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Nadpisem dnešního článku jsem komentoval mému kamarádovi počáteční běh 
událostí před několika týdny, kdy se strachoval, zda máme dobře rozváženy tvrdé 
restrikce a jejich konečné dopady v našem státě v důsledku postupu koronavirové 
epidemie. O nové situaci měl dostatek informací málokdo, nebo spíše nikdo, takže se 
nelze divit, že nastavování jednotlivých opatření připomínalo spíše chaos, než coko-
liv jiného. Dnes, kdy píši tento článek, je situace stabilizovanější, alespoň v postupu 
přijímání nových opatření, či chcete-li jejich uvolňování, nicméně je velmi důležité 
trvat na jejich defi nitivním uvolnění do konečné podoby.

Tím zásadním je ukončení fungování země v nouzovém režimu ke konci dubna. 
Věřím, že poslanci nepodlehnou pokušení či případnému tlaku z vlády a nedopustí 
prodloužení nouzového stavu. V prvních týdnech nouzového režimu jsme se naučili 
pracovat v úplně jiném prostředí, než jsme byli zvyklí doposud. Poděkování patří 
všem, kteří přispívají k zdárnému fungování výuky, zajišťování ochranných pomůcek, 
běhu úřadu v rozděleném režimu, ale je třeba si říct, že nastává čas tyto věci vracet 
do  běžných kolejí. Neměli bychom si zvykat, byť na  část z  těchto omezení, jako 
na samozřejmost, a je třeba si neustále klást otázky na to, proč každý jeden den platí 
to, či ono, omezení běžného fungování našich životů. 

Je důležité si uvědomit, že stále zásadním úkolem zůstává odclonění, nebo, chce-
te-li, ochrana rizikových skupin osob. Je třeba k nim být skutečně ohleduplný a vstříc-
ný, umožnit jim minimalizaci rizikového chování, kterým může být nakupování, či 
návštěva veřejných prostor. I proto město Přibyslav nabízí nadále donášku obědů 
a nákupy pro tyto skupiny obyvatel zdarma. Faktem ale zůstává, že je třeba zbytek 
země (a to nejen té naší) uvolnit do režimu maximálně se blížícímu se normálu. 

S velkým optimismem vidím, že mnoho z v ás nepodléhá davové panice z nákazy 
a s rozumem užívá ochranných prostředků tam, kde je to třeba (v obchodech, na ve-
řejných prostranstvích) a naopak je odkládá při individuálním sportování, v lesích 
a podobně. 

V měsíci dubnu došlo v Kraji Vysočina, a zde musím podotknout - nikoliv v ka-
tastrech města Přibyslav, k rozsáhlým lesním požárům. Naše jednotka JPO II byla 
do zákazu pálení ohňů ve volné přírodě v permanentním nasazení a jejich výkon byl 
obdivuhodný. I proto, že jsme kritickou situaci stran pálení klestu od počátku před-
pokládali, byli jsme skeptičtí k vyčleňování jednotek JPO k pomoci s dobrovolnickou 
činností stran koronaviru. Po dohodě zůstala naše jednotka plně zařazena pro pl-
nění jí stanovených úkolů na úseku požárů, dopravních nehod atd. a úkoly spojené 
s koronavirovými opatřeními řeší primárně zaměstnanci města a jeho organizací.

Kvapem se blíží dny letní a věřím, že s jejich příchodem dojde k celkové stabilizaci 
a navrácení věcí běžného života k normálu. K tomu bychom měli také interpelovat 
a  neustále vést naše čelní představitele. Na  světě totiž není jen jedno nebezpečí 
jménem koronavirus. Celý život a svět okolo nás je plný dalších nástrah a nebezpečí, 
která bychom neměli neúměrně upozaďovat kvůli tomu, co je zrovna v módě a má 
mediální ohlas. Většinou je zvládáme s nadhledem, grácií a zkušeností, protože jsou 
pro nás tato nebezpečí známá. Koronavirus je hrozbou novou a proto mu věnujeme 
více pozornosti, což je jistě do určité míry dobře. Jen se nesmíme strachem z něj 
nechat ochromit. A to si dovolím popřát nám všem.

Martin Kamarád
starosta města

Již v  závěru loňského roku bylo město Přibyslav vyzváno, jako člen místní akč-
ní skupiny MAS Havlíčkův kraj, ke spolupráci na tvorbě strategických dokumentů 
na nové programové období 2021 – 2027. 

Pracovníci Místní akční skupiny (MAS) Havlíčkův kraj již pracují na přípravě uve-
dených dokumentů. Jedná se o novou „Standardizaci MAS“ a novou Integrovanou 
strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Standardizace se týká územní pů-
sobnosti MAS. Strategie popisuje území a potřeby celého území MAS a spolupráce 
jednotlivých členů sdružení při tvorbě této strategie je velmi důležitá.

Příprava projektových záměrů si zasluhuje velkou 
pozornost

Strategie je tvořena projektovými záměry, které jsou začleněny do  tzv. akčních 
plánů. Zachytit všechny záměry na tak dlouhé období není snadné, ale pro podání 
žádosti o dotaci z jakéhokoliv dotačního titulu musí být projektový záměr uveden 
ve strategickém dokumentu MAS. Proto v tomto případě více znamená lépe. 

Potřeby možných žadatelů z řad podnikatelských subjektů a neziskových organi-
zací působících na území města i celé MAS jsou důležitou součástí.

Předpokládaná opatření, do kterých bude možné podávat žádosti o dotaci: 
• Bezpečnost v dopravě, infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
• Revitalizace veřejných prostranství 
• IZS – jednotky sboru dobrovolných hasičů 
• Navyšování kapacit u mateřských škola a  dětských skupin 
• Základní školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
• Sociální služby, komunitní centra 
• Kulturní památky, místní muzea, obecní a městské knihovny 
• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu 

Projektové záměry připravili a předložili vedoucí odborů městského úřadu. Výčet 
projektových záměrů Přibyslavi bude schválen na červnovém jednání zastupitelstva 
města. Poté budou začleněny do strategického plánu MAS.

Strategie rozvoje města Přibyslav
Projektové záměry budou fi gurovat také ve Strategii města Přibyslav, která tvoří 

Není ani tak důležité, jak tvrdá opatření jsme přijali, 
ale jak rychle tato opatření dokážeme v naší zemi 
odbourat a vrátit ji do původního stavu

Projektové záměry a strategie města
samostatný rozvojový dokument našeho města. Ten stávající je schválen na období 
2016 až 2020.

Nový dokument na období od roku 2021 bude letos aktualizován, tak aby mohl 
být schválen zastupitelstvem města ještě do konce roku.

Místní veřejnost a podnikatelské subjekty budou 
osloveny

Podobně jako před 5 lety, se aktualizace strategického dokumentu bude opírat 
o dotazníkové šetření.

Anketní dotazníky budou (pravděpodobně v  letních měsících) distribuovány 
do všech domácností i na adresy živnostníků i podnikatelských subjektů. Čím více 
se jich vrátí, tím lépe bude možné zmapovat a podchytit zájmy a potřeby občanů 
a dalších subjektů v Přibyslavi včetně integrovaných obcí. 

O výše zmíněných projektových záměrech i procesu tvorby strategických doku-
mentů budete průběžně informováni. Vaše náměty a doporučení ke zlepšení růz-
ných oblastí života v našem městě jsou vítány.

Děkuji všem občanům za ohleduplnost a všem profesionálům i dobrovolníkům 
za práci pro druhé v době nouzového stavu a vládou přijatých opatření. 

Vzájemná pomoc a solidarita mezi lidmi jsou hodnoty, které mohou posílit celou 
naší společnost.

Michael Omes
místostarosta

e-mail: michael.omes@seznam.cz
tel.: 728264579

Uzávěrka příštího čísla 18. 5. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 29. 5. 2020)
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V době tvorby tohoto příspěvku (17. 4. 2020) to vypadá, že nejhorší ohledně 
koronaviru má náš stát za sebou a může tedy docházet k pozvolnému uvolňování 
přijatých opatření. Týká se to i činnosti přibyslavského městského úřadu, jehož 
provoz pro veřejnost je od 20. 4. 2020 obnoven v plném rozsahu. Pracovníci 
městského úřadu jsou však nadále povinni dodržovat stanovená hygienická opat-
ření a žádáme o to i všechny, kteří městský úřad s jakoukoliv záležitostí navštíví.

Předběžně si dovoluji sdělit i termín podzimních krajských voleb. Dle sdělení 
pana prezidenta se budou volby konat o víkendu 2. a 3. října 2020.

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2020 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
25 325 126,98 Kč (což tvoří 29,47 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje 
jsou ve výši 10 252 232,98 Kč (což je 5,79 % schválených výdajů na letošní rok). 
Rozdíl celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 15 072 894 Kč.

Z celkových příjmů činí daňové příjmy 21 443 279,98 Kč (29,80 % rozpočto-
vaných daňových příjmů), nedaňové příjmy 1 038 966,15 Kč, kapitálové příjmy 
881 162,85 Kč a přijaté transfery 1 961 718 Kč.

Z celkových výdajů činí běžné výdaje 10 077 637,97 Kč a kapitálové výdaje 
174 595,01 Kč.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na rok 2020 výnosy ve výši 

20 230 021 Kč, náklady 18 770 132 Kč a hospodářský výsledek 1 459 889 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí k 31. 3. 2020 celkově 2 696 652,60 Kč, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy -56  740,48 Kč, skládka 
1 872 628,91 Kč, správa majetku 11 963,62 Kč, kabelová televize 637 034,87 Kč 
a pronájmy 231 765,68 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

Smutná vzpomínka
Ve věku nedožitých 79 let zemřel v noci na 2. dubna t. r. čestný 

občan Přibyslavi a náš dlouholetý přítel, Peter Hubertus Martens, 
náš kamarád Piet...

P. H. Martens stál u základů spolupráce a přátelství mezi obce-
mi Mook en Middelaar a Přibyslav. Především jeho zásluhou bylo 
navázáno mnoho kontaktů mezi občany a  organizacemi obou 
měst a vzájemná spolupráce se úspěšně rozvíjela také díky Nadaci pro Přibyslav, 
jejímž byl zakládajícím členem. 

P. H. Martens zasvětil celý svůj aktivní život dobrovolné práci pro svou obec, ať 
již jako dlouholetý člen skautské organizace, hasičů, hudebního spolku či jako člen 
zastupitelstva nebo rady. Byl proto jedním z  nejoblíbenějších občanů Mooku en 
Middelaaru. 

I v Přibyslavi měl Piet Martens mnoho přátel, kteří ho měli rádi pro jeho srdečnost, 
otevřenost a smysl pro humor. Ať už mezi skauty, hasiči či ostatními občany, všude 
byl Piet vítaný jako upřímný přítel Přibyslavi. Naše město pravidelně navštěvoval 
a živě se zajímal o jeho úspěchy i problémy a politický i společenský život. 

V  roce 2014 při příležitosti oslav 20. výročí navázání spolupráce s  obcí Mook 
en Middelaar rozhodlo Zastupitelstvo města Přibyslav usnesením č. 43/2014 ZM 
ze dne 18. 6. 2014 a udělit P. H. Martensovi čestné občanství. 

Vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě jsme se bohužel nemohli zúčastnit 
ani posledního rozloučení s P. Martensem. Zajistili jsme alespoň smuteční květinové 
aranžmá s prostým textem „Našemu příteli Pietovi město Přibyslav“. Rovněž jsme 
zaslali kondolence jak manželce P. Martense, tak vedení obce Mook en Middelaar. 

