
Přibyslavský
Č E R V E N  2 0 2 0

Přibyslavský
O B Č A S N Í K ROČNÍK 

XXX
ČÍSLO

354
ZDARMA

1.  Zprávy z radnice

str. 3–7

2.  Víkend otevřených 
zahrad

str. 8

3.  Noc kostelů

str. 10

4.  Inzerce

str. 17–18

5.  Pozvánky na výstavy

str. 20

Uzávěrka příštího čísla
je 19. 6. do 12.00 hod.

Foto: Michael Omes

www.pribyslav.cz



 Foto na titulní straně v m
inulém

 čísle: Pohled na Přibyslavský zám
ek od jihu Foto: M

ichael O
m

es 

Události ve fotografii ČERVEN 2020Str. 2

Vyhlášení čtenáře roku Foto: redakce PO

Vyhlášení soutěže Velikonoční okno Foto: redakce PO

Vyhlášení soutěže Nejhezčí májový fáborek Foto: redakce PO



Str. 3Zprávy z radniceČERVEN 2020

Konstatování, nebo otázka? Přibyslavská pouť je jednou z  nejvýznamnějších 
v  okolí. Vzhledem k  současné situaci, kdy je uvolňována velká část restriktivních 
opatření, rozhodla se rada města dát zelenou i  tradičním doprovodným akcím, 
které provází svátek přibyslavského kostela. Samozřejmostí budou určitá nutná bez-
pečnostní opatření, ale pokud nedojde ke  zhoršení situace, proběhnou pouťové 
trhy za doprovodu atrakcí i některé další doprovodné akce. Pevně věřím, že bude 
v letošním roce Přibyslavská pouť i takovou pozvánkou do normálního života.

Naopak muselo bohužel dojít ke zrušení ofi ciální návštěvy z holandského Mooku, 
která měla proběhnout o posledním květnovém víkendu. Věřím, že zde naše přátele 
uvítáme v jiném, náhradním termínu.

V době pokoronavirové probíhají ve městě hektické práce na některých investi-
cích. V běhu je rekonstrukce a zateplení vnějšího pláště bytového domu Ronov 15, 
příprava dodání komunální techniky – chodníkového malotraktoru a klasického trak-
toru s veškerými nástavbami. Bonusem by mělo být i pořízení příkopového ramene, 
které má pomoci jak s  údržbou cyklostezky, tak se sečením primárně účelových 
komunikací v místních částech. Zároveň je v běhu výběrové řízení na nákup nového 
kompaktoru na skládku odpadů v Ronově nad Sázavou. Probíhá dokončení opravy 
hřbitovní zdi, odizolování KD v Utíně a  s počátkem června budou zahájeny práce 
na přechodu pro chodce v ulici Havlíčkova. Zároveň s  tím bude zahájena rekon-
strukce a odbahnění rybníků v České Jablonné. Odbor výstavby a životního prostředí 
připravuje na podzim tohoto roku regeneraci parku u Žižkovy mohyly. Naopak se 
nám nepodařilo získat dostatek bodů v naší žádosti o dotaci na výstavbu chodníku 
ve Dvorku, takže tato stavba nebude v  letošním roce realizována a zároveň Kraj 
Vysočina pozdržel realizaci výstavby nových mostů na silnici II/350 u  Jablonecké 
nádrže, s níž se pojí investice města Přibyslav do výstavby chodníku v tomto úseku.

Ve  fi nální fázi jsou projekční práce na  kruhovém objezdu, který má umožnit 
alter nativní výjezd na  silnici I/19 z  lokality Pod Bramborárnou, projekční práce 

na rekonstrukci ulice Hasičská a projekční práce na rekonstrukce areálu TJ Sokol 
Přibyslav. Naše pracovnice se zúčastnily informační schůzky Národní sportovní 
agentury. Bohužel dostupné informace z  této nové organizace vedou spíše k za-
myšlení, jestli byl její vznik nutný. Poté, co došlo na Ministerstvu školství k razantnímu 
zásahu orgánů činných v trestním řízení, byly v posledních letech jejich dotační tituly 
transparentní a poměrně dobře čitelné. Dnes, po vzniku této agentury, opět nevíme 
o možnostech fi nancování investičních akcí ve sportu nic konkrétního. Bude velmi 
zajímavé sledovat, která města a které organizace budou v prvních letech příjemci 
investičních dotací v této oblasti.

Zároveň je velký tlak na to, přenést významnou část pomoci soukromému sektoru 
(ať už se jedná o COVID, či kůrovcovou kalamitu) na rozpočty obcí.  V plánech Mi-
nisterstva fi nancí je zrušení daně z nemovitosti, z lesů i krácení některých daňových 
příjmů obcí. Bude tedy nutno bedlivě hodnotit vývoj rozpočtového určení daní, byť 
máme v této chvíli výrazné úspory z příjmů posledních let.

Soustavně probíhají projekční práce na  mnoha dalších menších investicích, 
z nichž je nejvýznamnější, ale bohužel také majetkově i právně nejkomplikovanější, 
výstavba kanalizace ve Hřištích. Bez úzké spolupráce s vlastníky pozemků nebude 
možné práce na této akci dokončit.

