyslav.cz nebo ic@pribyslav.cz
Kdo se zúčastníte, zavolejte nám prosím své jméno a adresu

na tel. číslo 569 484 257 nebo 569 484 361.
 

Samozřejmě budeme pak vybírat nejkrásnější okno a
z fotografií vznikne výstavka.

 

Nenechme se otrávit domácím pobytem a pojďme si to udělat
hezké!

 

Těšíme se na vaše sváteční výtvory.

VYHLAŠUJE

SOUTĚŽ
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