Děkujeme panu Martensovi, našemu milému Pietovi, za jeho dlouholeté upřímné 
přátelství a prosíme všechny, kdo ho znali, aby mu věnovali tichou vzpomínku…

Anna Šnýdlová, předsedkyně zahraniční komise
Martin Kamarád, starosta města

Odbor správy majetku
V  dubnovém čísle občasníku byly zmíněny investice města Přibyslav, které nebyly 

výběrovým řízením (schvalovacím procesem) dokončeny. Nyní jsou výsledky u většiny 
investic známy. Smlouva o dílo byla podepsána na investici na rekonstrukci dvou rybníků 
v České Jablonné, zakázka je označena „Rekonstrukce vodních nádrží v místní části Česká 
Jablonná, Přibyslav“, zhotovitelem je společnost STAVOKOMP SERVICE s.r.o. z Havlíč-
kova Brodu, dále na odizolování kulturního domu v Utíně, investice označena „Stavební 
úpravy KD Utín – odstranění vlhkosti“, zhotovitelem je společnost START Zelený, s.r.o., 
z Brtnice, na investici „Přechod pro chodce ul. Havlíčkova, Přibyslav“, zhotovitelem je 
Ladislav Hink ze Zborné.

Výběrové řízení na  pořízení komunální techniky pro odbor technických služeb řeší 
pořízení traktoru a komunálního chodníkového malotraktoru. Výběrové řízení bylo ukon-
čeno, byla podepsána kupní smlouva, techniku bude dodávat společnost STROM, Praha.

Proběhlo výběrové řízení na vybudování nových komunikací pro pěší a autobusových 
zastávek v místní části Dvorek - „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Při-
byslav“. Zhotovitelem je společnost S.K.B. Stavitelství silnice, s.r.o., z Brna. Tato investice 
se bude realizovat v případě, pokud město Přibyslav obdrží dotaci, požádáno je na SFDI. 
Ukončeno není výběrové řízení na  pořízení nového kompaktoru odpadu na  skládku. 
Výběr dodavatele musí projít schvalovacím procesem.

Během tohoto měsíce proběhla prvotní odborná údržba zeleně, především okrasných 
záhonů.

Bytová oblast – jak už bylo zmíněno v minulém čísle občasníku, město Přibyslav realizu-
je prodej 12 bytových jednotek v ulici Nerudova, čp. 663 – 666. Vzhledem k současné epi-
demiologické situaci byl pozastaven prodej bytových jednotek v ulici Nerudova. Náhradní 
termín na prohlídku výše uvedených bytů bude uveřejněn na úřední desce MÚ. Nutno 
sledovat úřední desku. Během tohoto měsíce se zde uvolnil byt v č.p. 663, který bude 
opět zařazen do prodeje. O způsobu prodeje rozhodne Zastupitelstvo města Přibyslav.

Dle harmonogramu stavebních prací pokračují práce na rekonstrukci bytového domu 
v Ronově č.p. 15. Proběhly výměny sanity v domech s pečovatelskou službou a výměny 
zařizovacích předmětů v  městských bytech. Byly započaty stavební práce související 
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s rekonstrukcí bytu v Ronově n/S. č.p. 25, který byl předán odboru. Zde bude probí-
hat celková rekonstrukce bytu, včetně vodoinstalace, sanity, elektroinstalace, topení 
a zařizovacích předmětů. Po rekonstrukci bytu bude byt nabídnut k pronájmu. 

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
V měsíci dubnu je vše stejné, jako v tom předchozím. Hala zeje prázdnotou, neo-

zývá se z ní ten typický sportovní ruch. Je v ní úplné ticho, které přerušuje pouze zvuk 
uklízecího stroje, dezinfekčních sprejů, mytí oken, na to vše je teď víc času. Duben je 
pro nás také měsícem prací na koupališti. Tentokrát je to ale úplně poprvé naprosto 
jiné. My ještě nevíme, jak to letos bude s koupací sezónou. Pracujeme proto zatím 
na úpravě areálu - pečujeme o trávník, zprovoznili jsme zavlažovače, stříháme živý 
plot a okrasné keře, připravujeme šatny a další zázemí. Lavičky máme nově opra-
vené, natřené a zatím jen tak pokukujeme po bazénu s otazníkem, co tedy bude. 
Prvním dnem, ve kterém by se náš areál ukázal ve své kráse, měl být u příležitosti 
ACO běhu. Letos se na něm nepotkáme. 

Sportovci teď hodně využívají cyklostezku. Pravidelně ji zametáme, udržujeme. 
Bohužel se na ni ale vydávají i ti neslušní, vandalové, jako třeba koncem března, kdy 
povalili a poničili asi osm značek. Dělá vám to ničení dobře, siláci?

Technická četa města se hodně věnuje úklidu, odvozu hromad odpadků od kon-
tejnerových stání, opravě dalších laviček, prořezávce zeleně, část party vypomáhá 
dle potřeby na  skládce, čekají nás zednické práce, připravujeme byt pro nového 
nájemníka v Ronově nad Sázavou, začíná rekonstrukce Kulturního domu Utín, chys-
táme opravu výtluků na cyklostezce, začíná pravidelné sečení. Přeji vám pěkné dny, 
držte se ve zdraví.

Hana Mikulincová, DiS., vedoucí OTS

Pečovatelská služba Přibyslav
V době psaní příspěvku do Přibyslavského občasníku se stále nacházíme v době 

koronavirové pandemie. V  důsledku toho funguje Pečovatelská služba Přibyslav 
v  omezeném provozu, což znamená, že nás lze zastihnout ve  středisku pečova-
telské služby nebo na  telefonu v  pracovní dny od  6.30 – 17.00 hodin a  v  neděli 
od 16.00 – 19.00 hodin. Zároveň s úpravou provozní doby jsme dočasně omezili 
okruh základních činností, které v rámci služby poskytujeme. V současné době tedy 
operativně poskytujeme pouze např. nákupy, pochůzky k  lékaři, na poštu apod., 
nezbytnou pomoc při osobní hygieně, donášku či dovoz obědů a naopak dočasně 
omezujeme některé jiné činnosti, jako jsou velké úklidy, mytí oken, doprovody apod.

Abychom zajistili bezproblémový chod pečovatelské služby i v době případného 
karanténního opatření, byli zaměstnanci pečovatelské služby rozděleni do  dvou 
oddělených skupin tak, aby se nepotkávali. Průběžně se tyto dvě skupiny na praco-
višti střídají. Z tohoto důvodu nám v pečovatelské službě vypomáhá momentálně 6 
dobrovolníků z řad zaměstnanců mateřské školky a studentů. Chtěla bych jim tímto 
velice poděkovat za jejich práci, vstřícnost a obětavost. Děkujeme. Vaší pomoci si 
moc vážíme.

Rada města Přibyslav v dubnu také odsouhlasila bezplatné poskytování služeb 
Pečovatelské služby Přibyslav v době koronavirové pandemie a to provádění nákupů 
a pochůzek od 16. 3. 2020 a roznášku a dovoz obědů od 30. 3. 2020. Další služby 
Pečovatelské služby Přibyslav, jako je např. pomoc při osobní hygieně, dohled nad 
podáním léků, příprava stravy apod. budou účtovány dle aktuálně platného ceníku 
Pečovatelské služby Přibyslav. 

Nebojte se nám proto zavolat, pokud potřebujete dovézt oběd, nakoupit potravi-
ny, drogerii či obstarat léky u lékaře a v lékárně. Nákup s vámi sepíšeme a přivezeme 
vám ho až domů. V případě zájmu kontaktujte prosím pečovatelky na telefonním 
čísle 569 482 128 nebo 725 102 511 v  jejich pracovní době – viz výše (v  lepším 
případě je možné odevzdat pečovatelkám seznam nákupu den předem).

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.

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 pe-
čovatelek 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 použí-
vali a drželi se hesla „MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE – TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ“.

Bezplatná Alzheimer poradna 
se v květnu nekoná!

Doporučujeme pravidelně navštěvovat internetové stránky 
www.alzheimerporadnavysocina.cz, kde se dozvíte spoustu 

informací, ale také zaměstnáte mozek prospěšnými akti vitami.

Konzultace poskytuje telefonicky 
vedoucí poradny Mgr. Marcela Rýpalová na tel. 733 629 018, 

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz.

Ke konci příspěvku mi nezbývá už nic jiného než DĚKOVAT – moje poděkování 
míří hlavně do fi rmy ACO Industries, k. s., v Přibyslavi, kteří nám hned po vypuknutí 
k oronavirové pandemie, kdy už nebyly k dostání žádné roušky a respirátory a do-
dávka od státu silně vázla, poskytli respirátory s vyšší ochranou, ochranné obleky 
a brýle. Moje poděkování míří i k fi rmě Savencia Fromage & Dairy Czech v Hesově, 
která nám poskytla také respirátory s vyšší ochranou, šité látkové roušky a dezin-
fekci. Velké díky patří také panu Jaroslavu Stejskalovi za výrobu ochranných štítů 
pro pečovatelskou službu a všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na šití látkových 
roušek, které jsme po vyprání a vyžehlení distribuovali dále jak našim seniorům tak 
i na Městský úřad v Přibyslavi, který je pak dále přerozděloval. Poděkovat bych chtěla 
i mým kolegyním v pečovatelské službě. Již celý měsíc se s vámi pohybuji v přímé 
péči, a proto vím, že to teď nemáte vůbec jednoduché a ještě k tomu mít na sobě sko-
ro celou pracovní dobu rukavice a roušku. Ale vy to zvládáte a ještě se u toho stačíte 
usmívat na druhé a umíte je svým slovem pohladit po duši. Jste úžasné! Máte můj 
obdiv! Moje poděkování míří také hlavně k našim klientům - seniorům, děkujeme, že 
při jakékoliv naší návštěvě (donášce oběda či nákupu) používáte roušky a chráníte 
tak nejen nás pečovatelky, ale i ostatní, které pečovatelka v ten den ještě navštíví.
SPOLU TO ZVLÁDNEME!

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Sociální práce
Po několikatýdenní době strávené v omezeném režimu a pod palbou nekončících 

opatření člověk získá určitý nadhled, přizpůsobí se, zvykne si. Smíří se s tím, že co bylo 
dříve běžné a samozřejmé, zase tak samozřejmé není. Jestliže ze začátku v našich živo-
tech zavládl chaos, nepochopení a k agresi nebylo daleko, po pár týdnech nouzového 
stavu došlo ke smíření, ruku v ruce se zbožným přáním, ať je život jako dřív. Tempo, 
kterým se zpomalily běžné procesy protínající sociální práci, bylo velice nezvyklé. Těž-
ko jsme se někam dovolali a v lepším případě byli rovnou informováni, že se nic neřeší, 
o ničem nerozhoduje, činnost dočasně nevykonává. V myšlenkách jsme se ubírali 
k našim nejbližším a lidem o generaci a více starším v obavách o jejich zdraví. Jak mě 
tedy potěšilo, že naši senioři, se kterými jsem byla během té zvláštní doby v kontaktu, 
byli v pohodě a nepodléhali negativním zprávám, které se na ně hrnuly ze všech stran. 
A vymezený čas k nákupu? Jak ten si pochvalovali. Prý by bylo fajn, kdyby tak i zůstal. 
K tomu nějaká zdravotní procházka nebo pobyt na zahrádce a rázem je svět hezčí. 
Zkrátka to chce udržovat pozitivní mysl, rozplánovat si den a věřit. Jen těch zmařených 
životů kdyby nebylo. Spíše než strach tedy u našich seniorů převládl smutek z omezení 
lidských kontaktů. Bylo zapotřebí se tak věnovat jejich podpoře, ujišťovat se, že je o ně 
dobře postaráno, poskytovat informace a těm svéhlavým občas i domluvit. 

Ačkoliv jsme se z médií dozvídali, kolik osob je v nouzi, že hladoví už téměř celé 
rodiny, naši obec tento nejčernější scénář zřejmě naštěstí minul. Alespoň jsme ne-
zaznamenali žádnou žádost rodin o pomoc v této nepříznivé situaci. Tímto nemám 
na mysli neblahou situaci podnikatelské sféry, ta je řešena v rámci jiné oblasti pod-
pory. Průběžně se řešily záležitosti týkající se agendy úřadu práce, jehož provoz byl 
v Přibyslavi v předchozích týdnech dočasně pozastaven. 

Co se týká změn trvalejšího rázu a nejen přechodného, na což jsme teď zvyklí, 
je třeba zmínit, že od 1. 4. 2020 došlo k navýšení částek životního a existenčního 
minima (ŽM a EM). Tyto částky se uplatňují např. při posuzování hmotné nouze, 
ale také při výpočtu dávek státní sociální podpory a dalších. Například ŽM jednot-
livce za měsíc je nově 3.860 Kč (dříve 3.410 Kč) a EM činí 2.490 Kč měsíčně (dříve 
2.200 Kč). Tyto částky nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. 

Sice není známo, kdy se naplno vrátíme k běžnému životu bez roušek, ale jisté je, 
že velký výlet seniorů letos neuskutečníme. Nezbývá nám, než se těšit na rok příští 
a doufat, že si vše plně vynahradíme. Hlavně se všichni opatrujme, zbytečně své 
zdraví neriskujme a věřme, že se vše v dobré obrátí. K tomu nám jistě dopomohou 
i jarní sluneční paprsky, dobrá nálada a společný cíl.

Lenka Vaverková, DiS., sociální pracovnice
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Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v květnu 2020
Rozmístění kontejnerů ve městě

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 11. 5. 25. 5. 6 Cihlářská 4. 5. 18. 5.

2 Bezručova 12. 5. 26. 5. 7 Jiráskova 5. 5. 19. 5.

3 Hesovská 13. 5. 27. 5. 8 Vyšehrad 6. 5. 20. 5.

4 Pecháčkova I 14. 5. 28. 5. 9 Prokopova 7. 5. 21. 5.

5 Zahrádky u ACA 15. 5. 29. 5. 10 Na Vyhlídce 7. 5. 22. 5.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 11. 5. 25. 5. 16 Seifertova 4. 5. 18. 5.

12 Pecháčkova II 12. 5. 26. 5. 17 Česká 5. 5. 19. 5.

13 Nezvalova 13. 5. 27. 5. 18 U Barevny 6. 5. 20. 5.

14 Bezpalcova 14. 5. 28. 5. 19 Zahradní 7. 5. 21. 5.

15 Zahrádky Amerika 15. 5. 29. 5. 20 Zahrádky Letiště 7. 5. 22. 5.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech

Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 4. 5. – 6. 5. 15. 5. – 17. 5. 25. 5. – 28. 5. 

Keřkov 7. 5. – 10. 5. 18. 5. – 21. 5. 29. 5. – 31. 5. 

Dobrá 11. 5. – 14. 5. 22. 5. – 24. 5. 1. 6. – 4. 6. 

Česká Jablonná 4. 5. – 6. 5. 15. 5. – 17. 5. 25. 5. – 28. 5. 

Dolní Jablonná 7. 5. – 10. 5. 18. 5. – 21. 5. 29. 5. – 31. 5. 

Poříčí 11. 5. – 14. 5. 22. 5. – 24. 5. 1. 6. – 4. 6. 

Dvorek 4. 5. – 6. 5. 15. 5. – 17. 5. 25. 5. – 28. 5. 

Uhry 7. 5. – 10. 5. 18. 5. – 21. 5. 29. 5. – 31. 5. 

Utín 11. 5. – 14. 5. 22. 5. – 24. 5. 1. 6. – 4. 6. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

69/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Diako-
nií Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves, 550  01 Broumov, 
IČO 49289977 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 o poskytnutí fi nančního daru ve výši 7.000 Kč.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

70/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu bytu č. 8 v by-
tovém domě Nerudova 663 v Přibyslavi ze dne 22. 12. 2016 včetně dodatku 
smlouvy ze dne 16. 4. 2019 uzavřené s panem…, 582 22 Přibyslav a paní…, 
580 01 Havlíčkův Brod dohodou ke dni 30. 4. 2020.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

71/2020 Rada města Přibyslav odpouští nájemné osobám podnikajícím v nebytových 
prostorách města po dobu uzavření provozoven a omezení provozu z důvodu 
rozhodnutí vlády ČR v rámci nouzového stavu.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

72/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na  zakázku „Chodník podél silnice 
II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“ nabídku od společnosti S.K.B. Stavi-
telství silnice s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 02773058, s nabíd-
kovou cenou ve  výši 2.946.195,14 Kč bez DPH, tj. 3.564.896,12 Kč včetně 
DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností S.K.B. Stavitelství 
silnice s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 02773058.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

73/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na stavební práce „Přechod pro chod-
ce ul. Havlíčkova - Přibyslav“ (opakované zadávací řízení) nabídku od pana 
Ladislava Hinka, Zborná 58, 586 01 Jihlava, IČO 74536567, nabídka v část-
ce 670.182,16 Kč bez DPH, 810.920,41 Kč včetně DPH a  schvaluje uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a panem Ladislavem Hinkou, Zborná 58, 586 01 Jihlava, 
IČO 74536567.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

74/2020 Rada města Přibyslav schvaluje příkazní smlouvu na zajištění technického do-
zoru investora a autorského dozoru pro realizaci stavby „Přechod pro chod-
ce ul. Havlíčkova - Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., 
Strojírenská 4/7, 586  01 Jihlava, IČO 49974424. Cena za  službu je ve  výši 
60.000 Kč bez DPH.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

75/2020 Rada města Přibyslav schvaluje příkazní smlouvu na zajištění technického do-
zoru investora a autorského dozoru pro realizaci stavby „Rekonstrukce vod-
ních nádrží v místní části Česká Jablonná, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Ing. Josefem 
Kammermayerem, AQUATER, projekce stavební a  vodohospodářská, Ná-
dražní 539/128, 664 51 Šlapanice, IČO 14633914. Cena za službu je ve výši 
81.575 Kč bez DPH, neplátce DPH.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

76/2020 Rada města zhodnotila podané nabídky jednotlivých bank na  vedení účtů 
a rozhodla o uzavření smluv o vedení účtů mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Fio bankou a.s., se sídlem V Cel-
nici 1028/10, 11721 Praha 1, IČO 61858374.
Termín: 31. 08. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

77/2020 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 22. 4. 2020.
Termín: 15. 04. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

78/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným poskytováním služeb Pečovatel-
skou službou Přibyslav v době koronavirové pandemie, a to provádění nákupů 
od 16. 3. 2020 a roznáška a dovoz obědů od 30. 3. 2020.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Veselá Martina, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

79/2020 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o  dílo „Realizace herních prvků 
a zařízení Hřiště 8D“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností Hřiště 8D s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 
Brno, IČO 04436857 v celkové ceně 120.926 Kč včetně DPH. 
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 66/2020 Rada města Přibyslav schvaluje pořízení nového multifunkčního zařízení 
Sharp MX-2651 pro odbor hospodářsko-správní od fi rmy Jiří Pytlík (MPCopy 
Svitavy), Nad Rybníkem 906/8, Svitavy, IČO 76424286 za nabídkovou cenu 
ve výši 63.700 Kč (bez DPH).
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

67/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě ze dne 22. 1. 2007 
na zajištění odvozu separovaného odpadu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 0026097 a fi rmou AVE CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

68/2020 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1826 o vý-
měře 8 m2 v k. ú. Přibyslav paní Aleně Pleslové, Březina 56, 666 01 Tišnov, 
IČO 02580438. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou, a to od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 08.  04. 2020
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KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří 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)

PODĚKOVÁNÍ

Píšu tato slova jako obvykle s určitým předstihem. Jindy ovšem vím nebo alespoň 
tuším, jak bude svět kolem mne vypadat za necelý měsíc. Tentokrát je to jinak. Ještě 
nikdy jsme nezažili takovou situaci. Všichni se díváme i do blízké budoucnosti s ur-
čitou nejistotou. Koronavirová pandemie nás zaskočila. Už mnohé bylo o  tomto 
fenoménu současnosti řečeno a napsáno. Přesto bych rád připomněl některé pod-
statné věci.

Prastará lidská zkušenost říká, že všechno zlé přináší i pozitivní momenty. Vel-
mi mne potěšila solidarita našich občanů a  jejich většinou disciplinovaný přístup 
k dodržování potřebných opatření vlády. Rovněž obětavá práce všech, kteří nemo-
hou zůstávat v domácí karanténě, ale musí i dnes vykon ávat svou důležitou práci. 
Zdravotníci, policisté, hasiči, armáda, pracovníci v  sociálních službách, v  prodej-
nách a  v  nejrůznějších dalších oblastech včetně výroby. Profese, které nemohou 
své činnosti omezit nebo vykonávat z domu, zabezpečují obětavě běžný chod naší 
společnosti. Mnozí přitom tak činí nehledě na to, že přitom riskují své vlastní zdraví. 
Pomáhat si navzájem v těžké situaci je právě to nejcennější na lidské sounáležitosti. 
První dny domácích karantén to vypadalo, že jaro prosedíme doma u televizí, ale 
během pár dnů si většina z nás uvědomila, že na to je teď nejméně vhodná doba. 
Naopak, je potřeba pomoci a alespoň co já mám zkušenost ze svého okolí – každý 
dělá, co umí a co může. Starostové okamžitě zareagovali a začali pomáhat občanům 
ve svých obcích. V mnohých z nich na Vysočině funguje koordinované dobrovolnic-
tví, starostové se starají především o ty nejohroženější, seniory, ale ne jenom o ně. 

Přes všechny dílčí nedokonalosti se také ukázala kvalita fungování našeho zdra-
votnictví, i celé společnosti. Rád bych poděkoval všem, kteří se zapojili do práce pro 
své spoluobčany – ať v rámci své profese nebo dobrovolnictví. Dnes ještě nevím, 
jak bude šíření nákazy pokračovat a  co vše nás čeká. Musíme počítat s  určitým 
nepohodlím, omezením věcí, které byly běžnou součástí našich životů. Ale věřím, 
že dokážeme tuto nestandardní situaci zvládnout a vyjdeme z ní silnější a s novými 
znalostmi, dovednostmi a poznáním, že na to nejsme sami.

Přeji vám do dalšího období hodně sil, pevné zdraví a stále více pozitivních zážitků 
i v této celosvětově složité době.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Slovo hejtmana
(města a obce květen 2020)

Děkujeme Ondřejovi Lehrlovi za vyčištění lesa a okolí rybníka od odpadků v úseku 
od Dobré k Žabce.

Vyčištěné úseky: 
–  les od Dobré k Žabce
–  polní cesta od Dobré přes železniční zastávku do Hesova
–  kolem silnice od Hesova po hranici Přibyslavi (Hesovská)
–  silnice od rozcestí k lesíku směrem ke Keřkovu

Redakce PO

 Pohled  na Přibyslav od jihu. Foto: Michael Omes
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PÁR PÍSMEN Z MŠ PŘIBYSLAV
Vážení čtenáři Přibyslavského občasníku,

od září předešlého roku jste měli možnost seznámit se se všemi třídami a nahlédnout tak do Ma-
teřské školy v Přibyslavi. Pozdravila vás Koťátka, Berušky, Motýlci, Sluníčka, Dráčci, Včelky, a i nej-
mladší Sovičky. Jsme rádi, že se vám naše články líbily a upřímně děkujeme za kladnou odezvu.

I nás ovlivnila současná situace, která zasáhla celý svět, naši zemi, město, rodiny, které osobně 
známe. Postupně jsme se všichni přizpůsobovali aktuálnímu dění a nastavování bezpečnostních 
pravidel. Po jarních prázdninách byla i naše mateřská škola z důvodu prevence a ochrany zdraví 
v omezeném provozu. Mateřská škola v Přibyslavi byla otevřena do 24. 3. Ale jelikož docházelo 
ke striktnějším nařízením, vyšším hygienickým opatřením, a pro nás všechny se stalo prioritou jedi-
né – zabezpečit plně zdraví dětí i zaměstnanců, od 25. 3. byl po projednání se zřizovatelem provoz 
MŠ přerušen a to do odvolání.

Všechny pracovnice MŠ Přibyslav se zapojily 
do  dobrovolnických činností v  mnoha oblastech, 
a  to nejen pro potřeby našeho města. Provozní 
zaměstnankyně se pod vedením p.  Veselé zapo-
jily do  pomoci místní sociální službě s  rozvozem 
obědů a  potravin pro občany města. Velká část 
pedagogických pracovníků šila roušky pod ve-
dením p. Valnerové a p. Březinové. Paní učitelky, 
paní asistentky, šily ve velkém, šily po nocích, šily 
pro všechny. Množství roušek se nedá ani spočítat. 
Paní učitelky věnovaly roušky i přibyslavským čle-
nům integrovaného záchranného systému a velké 
množství roušek bylo předáno i Zdravotnické zá-
chranné službě v Jihlavě. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Zápis do Mateřské školy Přibyslav proběhne pro školní rok 2020/2021 těmito 

způsoby : OSOBNĚ, ELEKTRONICKY či POŠTOU 

 

OSOBNĚ:      vhozením žádosti do označené schránky u branky do MŠ Přibyslav  

5. května 2020 od 13:00 do17:00 

  

ELEKTRONICKY:         prostřednictvím datové schránky či emailem  

   od 2. 5. do 10. 5. 2020  

  

POŠTOU:        odesláním dokumentů na adresu MŠ Přibyslav , Bezručova 683 

                                                       do 10. 5. 2020 

 

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ INFORMACE A DOKUMENTY 
NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE              

WWW.MSPRIBYSLAV.CZ 

 

                                                                    TĚŠÍME SE NA NOVÉ KAMARÁDY  

                                                                          DĚTI A KOLEKTIV Z MŠ PŘIBYSLAV 

A  samozřejmě – nešlo zapomenout 
ani na naše „malé“ obyvatele, a proto 
jsme zrealizovali projekt „Dětský rouš-
kovník“, který se setkal s nadšením ze 
strany rodičů i  dětí. Bylo ušito cca 160 
dětských roušek, které jsme rozvěšovali 
v rozmezí několika dnů na plot naší mateřské školy. Přibližně dalších 
50 jich bylo předáno dětem při osobních konzultacích. V distribuci 
roušek, ať už dospělých, či dětských, budeme pokračovat, dokud to 
bude potřebné.

Během organizace a realizace veškerých dobrovolnických činností 
naše škola uskutečňovala distanční vzdělávání. Distanční vzdělávání 
nabídlo všech 7 tříd. Paní učitelky vypracovávaly a  kompletovaly 
materiály na témata, která jsou součástí TVP (třídních vzdělávacích 
programů). Materiály sdílely na  webových stránkách školy, tiskly, 
osobně je nosily do  schránek dětí, či ponechávaly k  vyzvednutí 
v prostorách MŠ. Materiály obsahovaly například průvodní dopis, 
básničky, písničky, náměty ke tvoření, artikulační a dechová cviče-
ní, logopedická cvičení, pohybové náměty, omalovánky, ale také 
pracovní listy. Paní učitelky prokázaly svoji fl exibilitu a kreativitu - 
natáčely videa, zvukové nahrávky, komunikovaly přes messenger, 
maily, telefonovaly. Distanční vzdělávání nám umožnilo vzdělávat 
děti, i když jen na dálku a být tak stále v kontaktu. A přestože účast 
v distančním vzdělávání není povinná, zpětná vazba od rodičů do-
kazovala velký zájem o materiály a náměty na zájmové a vzdělávací 
činnosti. Milí rodiče: „Děkujeme vám za výbornou spolupráci.“ Není 
větší motivace než fotografi e nadšených dětí, videa malých zpěváč-
ků, anebo dárečky pro paní učitelky v podobě dětských výtvorů.

Součástí distančního vzdělávání jsou také konzultace, ať už osobní 
či skrze moderní technologie. O konzultace byl, a stále je, velký zájem 
především u předškolních dětí. Paní učitelky pomáhaly rodičům se 
zápisem dětí do ZŠ, ale i do MŠ. Dále byly poskytovány konzultace 
rodičům v oblastech sociální podpory, odkladů, individuálního vzdě-
lávání dětí a dalších. I během přerušeného provozu MŠ dochází paní 
učitelky na pracoviště a poskytují tak plnou podporu přímo z MŠ, 
ale i  z domu – v  rámci „home offi  ce“. Po předchozí domluvě jsou 
všechny paní učitelky k dispozici přímo v jednotlivých třídách, kdykoli 
na telefonu, mailu, messengeru – dle nastavení komunikace s rodiči. 

Pedagogické pracovnice započaly práci na zpříjemňování prostře-
dí a revizi didaktických materiálů a pomůcek ve třídách. Zpracovává 
se dokumentace, pracuje se na diagnostických schématech a vytváří 
se nové TVP. Chystáme se na revizi ŠVP (školního vzdělávacího pro-
gramu). Ani v době přerušeného provozu jsme nezahálely a pokra-
čovaly ve vzdělávání pedagogického sboru a vedení školy. Děti se 
mohou v původních budovách těšit na nové lůžkové části – boxy 
na lůžkoviny, na nové matrace, a další. Na zahradě probíhá revita-
lizace zahradního altánu a příprava „letních tříd“. Během přeruše-
ného provozu došlo ke kompletní dezinfekci hraček i prostor MŠ.

Blíží se také zápis do Mateřské školy Přibyslav od školního roku 
2020/2021, který proběhne od 2. 5. do 10. 5. 2020. Přestože jsme 
se těšili na osobní setkání s dětmi, z bezpečnostních důvodů jsme 
se rozhodli letošní zápis uskutečnit bezkontaktně, a to elektronic-
kou formou, zasláním materiálů poštou, či předáním dokumentů 
do schránky.

Možná si někteří z vás v jednom z předchozích čísel vybaví zmínku 
o naplňování našeho cíle. Aby škola byla především kvalitní, přátel-
ská a  bezpečná. Věříme, že se nám daří tento „smysl“ naplňovat 
i nadále. Opravdu velký dík patří všem rodičům, zákonným zástup-
cům dětí z MŠ Přibyslav. Za zpětnou vazbu k distančnímu studiu, 
za pozitivní reakce na naši aktivitu, za ochotu, za účast.

Všem přejeme to nejpevnější zdraví a těšíme se na setkání v MŠ 
Přibyslav.

Za MŠ Přibyslav
Mgr. Veronika Dobrovolná

 Tvoření
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Ráda bych touto cestou ještě jednou poděko-
vala všem rodičům za  podporu m ateřské školy, 
úzkou spolupráci a toleranci, které v těchto dnech 
není dost.

Dále děkuji svým kolegyním za šití roušek pro 
dospělé, i pro děti (R. Pazderková, L. Dočekalová, 
M. Linhartová, V. Dobrovolná, I. Musilová, V. To-
pinková, R. Slámová, M. Sedmíková, T. Durčáko-
vá, M. Novotná, I. Homolková, E. Vopršalová).

Děkuji Veronice Dobrovolné za organizaci a re-
alizaci „Dětského rouškovníku“. 

Poděkování také patří M. Bartoníčkové, 
M. Štáfl ové, M. Pokorné a H. Hartové za pomoc 
pro město v sociálních službách.

Vážím si všech kolegyň, které se aktivně zapojily 
do distančního vzdělávání a podílely se tak na zvy-
šování celkové kvality předškolního vzdělávání. 

Děkuji a pevné zdraví všem.

Mgr. Martina Maloušková
ředitelka MŠ Přibyslav

Poděkování

 Roušky Poděkování

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. V. STAMICE,  

pobočka PŘIBYSLAV 

ZVE ZÁJEMCE O VÝUKU 

na 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 
v pátek 19. června 2020 od 14.00 do 17.00 

hodin 
Žáci od 5 let mohou vybírat z těchto oborů:  

 

Prosíme o telefonickou rezervaci času Vaší přijímací talentové zkoušky.  
Volné termíny v desetiminutových rozestupech budou zveřejněny na 

vstupních dveřích ZUŠ od 1. června 2020.  

TELEFONNÍ KONTAKT PRO REZERVACI: +420 725 402 687 

…. 

Pobočka ZUŠ se sídlem: Bechyňovo náměstí 35, Přibyslav 

Hra na housle 

Hra na zobcovou flétnu

Hra na dechové nástroje (příčná flétna, klarinet, 
saxofon)

Hra na kytaru

Zpěv

Hra na klavír

Hra na akordeon

Informace o výuce 
v ZUŠ a přijíma-
cích talentových 
zkouškách

V době, kdy píšu tyto řádky, vláda schválila postupné oteví-
rání škol a  lze očekávat, že v  individuální výuce na ZUŠ bude 
možné pokračovat již od 11. května 2020 přímo v naší budově 
na Bechyňově náměstí 35 v Přibyslavi. Do  této doby probíhá 
u nás tzv. distanční vzdělávání z   domovů pomocí moderních 
technologií – Skype, WhatsApp, Messenger a jiné. Hromadná 
výuka, tak jak ji známe (hodiny komorní hry, sborového zpě-
vu, skupinová hudební nauka), nebude stále možná, pouze 
od  25. května 2020 má být dovoleno učit v  ZUŠ max. 5 dětí 
ve skupině. Přesné pokyny zveřejníme na webových stránkách 
školy a na hlavní nástěnce v budově ZUŠ. Nyní vše konzultu-
jeme v rámci Rady AZUŠ ČR. Máme velkou výhodu, že půso-
bíme ve  „vlastní“ budově (budově našeho města), provoz je 
samostatný a nesdílíme dané prostory s jiným subjektem. Vstup 
bude od 11. 5. možný pouze hlavním vchodem, kde umístíme 
dezinfekci pro všechny příchozí. 

Přijímací řízení (např. SŠ) jsou plánována na  červen, pro-
to i  my posouváme přijímací talentové zkoušky pro přijetí 
ke studiu do naší ZUŠ ve školním roce 2020/2021 na druhou 
polovinu června 2020, pro pobočku v  Přibyslavi na  pátek 
19. června od 14.00 do 17.00 hodin. Z důvodu stávající situace 
prosíme o rezervaci vašeho termínu zkoušky na telefonním čísle: 
725 402 687. Moc vám děkuji za spolupráci a doufám, že se 
do června vývoj stabilizuje a zkoušky budou moci proběhnout.

Těším se na setkání a přeji v ám pevné zdraví

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

(pokračování ze str. 10)
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Zprávy ze ZŠ 
aneb Distanční učení

Inu, to se nám ty jarní prázdniny pěkně protáhly. Za vším stojí malilinký, opravdu 
malilinkatý, virus. A podle současných zpráv se výuka na základních školách do čer-
vence v plném rozsahu neobnoví. Myslím, že žáci ani učitelé tohle nepředpokládali 
a že už se všichni těší zpět do školy. Podle ohlasů žáků, kteří mi píší krátké zprávičky 
o distančním učení, to mohu potvrdit. I když je pravda, že také sdělují, že při učení 
doma si pracují svým vlastním tempem a nestresují se kvůli času. Všechny věci a udá-
losti mají svá pro i proti. Kdysi jsem četla knihu od Grahama Greena s názvem Každý 
ve své noci. Vzpomněla jsem si na ni nyní, kdy jsme najednou ze dne na den zůstali 
sami na učení na dálku – učitelé, žáci, rodiče… Po každé noci ale přichází jitro, tak 
bych nám všem přála, aby ta naše rána byla pro nás inspirativní, obohacující a pří-
nosná, abychom našli další možnosti setkávání a potkání se a objevili další kreativní 
způsoby naší společné práce. Jak se to zatím daří, posuďte sami.

KREATIVNÍ VÝZVA 8. B
Žáci měli za úkol znázornit pomocí potravin, předmětů nebo prakticky čehokoliv 

jiného stavbu vylučovací soustavy a popsat ji.
Mrkněte se, jak se jim to povedlo…

DISTANČNÍ VÝTVARKA :)
Podívejte se, jak se dětem dařily další výtvarné výzvy v uplynulých týdnech. Děti 

dokreslovaly předměty, hledaly, co jim napoví stín, nebo fotily svá oblíbená místa.
Ukázky dalších nápadů najdete na našem školním webu.

V krátkosti bych se ještě vrátila k době před vypuknutím koronavirové krize. I když 
se letos okresní kolo recitační soutěže v  Ledči nekonalo, naši reprezentanti byli 
všichni úspěšní a předvedli dobré výkony. O průběhu okrskového kola v Havlíčkově 
Brodě informuje Kateřina Linková:

25. 2. 2020 se vydala skupinka devíti recitátorů a jedné pandy červené do Havlíč-
kova Brodu, kde se konalo okrskové kolo recitační soutěže. Všichni recitátoři byli 
šikovní a dokonce tři z nich obsadili vítězné příčky. 

2. místo v 2. kategorii – Roman Štěpán 
2. místo v 3. kategorii – Lucie Holá 
3. místo v 3. kategorii – Dominik Omes

K. Linková doprovázela naše děti také na zajímavé semináře, které pro nejúspěš-
nější vyústily v literární klání: 

Pět žáků naší školy se zúčastnilo literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Tomu 
předcházela účast na seminářích tvůrčího psaní.

Naši spisovatelé psali příběhy a úvahy na téma „Sítě“, což se během těchto týdnů 
stalo příhodným tématem. Každý téma pojal jinak, a to  velice originálně.

Za ZŠ Přibyslav Vám všem pevné zdraví přeje Monika Linková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vás srdečně zve k zapojení  

do Férové snídaně  

v novém kabátě 

v sobotu 9. května 2020 

Letošní ročník má kvůli pandemii způsobené koronavirem novou 
podobu. Nebude se jednat o obvyklý komunitní piknik na školní 

zahradě, letos budeme férově snídat doma! 

Přidejte se k nám!  

V sobotu 9. května 2020 posnídejte doma lokální a 
fairtradové dobroty! 

 

 zúčastněte se facebookové události http://bit.ly/ferova-snidane-udalost, 
přidejte svou účast a sdílejte událost mezi své kamarády 

 přidejte si na facebooku rámeček Snídám férově - na svůj profilový obrázek ho 
můžete přidat na www.facebook.com/profilepicframes, vyberte tam Snídám 
férově od Fairtrade Česko a Slovensko 

 používejte hashtag #SnidamFerove - při sdílení svých příspěvků nebo fotek z 
pečení, nákupu nebo samotné snídaně použijte v textu také společný hashtag 

 koupí výrobku FairTrade vyjadřujeme solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili a máme 
možnost zapojit se do snižování chudoby ve světě 

 výrobcům nabízí fair trade spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se 
z chudoby, žít důstojný život a posílat děti do škol místo do práce 
 
fairtradové  suroviny – káva, čaj, sušenky, ovoce s logem Fairtrade, 
lokální dobroty – domácí med, marmeládu, pečivo, vařená domácí vejce, domácí 
mléko, sýry apod.  

 Distanční výtvarka  Kreativní výzva
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Bohoslužeb se bude moci 
od 27. dubna účastnit nejvýše 
15 osob, od  11. května by to 
mohlo být 30 osob a  od  25. května maximálně 50 osob, 
a  to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů plat-
ných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl 
nastat od 8. června.

Představitelé ČBK společně s  ERC zaslali tento týden 
dopis předsedovi vlády a krizovému štábu, ve kterém žá-
dali o znovuobnovení bohoslužeb a náboženských obřadů. 
Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál Dominik 
Duka, který vše osobně konzultoval s vedením krizového 
štábu.

ČBK si uvědomuje, že ne ve  všech farnostech bude 
možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, 
protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby 
byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnos-
ti ve  městech atd.) Je tedy na  administrátorech farností, 
zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící bu-
dou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi 
a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

Pravidla pro uvolňování omezení 
týkající se bohoslužeb

Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát 
ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 
2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omeze-
ní, které se týká veřejných bohosluže b.

– V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva 
metry mezi účastníky bohoslužeb (s  výjimkou členů 
v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

– Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfi -
kují ruce;

– Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamži-
ku přijetí Eucharistie;

– Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou 
vodou;

– Kněz si desinfi kuje ruce minimálně před začátkem boho-
služby, před podáváním Eucharistie a po něm;

– Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických 
předpisů zbytečně neprodlužovat;

– Kostel je po  bohoslužbě řádně vyvětrán a  jsou desin-
fi kovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě 
a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

– Je omezen přístup věřících do  dalších míst v  kostele 
mimo hlavní bohoslužebný prostor;

– Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

– Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve far-
nostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

– Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvyk-
le pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

– Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, 
který předsedá bohoslužbě.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-
-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb

Pro aktuální informace sledujte prosím webové stránky 
farnosti www.farnostpribyslav.cz

Děkujeme za pochopení.

ci 
še 
to

Znovuobnovení 
bohoslužeb Tradice našeho Mysliveckého spolku, pozvat občany 

města na společné „pálení čarodějnic“ u srubu v Hesově, 
byla bohužel přerušena opatřeními vlády v  souvislosti 
s epidemií covid-19. Budeme se těšit, že na tuto tradici 
navážeme zase za rok, 30. dubna 2021.

Květen v honitbě je jako všude ve znamení vrcholícího 
jara. V jeho první polovině přilétá křepelka, ťuhýk obec-
ný a rorýs, hnízdí například koroptev polní, bažant obec-
ný, polák velký, tetřev hlušec, tetřívek obecný, jeřábek 
lesní, poštolka obecná. Ve druhé polovině května hnízdí 
jiřička obecná, lelek lesní, krahujec obecný, bekasína 
otavní, mnoho druhů ptáků vyvádí mláďata. Koncem 
května začíná kladení srnčat. 

Začátkem května je třeba zkontrolovat vyčištění kr-
melců a  jejich dezinfi kování.  Protože se blíží začátek 
průběrného lovu srnců, myslivci kontrolují technický 
stav posedů a  kazatelen a  zejména žebříků. Životnost 
těchto zařízení, jako každých jiných dřevěných kon-
strukcí, je omezena, a stará nepoužívaná je nutno raději 
zrušit.

Začíná náročné období pro mysliveckou stráž, která by, zejména v této době, měla být v honitbě skoro 
každý den a upozorňovat veřejnost, že bezohledné rušení zvěře a volné pobíhání psů je v  tomto období 
pro zvěř velmi škodlivé. Ohroženy nejsou jenom dospělé matky. Zejména mláďatům hrozí bezprostřední 
nebezpečí zadávením. Psi dále ruší na zemi hnízdící ptáky, kterým se při častějším opouštění hnízda snižuje 
líhnivost snůšky či hnízdo zcela opouštějí. 

Znovu upozorňujeme, že pokud někdo nalezne opuštěné mládě na louce či v blízkosti lesa, je nutno jej 
ponechat na původním místě a co nejdříve nejkratší cestou se vzdálit od tohoto místa, aby nezanechal pa-
chovou stopu v blízkosti mláděte. Pokud bychom se mláďat dotýkali, můžeme ho svým chováním odsoudit 
na smrt, protože ho matka již nemusí přijmout.

Připomínáme zákonná ustanovení:

„Zákon o myslivosti v § 10 odst. 1 zakazuje vlastníkům psů je nechat volně pobíhat v honitbě. Za porušení 
zákazu může myslivecká stráž uložit pokutu v blokovém řízení /§ 14 odst. 1 písm. i) zákona o myslivosti, § 
35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích/. Myslivecká stráž podle § 14 odst. 1 písm. h) zákona o myslivosti 
je oprávněna požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie….

K zajišťování dodržování těchto a jiných povinností osob pohybujících se v honitbě se zřizuje myslivecká 
stráž. Myslivecká stráž je dle ustanovení § 14 odst. 1 písmene e) zákona o myslivosti oprávněna usmrcovat 
v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovi-
tosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá 
se vzdálenost od jeho oplocení.“ 

Přestože lesy v okolí Přibyslavi zničil hrozným způsobem kůrovec, stále lze najít kousky krásy v zákrutech 
Sázavy, v lukách a polích. Buďme však při procházkách přírodou ohleduplní ke zvěři, kterou úbytek lesů ohro-
zil. Jistě jste si všimli, že na místech vykácených lesů se zřizují drátěné oplocenky pro nově sázené stromky. 
Zvěř se jim vyhýbá, ale pokud ji štve pes nebo pokud ji vyplaší bezohlední návštěvníci lesa, může se v drátě-
ném pletivu zachytit a zamotat se do něj a uhynout. V naší honitbě již bohužel registrujeme 4 takové případy. 

Děkujeme za ohleduplnost a přejeme čtenářům stálé zdraví.

Za MS Přibyslav
A. Šnýdlová, jednatelka

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

 Vzpomínka na rok 2019

 Vzpomínka na rok 2019

Květen v honitbě
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Vodní skauti z Přibyslavi provozují sobotní schůzky na dálku

Známe výherce soutěže
V  březnovém Přibyslavském občasníku byla 

zveřejněna vodními skauty Skautského střediska 
Goliath Přibyslav soutěž týkající se dvou našich 
známých ryb – pstruha duhového a štiky obecné.

Po vyloučení špatných odpovědí vyhrál s plným 
počtem bodů  místní obyvatel Filip Večeřa, které-
mu byla předána cena.

Blahopřejeme!
za 9. kmen vodních skautů 
Renata a Zbyněk Tvrdíkovi

Vládní opatření z důvodu šíření virové nákazy od poloviny března za-
sáhla do  všech oblastí, včetně skautských schůzek. Vedoucí ale pracují 
s dětmi i na dálku.

„Bohužel se momentálně nemůžeme s dětmi scházet na schůzkách, ani 
pořádat výpravy. Ale nenecháváme se tím odradit a snažíme se být s dětmi 
neustále v  kontaktu a  zadávat jim různé úkoly z  rozmanitých odvětví,“ 
uvádí vedoucí vodních skautů Renata Tvrdíková.

„Každý týden jim společně se všemi vedoucími připravujeme nějaká 
zadání. V sobotu v dopoledních hodinách jim je distribuujeme. Nechybí 
ani drobný pamlsek za odvedenou práci. Ve většině případů dostaneme 
zaslanou fotku splněného úkolu emailem,“ pochvaluje si vedoucí.

A tak od doby, kdy se děti nesmí vídat na svých sobotních schůzkách, 
s pomocí rodičů například pekly buchtu, šily brašnu do  lesa, pletly po-
mlázku a malovaly velikonoční vejce. Také vyráběly papírový větrník, řešily 
mnoho kvízů a hádanek, ale vzdělávaly se také v oblasti dopravní výchovy 
a učily  se práci s mapou.

Text: Zuzana Špačková
Foto: archiv vodních skautů
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Přiblížily se Velikonoce, svátky jara a  nadě-
je a  s  nimi i  otázka - jak to bude v  letošním roce 
s  dodržováním tradic? Že nebudou po  vsi chodit 
kluci s  hodovačkami, šlehat děvčata a  dostávat 
za to dobroty a mašle, to bylo jasné. Pokyny a zá-
kazy, vydané kvůli šíření koronaviru, změnily život 
téměř na celém světě a to, že se nekoná pomlázka, 
opravdu není to nejhorší. Jak ale vyřešit tradiční 
vrzání, které se v České Jablonné koná nepřetržitě 
mnoho desetiletí, to byla otázka, toho se lidé vzdát 
nechtěli. Jedna maminka přišla s  nápadem, aby 
místo společného chození kolem kapličky a po vsi 
„vrzači“ vyšli na  zahrady, dvorky nebo před dům 
a  v  předem dohodnutý čas rozpohybovali všech-
ny vrzačky, řehtačky a  klepačky, které doma mají. 
Nápad se ujal a  tak na  Zelený čtvrtek, když zvon 
z místní kapličky odletěl se všemi ostatními na pouť 
do  Říma, známý rachot se rozezněl návsí. Ráno 
v sedm, v poledne a v osmnáct hodin vyšli dospělí 
i děti  - bylo jich celkem kolem třiceti -  před domy 
a v následujících pěti minutách nebylo slyšet nic ji-
ného. Čerstvě přilétnuvší vlaštovky, ve vsi hnízdící 
poštolky, hrdličky ani jiné ptactvo to ale nevyrušilo 
z jejich pravidelné činnosti, vždyť jaro je tu a je třeba 
opravit hnízda pro nové potomstvo.

Na  Bílou sobotu v  poledne zaznělo vrzání na-
posledy a nástroje byly uloženy opět na svá místa 
k ročnímu odpočinku. Doufejme, že příští rok bude 
všechno zase tak, jak má být. Ještě jedna tradiční 
záležitost nechyběla - na Bílou sobotu ráno se na sil-
nici objevily více či méně vtipné krátké nápisy, vy-
tvořené pod rouškou tmy a věnované „neznámými“ 
pisateli spoluobčanům. Vždyť zasmát se je v  této 
době ještě důležitější než kdykoli jindy. 

Voňavé mazance, beránci s mandlemi a rozinka-
mi, barevná vajíčka a  jarní výzdoba jistě pomohly 
vytvořit sváteční atmosféru v rodinách i přes těžké 
období, které prožíváme. Popřejme si navzájem, 
abychom je zvládli a ať mezi lidmi zůstane do bu-
doucna alespoň část té sounáležitosti, ochoty 
nezištně pomáhat a obětavosti, kterých jsme nyní 
svědky a poděkujme všem, kteří pomáhají.

Marie Heilandová

V České 
Jablonné 
si poradili

S rouškou i v máji
Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, 

svůj květnový článek píšu už podruhé. To se mi ještě 
nikdy nestalo, avšak v  tom původním byly kompletně 
neplatné informace. Informace spíše pesimistického 
rázu, avšak s nadějí do budoucna.

Tento aktualizovaný článek bude rozhodně pozitiv-
nější! Naše vláda vydává v posledních dnech svá roz-
hodnutí z  hodiny na  hodinu, tak jsme se těsně před 
fi nálním tiskem tohoto čísla dozvěděli spoustu nového.

V  první řadě – Kurfürstův dům se pro vás otevírá 
již v  pondělí 27. dubna! Máme velikou radost, že se 
s vámi, našimi příznivci a návštěvníky, opět po dlouhé 
době setkáme. V pondělí 27. dubna se otevírají knihov-
ny a  informační centra, na  návštěvu muzea si budete 
muset ještě chvíli počkat, v současnosti stejně připravu-
jeme novou expozici na hlavní sezónu. 

I když už budeme mít konečně otevřeno, musíme do-
držovat hygienická opatření. Proto vás žádáme, čtěte 
cedulky, které tu pro vás budou rozvěšeny – např. vstup 
k nám bude samozřejmě povolen pouze se zakrytým 
obličejem (v  roušce či šátku, šále), u  vstupu vás po-
prosíme o  dezinfekci rukou, nutné bude dodržování 
dvoumetrových rozestupů – jak jste v  podstatě zvyklí 
z obchodů s potravinami. U nás v knihovně se krásně 
rozptýlíte, myslím, že to nebude problém. 

O dodržování určitých pravidel bych vás velmi prosila 
při vracení knih. Hned za dveřmi do Kurfürstova domu 
bude umístěna krabice, kde své knihy určené k vrácení 
necháte a do knihovny a k pultu půjdete bez nich. Nej-
lépe je do této krabice dávejte v igelitové tašce či sáčku. 
Knihy musí na pár dní do karantény a poté je dezinfi -
kujeme. Následně jsou připravené vrátit se „na regál“.

Dávejte prosím také pozor na naši otevírací dobu – 
vracíme se k té původní, jak jsme po léta zvyklí. Neza-
pomínejte, že v PO a ST je dopoledne zavřeno, ve ČT je 
zavřeno celý den! 

Myslete na květnové státní svátky – V PÁTEK 1. a 8. 
KVĚTNA bude v Kurfürstově domě ZAVŘENO. V so-
botu 2. a 9. května tu pro vás budeme od 9 do 11 hodin.

Průběžně jsme prodlužovali všem čtenářům výpůjční 
dobu na knihy, nyní už bychom vás rádi poprosili, abys-
te si na to opět pamatovali a eventuálně zavolali nebo 
nám napsali, že chcete výpůjční dobu prodloužit – když 
se k nám nestihnete stavit osobně.

Po  dobu, co byl Kurfürstův dům uzavřen, věnovali 
jsme se běžnému úklidu, přebalování knih, přípravě 

nové muzejní expozice, kde je nyní i nově vymalováno, 
předělávali jsme burzu knih a zázemí pro úschovnu kol 
a půjčovnu koloběžek. Hlavně v březnu nás zaměstná-
valo šití roušek, v dubnu jsme je u nás především vybírali 
od dobrovolníků a dodávali do DPS k vyprání a vyžeh-
lení. Za  celou dobu šití a  shromažďování roušek jich 
Kurfürstovým domem prošlo neuvěřitelných cca 3 500 
kusů! Moc a moc děkujeme všem, kteří se podíleli!

Několik z vás se zúčastnilo soutěže na jarní výzdobu 
oken. Máme velikou radost! Sešly se nám krásné fotogra-
fi e zajímavých výzdob, mohli jste je vidět už na našem fa-
cebooku, kde jste hlasovali o pořadí výherců. To nalezne-
te na stránkách tohoto občasníku, fotografi e samozřejmě 
také. Odměněni budou všichni, zúčastněným se ozveme.

Z mnoha plánovaných akcí, u kterých nevíme, zda se 
budou moci uskutečnit, vyberu tu, která se nezadržitel-
ně blíží – pasování prvňáků na čtenáře. Bohužel zatím 
netušíme, zda bude moct proběhnout. Snad budeme 
moudřejší příští měsíc. Možná by se mohlo uspořádat 
i v komornější atmosféře.

Co se týče divadla a již zakoupených vstupenek na něj 
– musíme počítat s  tím, že dříve než v září se nebude 
moci odehrát a ani tento termín není jistý. Vstupenky na-
dále zůstávají v platnosti, pokud by někdo chtěl, vstupné 
mu bude vráceno v plné výši. Hned, jak by se objevila 
možnost divadlo odehrát, vás budeme samozřejmě in-
formovat v občasníku, na našem webu, facebooku (zde 
můžeme reagovat nejrychleji) nebo rozhlasem. 

Pokud by vás cokoli zajímalo, ozvěte se:
Knihovna –  569 484 257, 739 447 389, 

kzmpribyslav@email.cz, 
knihovna@pribyslav.cz

Informační centrum –  569 484 361, 739 447 382, 
ic@pribyslav.cz

Kulturní dům –  739 447 360, kd@pribyslav.cz

I  když už máme krásné počasí a  sluníčko vybízí 
k výletům, nezapomeňte, stále je nařízeno mít roušku 
a dodržovat rozestupy, neshromažďovat se ve velkém 
počtu lidí. K procházkám využijte přírodu, kde není „hla-
va na hlavě“, pracujte na zahrádce, čtěte knihy, poslou-
chejte hudbu, která vám dělá radost. Buďme ohleduplní 
a zodpovědní, tím dříve se vrátíme „k normálu“.

Moc se na vás těšíme v Kurfürstově domě a při všech 
akcích v naší režii.

Markéta Šrutková, knihovnice

Dílničky v knihovně – Velikonoce Foto: redakce PO
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O Velikonocích na nás čekalo ve schránce velmi 
milé překvapení – krásné ručně dělané přání s bás-
ničkou od Jindřicha Balíka. Musíme se podělit:

Jaro už otvírá strakaté dveře.
Vstaňte rychle od oběda nebo od večeře.
Snídani nechte snídaní,
namažte máslem dva krajíce,
obujte toulavé střevíce,
v klusu
pošlete sluníčku pusu
a pak se aspoň na chvíli
hoňte za motýly
na louce okolo keře…
Jaro už otvírá strakaté dveře.

Moc a moc děkujeme rodině Peslerových, zvedli 
nám náladu a doufáme, že vám teď také. 

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

Napiš křestní jméno autora, 
když znáš jeho dílo
1. Chata v jezerní kotlině

2. Babička Drsňačka

3. Lentilka pro dědu Edu

4. O letadélku Káněti

5. Jirkova zázračná medicína

6. Kosí bratři (doplň tvrdé y)

X

Přátelé,
z důvodu přetrvávajícího zákazu hromadných akcí přesouváme náš festival Jelen 

& přátelé, který se měl uskutečnit 16. 5. v Přibyslavi, prozatím na neurčito. Pokud 
bude příznivý výhled pro pořádání festivalů, oznámíme koncem měsíce května ná-
hradní termín. Pravděpodobně by se jednalo o konec prázdnin nebo první polovinu 
září. V opačném případě budeme akci přesouvat až na příští rok.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Děkujeme za podporu a těšíme se na setkání s vámi. Vaši Jeleni 

Festival Jelen & přátelé v Přibyslavi

 Příroda po zimě ožila, pestrobarevní motýli už létají a nasávají nektar z rozkvetlé vrby jívy 
(Salix caprea), která roste u lávky pro pěší přechod Sázavy v Poříčí. Foto: Ivo Havlík
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V prvním týdnu května 1945 byla Vysočina již svobodná, kraj se těšil z konce války 
a vytouženého míru, ale v okolí Přibyslavi ještě umírali čeští vlastenci. Svědčí o tom 
75 let staré pomníčky a hroby.

U Boudova rybníka na kraji silnice z České Bělé do Macourova stojí kamenná des-
ka se jmény tří mužů. Co se na mostku, který překlenuje příkop do polí, 10. května 
1945 odehrálo, vysvětluje kronikářka městyse Česká Bělá Veronika Dobišová:

„Poněvadž se při ústupu Hitlerovy armády objevily stopy po rabování a prvními 
kořistníky byli němečtí uprchlíci, naši občané postavili hlídky. Ráno 10. května byla 
radostná zpráva o osvobození Prahy zkalena krutou zvěstí, že ustupující Němci nad 
Svobodovým (Boudovým) mlýnem úkladně zastřelili tři českobělské muže - štábního 
strážmistra Petra Smahu, truhlářského dělníka Antonína Hirše, těžce zraněn byl 
spolumajitel tírny na  len Miloslav Absolon a  po  převozu do  brodské nemocnice 
odpoledne zemřel”.

ČESKÁ BĚLÁ: Dvojnásobná tragédie
Zdvojnásobila se tak předchozí tragédie. Tři českobělští občané, kteří byli zastřele-

ni 5. května, měli právě 10. května společný pohřeb a k němu přibyly tři další oběti. 
„Bělá byla svědkem dramatického dění a ocitla se ve značném nebezpečí. Z Bílku 

prchající Němci na  bělském náměstí zanechali auta, z  barelů vytékaly pohonné 
hmoty, hrozily výbuchy a požáry. Nepřetržitý byl ústup německých vojsk od Jitkova, 
Macourova i Cibotína směrem na Havlíčkův Brod, Kojetín a Chotěboř. Chvílemi byla 
tak hustá zácpa, že se kolony pod již bílými prapory nemohly ani hnout. Od Přibysla-
vi večer přijeli Rusové a vojáky wehrmachtu brali do zajetí. Bylo až neuvěřitelné, 
jaký strach Němci z Rusů měli. V noci naším městysem procházely oddíly maršála 
Malinovského. Němci u nás zanechali čtyři mrtvé. Byl konec válečného dramatu. 
Svědkům z paměti nevymizí, jak již zajatí hitlerovci strnulými pohledy, jako uhranutí, 
hleděli na vlající československé prapory,” vzpomíná Veronika Dobišová.

SLAVĚTÍN: Poprava třináctiletého
Ještě více obětí konec války přinesl ve Slavětíně. Ve vesničce s necelou stovkou 

obyvatel 6. května 1945 Němci bez soudu popravili 12 lidí, třináctá oběť bestiálního 
vraždění byla ze sousední Oudoleně.

„Několik mužů z naší vesnice stavělo barikádu na silnici Oudoleň - Ždírec nad 
Doubravou. Trest přišel hrůzný. Fašisté ve Slavětíně zastřelili každého, koho viděli. 
I ženu, která vyšla na zápraží podívat se, co se děje. I staré muže a mladé chlapce, 

PŘED 75 LETY: Krev českých vlastenců v okolí Přibyslavi tekla i po osvobození

 Pamětní deska třinácti obětí vraždění hitlerovců ve Slavětíně 6. května 1945. 
Všichni byli společně pohřbeni o čtyři dny později v Havlíčkově Borové.

kteří se stavbou barikády neměli nic společného. Je to tady pořád živé, i po 75 letech 
se o tom mluví,” vzpomínají dvě starší ženy, představit se z důvodu piety odmítly.

Všech 13 obětí masakru ve  Slavětíně je pohřbeno vedle sebe u  zdi hřbitova 
v Havlíčkově Borové. Pochováni tam jsou: Vendelín Ivančák, Alois Dudáček, Karel 
Janáček, Marie Smejkalová, Václav Kolouch, Antonín Šorf, Josef Matoušek, Josef 
Nikl, Rudolf Novotný, Václav Servít, Karel Prostřední, František Horák a  jeho syn 
Josef, který měl pouhých 13 let!

KOJETÍN: Umučený hostinský
Pouze několik hodin míru si užil hostinský z  Kojetína, sousední obce městyse 

Česká Bělá. Hitlerovci ho umučili 6. května 1945. Pamětní deska výčepního Antonína 
Doležala je na kojetínské návsi.

Běsnění válečnou porážkou zfrustrovaného wehrmachtu na Českobělsku ukončily 
oddíly 2. ukrajinského frontu velené maršálem Malinovským, které se do České Bělé 
přesunuly z Přibyslavi.

Text a foto: Ivo Havlík

Do základů vysoké mohyly, která stojí od roku 1874 
na  místě skonu husitského vojevůdce u  lesa Plaček 
v obci Žižkovo Pole a je majetkem města Přibyslav, byly 
vsazeny základní kameny z  historických míst českých 
dějin. 

Na jednom čteme, že ho věnovala Beseda v Oustí nad 
Orlicí. Spletl se v názvu města při tesání textu kameník? 
- „Odpověď není pro mě jednoduchá. Název Oustí 
nad Orlicí naše město nikdy ofi ciálně neužívalo. Zhru-
ba do poloviny 19. století zněl název Austí nad Orlicí. 
Označení Oustí se používá v lidové mluvě, ú se v našem 
regionu vyslovuje ou, a také při různých dřívějších vlas-
teneckých akcích a dnes v označení lidových slavností, 
např. Oustecká staročeská pouť,” napsala mně Jitka 
Melšová, knihovnice Mětského muzea v Ústí nad Orlicí.

Puritánům nepodlehli
Z  Žižkova Pole není daleko do  Oudoleně. Vesnice 

v  minulosti odolala tlaku jazykových puritánů, kteří 
odmítali přijmout pojmenování obcí nářečím nebo tzv. 
obecnou češtinou a  trvali na  spisovném tvaru Údolí. 
Původní název vesnice přitom byl Údolen, což bylo od-
vozeno z Údolenova dvora. 

Údol a Jitka byli sourozenci, sirotci po pánovi z Dolan, 
kteří podle pověsti přišli šťastnou shodou okolností k vel-
kému majetku a nabyté bohatství využili k založení dvou 
nových dvorů - Jitkova a Údoleně. 

 Na kvádru v mohyle v Žižkově Poli z roku 1874 chyba není. 
Čeští vlastenci považovali za správné psát Oustí, 

ačkoli město Ústí nad Orlicí se tak nikdy nejmenovalo.

 Menší důslednost brusičů jazyka na Přibyslavsku zachránila 
Oudoleň před úředním překřtěním na poněkud méně oblé Údolí

Kameník chybu na Žižkově mohyle neudělal, Oustí je Ústí, ale Oudoleň není Udolí
Oujezdy byly přejmenovány

Taková je legenda, zda je pravdivá, kdo 
ví? Jisté však je, že vesnice Oudoleň se roz-
prostírá v táhlém údolí Oudoleňského po-
toka. Na některých mapách a v publikacích 
už probleskl jiný, dosud nepoužívaný název 
vodního toku - Oudoleňka.

Alena Polívková v  objevné práci Naše 
místní jména a jak jich užívat Oudoleň řadí 
mezi příklady planých akademických há-
dek jazykovědců po zrodu Československa 
v roce 1918. 

Brusiči češtiny řešili „kardinální” otázku, 
zda takové místní jméno je přijatelné pro 
spisovný jazyk, zvláště pro jeho kulturní po-
dobu. Takřka bez výjimky byly v zápalu boje 
za jazykovou čistotu přejmenovány všechny 
Oujezdy na Újezdy. 

Menší důslednost této snahy na  Při-
byslavsku zachránila Oudoleň před úřed-
ním překřtěním na  poněkud méně oblé 
Údolí.

Text a foto: Ivo Havlík
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Viktorin - králův otec
Jiřího otec, Viktorin z Kunštátu, byl blízkým spolu-

bojovníkem Jana Žižky. Na  podzim 1420 v  pouhých 
17 letech přijal výzvu stoupenců podobojího přijímání 
bojovat po Žižkově boku na pražském Vyšehradě. 

V letech 1423 a 1424 se účastnil dvojího tažení husit-
ských vojsk na Moravu a 11. října 1424 byl u Přibyslavi 
svědkem skonu Jana Žižky. 

Umírající vojevůdce, jak praví Vavřinec z  Březové 
v Kronice husitské, na smrtelném loži svěřil svůj odkaz 
třem spolubojovníkům - Viktorinovi, Janu Hvězdovi 
z Vícemilic (zvanému Bzdinka) a Kunešovi z Bělovic. 
Viktorin však 1. ledna 1427 v Pardubicích umírá. Jeho 
synkovi, pozdějšímu králi, nebylo ani sedm let. 

Viktorin - králův syn
Shodným jménem Viktorin byl pokřtěn vnuk Vikto-

rina z  Kunštátu, druhorozený syn Jiřího, který přišel 
na svět 29. května 1443 v Poděbradech z  lůna Jiřího 
první manželky Kunhuty. 

Polský historik Jerzy Ciurlok v  práci Ich książęce 
wysokości (Jejich knížecí výsost) vydané v roce 2015 
v  nakladatelství Silesia Progress, Opole uvádí jiný 
den a  místo narození. Tvrdí, že Viktorin se narodil 
11. července 1443 v  Těšíně. Polský církevní portál 

www.wiara.pl se s českými prameny shoduje ve dni na-
rození, ale také on za město narození považuje Těšín.

Tento Viktorin, říkejme mu mladší, v roce 1459 byl 
jako šestnáctiletý povýšen do hodnosti knížete Svaté 
říše římské národa německého a v témže roce se stal 
hejtmanem Moravy. 

V  roce 1463 si vzal za  manželku Markétu, dceru 
Hynka Ptáčka z  Pirkštejna a  tímto sňatkem vyženil 
panství Polná-Přibyslav. O obě města na jistý čas při-
šel, byl dva roky vězněn, zpět je získal tzv. Olomouckou 
smlouvou, kterou v roce 1478 podepsali český král Vla-
dislav Jagellonský a  uherský král a  český vzdorokrál 
Matyáš Korvín. 

Viktorin po opětovném nabytí zdejšího panství roz-
šířil polenský hrad a městské opevnění, vystavěl rybník 
Peklo a v roce 1482 vydal pokyn k založení největšího 
rybníka Českomoravské vrchoviny, Velkého Dářka. 

Polensko-přibyslavské panství, hrady Polná a Ronov, 
a  více než desítku vesnic mezi Polnou a  Přibyslaví, 
a také vrchní právo na opravu kláštera v Pohledu, za-
dlužený Viktorin prodal vzdálenému příbuznému Janu 
Bočkovi z Kunštátu a Jevišovic. Zemřel za záhadných 
okolností zcela nemajetný v Těšíně 30. srpna 1500.

Text a foto: Ivo Havlík

Koncem dubna uplynulo 600 let od narození Jiřího 
z Kunštátu a Poděbrad, jediného českého krále pochá-
zejícího nikoli z panovnické dynastie, ale z panského 
stavu domácí šlechty. 

Na  svět přišel 23. dubna 1420, pravděpodobně 
v Poděbradech ( jako možná místa narození se uvádě-
jí také Hořovice na Berounsku a hrady Bouzov, Litice, 
Kunštát). Otcem byl Viktorin z Kunštátu, matka nebyla 
známá.

Králem Jiříka po  předčasné smrti sedmnáctiletého 
Ladislava Pohrobka česká šlechta korunovala 7. května 
1458. Vládl do svého skonu 22. března 1471; pohřben 
je v katedrále sv. Víta. 

Žádné z  jeho jedenácti dětí (tří synů a osmi dcer) 
královský statut svého otce používat nesměly, neboť 
se všechny narodily před jeho panovnickou volbou. 

U příležitosti 600. výročí narození krále Jiřího se po-
kusím popsat vztah jeho otce a syna k přibyslavskému 
obzoru česko-moravského pomezí. 

Před šesti stoletími se narodil Jiří z Poděbrad
Jeho otec stál u úmrtního lože Jana Žižky, syn vlastnil Přibyslav, Polnou a Ronov

 Polenský hrad rozbudoval syn krále Jiřího z Poděbrad, Viktorin. Hrad, v němž se kníže 
zdržoval v Přibyslavi, již nestojí. Zůstala jen ulice Vyšehrad. Zřícen je také hrad Ronov.

 Král Jiří z Poděbrad se narodil před šesti stoletími 
(23. dubna 1420); jeho syn Viktorin vlastnil Polnou a Přibyslav

 Erb rodu Poděbradů

 Nejsevernější výběžek města Přibyslav uzavírá  hospodářský dvůr v místní části Hřiště. Foto: Ivo Havlík
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V  letošním předjaří uplynulo 200. výročí 
narození spisovatelky Boženy Němcové. 

Na svět přišla 4. února 1820 ve Vídni ( je 
však také možné, že tento den se nenarodi-
la, ale byla pokřtěna) jako Barbora Novotná, 
později Betty Panklová.

Česky se naučila číst na  přibyslavsko-
-polenském panství, které v té době vlastnil 
rod Ditrichštejnů. Do Polné se přistěhovala 
v roce 1840 jako dvacetiletá. Její život v domě 
na dnešním Husově náměstí č. 47 dokumen-
tuje pamětní deska se stručnou legendou: 
“Zde prostá knížka J. K. Tyla a styk s polen-
skými vlastenci získaly ji české literatuře”. 

Bronzová deska z roku 1934 však neuvádí, 
že v  tomto domě nejslavnější česká spiso-
vatelka porodila jedinou dceru Theodoru, 
v  pořadí již třetí dítě ze čtyř. Stalo se tak 
19. června 1841.

Je vysoce pravděpodobné, že Božena 
Němcová za dvouletého pobytu v Polné na-
vštívila Přibyslav.

Socha od polenského rodáka
Život autorky Babičky v sousedním městě připomíná také její socha na nádvoří 

polenského zámku. Na podstavci je napsáno: “Božena Němcová v letech 1840-1842 
žila v Polné a poprvé zde četla česky psané knihy”.

Autorem sochy je polenský rodák Jan Adolf Vítek (1899 - 1950). Tento významný 
český sochař byl posledním žákem Jana Štursy a  když jeho profesor na  pražské 
Akademii výtvarných umění spáchal sebevraždu, Vítek studia dokončil a titul aka-
demického sochaře získal v ateliéru Bohumila Kafky, autora Žižkovy jezdecké sochy 
v Přibyslavi.

Nejznámějším Vítkovým díle je 420 cm vysoká socha vojáka v Památníku Česko-
slovenského armádního sboru na Dukle. Dílo mělo svůj příběh, z dukelského bojiště 
bylo odstraněno, nyní je na původním místě zpátky.

Těžký osud Theodory
Před pěti lety, v roce 2015, havlíčkobrodské Adivadlo na přehlídce ochotnických 

souborů Divadelní Přibyslav uvedlo monodrama Mileny Štráfeldové Osamělé večery 
Dory N. 

Inscenace přiblížila osud právě v  Polné narozené Theodory. Dora, nebo též 
Bohdanka, jak dceři doma říkali, od  útlého dětství trpěla esteticky odpornou 

Číst české knihy se autorka Babičky naučila na polensko-přibyslavském panství; 
zde také Božena Němcová porodila jedinou dceru

 Božena Němcová 
v letech 1840-1842 žila 

v Polné na dnešním Husově 
náměstí č. 47. Pamětní deska 

připomíná, že slavná 
spisovatelka zde poprvé 
poznala české knihy, ale 

neuvádí, že v tomto domě 
porodila jedinou dceru.

 Pomník mladičké Boženy 
Němcové s knihou na nádvoří zámku 

v Polné, dílo významného sochaře 
Jana Adolfa Vítka, polenského rodáka, 

od jehož úmrtí letos uplývá 70 let

tuberkulózou lymfatických krčních uzlin. Chorobě se lidově říkalo krtice. 
Theodora Němcová pracovala v  Jičíně jako zahradnice a  po  tom, co učitelské 

povolání mohly vykonávat také ženy, začala vyučovat francouzštinu. Její druhé ži-
votní drama nastalo, když otěhotněla se ženatým mužem. Porušila tím přísný celibát 
učitelek - v počátcích ženské emancipace děti směly učit výhradně panny. 

Navzdory závažné nemoci polenská rodačka o mnoho let přežila své tři bratry. 
Po  jejich smrti zdědila všechnu korespondenci Boženy Němcové čítající na  600 
dopisů. 

V jednom listě si přečetla, co o ní její matka jednomu svobodnému muži napsala: 
„Kdybych měla hezkou a bohatou dceru, věru bych Vám ji hned dala; - ale ta moje 
Dora není velmi pěkná, má jen to, co umí, a k tomu dobré srdce!”

Theodora Němcová zemřela 6. února 1920 v Praze, shodou okolností dva dny 
po 100. výročí narození své matky.

Text a foto: Ivo Havlík

Cyklostezku, která od roku 2011 spojuje město Při-
byslav a obec Sázavu po svršku staré železniční tratě, 
o Velikonocích lidé v hojné míře využili k rekreačnímu 
sportování. 

Na  trať podél me-
andrů řeky Sázavy je 
vylákalo teplé slunečné 
počasí. Obě parkoviště 
- velké u  přibyslavské-
ho nádraží Českých 
drah i menší na 9,3 km 
vzdálené úvrati v Sáza-
vě - byla plná osobních 
automobilů.

Nadšenci zdravé-
ho pobytu přivítali, 
že od  7. dubna je 
i  za  nouzového stavu 

Na cyklostezce lidé sportují podle pravidel
možné sportování na venkovních sportovištích, v par-
cích a v přírodě. 

Platí však nařízení, že sportovci, kteří nejsou rodin-
nými příslušníky, mohou sportovat pouze ve  dvou. 

Nově však při běhu nebo jízdě na  kole nebo in-line 
bruslích lidé nemusí mít na ústech roušku.

Text a foto:Ivo Havlík
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Za porušování opatření 
hrozí vysoké pokuty
Policisté na Vysočině provedou 
denně více než jeden tisíc kontrol
KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina denně 
v  rámci běžného výkonu služby kontrolují dodržování všech platných krizových 
a mimořádných opatření.  V současné době nouzového stavu už skončilo období, 
kdy jsme v rámci kontrol působili především preventivně a lidem jejich povinnosti 
opakovaně vysvětlovali. Protože situace v šíření nákazy v České republice je velmi 
vážná, musíme také my postupovat mnohem důrazněji a  přísněji. Všichni, kteří 
budou opatření porušovat, musí počítat s přísnými sankcemi.

Každodenní policejní kontroly se týkají všech oblastí dotčených mimořádnými 
opatřeními – kontroly provozoven, nošení roušek, dodržování nařízené karantény. 
Na  integrovaném operačním středisku přijímáme denně různá oznámení od  ob-
čanů, která se týkají možného porušení mimořádných opatření, včetně podezření 
na nedodržování karantény. Všechna oznámení policisté vždy důkladně prověřují.  
Pokud zjistíme, že došlo k porušení některého z nařízení, osobu poučíme a důrazně 
vyzveme, aby od svého jednání upustila a nařízená opatření dodržovala. 

V případě, že policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení 
vlády v  souvislosti s  karanténou, tak využijí všech svých zákonných oprávnění – 
mohou přikázat konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu, mohou je vykázat 
z místa a v nejkrajnějším případě mohou osobu zajistit a umístit do policejní cely. 
Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu poli-
cisty. Neuposlechnutí výzvy je pak kvalifi kováno jako přestupek proti veřejnému 
pořádku a lze za něj uložit sankci až do výše 10 000 korun.

Pokud osoba poruší povinnosti uložené krizovými opatřeními vlády nebo poru-
šením mimořádných opatření ministerstva, dopouští se přestupku. Policie České 
republiky tyto přestupky nemůže řešit na místě uložením pokuty v příkazním řízení. 
Všechny zjištěné přestupky jsou oznámeny příslušnému správnímu orgánu, kterým 
může být úřad obce s rozšířenou působností nebo krajská hygienická stanice.  

Podle krizového zákona mohou fyzické osoby v nejzávažnějších případech dostat 
od  správního orgánu pokutu až do  výše dvou milionů korun. Právnické osoby 
a podnikají fyzické osoby až do tří milionů. Za porušení nařízené karantény hrozí 
pokuta až tři miliony korun, přičemž její porušení může být postihováno i zpět-
ně. Takže sankce jsou opravdu velmi přísné. Když policisté během preventivního 
dohledu zjistí porušování nařízení vlády, přikáží konkrétním osobám dodržování 
tohoto zákazu a vykáží je z místa, popřípadě použijí jiná zákonná oprávnění podle 
právních předpisů. Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy 
anebo pokynu policisty.  

Důležité je také připomenout že právní kvalifi kace u  některých trestných činů 
v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. 
Jedná se například o krádeže, podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lid-
ské nemoci a další. Naši policisté již využívají a i nadále budou tento institut využívat. 
Jednotlivé případy jsme již medializovali, abychom dali pachatelům jasný signál, že 
jejich protiprávní činnost je v současné době zcela nepřípustná, a proto se bude přís-
něji posuzovat. Pokud se pachatel dopustí krádeže vloupáním například do prodejny 
a odcizí zboží například v hodnotě 500 korun, hrozí mu nyní trest odnětí svobody 
v sazbě až osm let.

Více než kdy jindy je nyní potřeba apelovat na všechny občany, aby měli v součas-
né době na paměti, že je velice důležitá jejich osobní zodpovědnost a disciplinova-
nost, protože dodržováním karantény a všech opatření nechrání jen sami sebe, ale 
především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení – tisková mluvčí
tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz  Dlouhá polní cesta v Keřkově odděluje zaseté ozimy a jařiny. Foto: Ivo Havlík

Amatérské fotbalové soutěže v  České republice ukončily vzhledem k  pandemii 
koronaviru letošní sezónu a pokračovat nebudou. 

Určil tak 7. dubna výkonný výbor Fotbalové asociace ČR a dosud nevídané roz-
hodnutí zdůvodnil slovy, že “pokračování amatérských soutěží představuje v součas-
né době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko”.

V praxi to znamená, že veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže největ-
šího sportovního spolku v zemi se plošně na celém území České republiky ukončují. 

Konečné pořadí zůstává podle stavu po závěrečném podzimním kole, které se 
hrálo 2. listopadu 2019. Kluby nepostupují a nesestupují.

Připomeňme, že první mužstvo SK Přibyslav skončilo v přeboru Kraje Vysočina 
na 11. místě, rezervní tým v přeboru okresu Havlíčkův Brod na 5. místě a Sativa 
Keřkov v soutěži III. třídy na 4. místě.

Fotbalová asociace také oznámila, že pořádání nemistrovských soutěží a přátel-
ských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.

Text a foto: Ivo Havlík

 Sítě mezi tři brankové tyče přibyslavští a keřkovští fotbalisté k mistrovským utkáním 
na jaře nenapnou. Posledním, kdo na podzim brankovu konstrukci 

na hřišti SK Přibyslav odstrojil, byl Jan Prchal (na snímku).

Na fotbal na jaře nepůjdeme
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Dne 23. 5. 2020 vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

paní Růženy Havlíčkové z Přibyslavi. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu 
s námi tichou vzpomínku. 
 

Děkujeme 
Miloslav a Dana s rodinou 
 

Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz

Dne 5. května 2020 uplyne sedm let od chvíle,  
kdy nás ve věku 74 let náhle opustil  

drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc  
pan 

 

Ing. Hynek Stolín, CSc. 
Byl šlechtitelem brambor z Přibyslavi.  

 

Na Vysočině, kde založil rodinu a s opravdovou 
vášní se věnoval své profesi, 

prožil celý život.  Byl to vzdělaný člověk  
s neobvykle ušlechtilou povahou a je stále postrádán.  

Jsme vděčné jeho přátelům, spolužákům, 
kolegům a spoluobčanům za tichou vzpomínku 

společně s námi. 
 

Dcery Marta a Hana s rodinou   1939 - 2013 
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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

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   
 

 

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



Str. 21InzerceKVĚTEN 2020

ZVEME VÁS NA JARNÍ TRHY KLAS
Každou sobotu 25.4 – 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

PO-PÁ 7–17.00, SO 7.30–11.30, Havířská 662, Havlíčkův Brod, E: klas@zempostober.cz, T: 569 428 874

Jarní nabídka na prodejně
Sud na vodu šedý
120 l 490 Kč
220 l 855 Kč

ý
j

PRO PRODEJCE
Prodejní místo si

zarezervujte ZDARMA
přímo na prodejně, 

emailem na
trhy@zempostober.cz,

na tel. 569 428 874
nebo jednoduše přijďte.

Ce
ny

 p
la

tí 
do

 vy
pr

od
án

í z
ás

ob
 n

eb
o 

do
 3

1. 
5. 

20
20

Sud na vodu
modrý

120 l 319 Kč
220 l 525 KčIBC kontejner repasovaný

1000 l 2 590 Kč

Barel
širokohrdlý 
50 l 450 Kč

Zahradní hadice,
čerpadla + příslušenství
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