Přeji nám všem, aby v  nastávajících letních měsících došlo ke  všeobecnému 
uklidnění situace, v rámci možností k co největšímu oživení hospodářství a zároveň 
k tomu, aby se naše životy dostaly do normálu co nejdříve. Rádi bychom vám v let-
ních dnech pomohli i tím, že budou nadstandardně otevřena školní zařízení, ať už 
je to mateřská škola, či družina školy základní. 

Přeji nám všem, aby se poslední měsíce v naší budoucnosti odrazily co nejméně, 
přesto, že návrat k normálu bude, zdá se, dlouhý a náročný.

Martin Kamarád
starosta města

Tak, jak bylo přislíbeno v dubnovém vydání Přibyslavského občasníku, v polovině 
května vyšlo po  roční přestávce nové číslo Přibyslavského čtvrtletníku. Toto číslo 
se vztahuje ještě k roku 2019 a přináší články z oblasti kultury, historie a přírody. 
Pozoruhodná je badatelská práce pana Jaromíra Čermáka z Ronova nad Sázavou 
pod názvem „Seznamy ztrát vypovídají“. Nechybí další z humorně laděných povídek 
Růženy Ročkové ani pohádka od  Pavla Bezděčky. Galerie pana Luboše Janáčka 
připomíná výstavu autora Miroslava Kovala včetně pohnutého příběhu jeho rodiny. 
Pan Josef Čejka sepsal další článek, ve kterém s velkým citem a smyslem pro detail 
popisuje řadu zajímavostí, atmosféru doby druhé světové války a  svá školní léta. 
Manželé Kameníkovi přibližují další etapu historie bramborářství na Přibyslavsku. 
Manželé Bezděčkovi přidávají nejednu zajímavost z přírodopisné říše našeho regi-
onu. Básník Jiří Cenek svými verši dotváří pestrý soubor příspěvků, z nichž si čtenář 
může vybrat. 

Zároveň se již připravuje nové číslo pro ročník 2020, jehož vydání plánujeme 
na konec června. Prozradím, že pamětníci se mohou těšit na popis města z pera 
Zdeňka Pátka v období přibyslavských živnostníků a řemeslníků, o kterých ví me už 
jen z vyprávění. V tomto čísle vyjde také článek o rodu Klusáčků, jehož autorem je 
Jiří Klusáček z Prahy.

Děkuji za spolupráci naší redaktorce Růžence Ročkové, i za  její velkou zásluhu 
na  tom, že bylo možné vydávání Přibyslavského čtvrtletníku obnovit. Příznivcům 
našeho vlastivědného sborníku děkuji za shovívavost a všechny ostatní zvu k zajíma-
vému čtení, které může zpříjemnit některý váš červnový den nebo večer. 

Michael Omes
místostarosta města

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

Pouť bude?!

Vyšlo nové číslo Přibyslavského čtvrtletníku

Uzávěrka příštího čísla 19. 6. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 6. 2020)
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Na  loňskou veleúspěšnou návštěvu občanů, představitelů města a  zástupců 
spolků ve spřátelené obci Mook en Middelaar při příležitosti 25. výročí podepsání 
smlouvy o přátelství jsme chtěli podle smlouvy navázat návštěvou ofi ciální delegace 
holandské obce v Přibyslavi. Ta se měla uskutečnit od 21. do 24. května. Vzhledem 
k epidemiologické situaci jsme bohužel museli plánovanou návštěvu v tomto termí-
nu zrušit. O novém termínu budeme jednat.

Současný předseda Nadace pro Přibyslav (Stichting Pribyslav) Ton Herings, se 
kterým se velmi dobře znají hlavně přibyslavští skauti, se angažuje nejen v oblasti 
přátelství s  Přibyslaví, ale i  v  mnoha oblastech společenského života v  Mook en 
Middelaaru. Je aktivním členem skautské organizace „Don Bosco“, biliárového spol-
ku v Molenhoeku, hudebního souboru „Harmonie Erica“ a karnevalového spolku 
„De Heikneuters“. Od roku 2006 je činný v místní politice, je členem zastupitelstva 
za DGP (místní politické sdružení). Za všechny své aktivity se v letošním roce stal 
členem Řádu oranžsko-nassavského (Orde van Oranje-Nassau), který se uděluje 
od roku 1892, a to zejména těm lidem, kteří se zasloužili o nizozemskou společnost 
nebo mají zvláštní mezinárodní zásluhy. Srdečně blahopřejeme!!!

Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise

Jak daleko je do Mooku

V  době tvorby tohoto příspěvku (18. 5. 2020) už neplatí nouzový stav, avšak 
stále platí (a nejspíš nějakou dobu ještě platit bude) několik mimořádných opat-
ření Ministerstva zdravotnictví. Městský úřad již pracuje v normálním režimu a pro 
jeho pracovníky platí povinnost dodržovat stanovená hygienická opatření. Žádáme 
o dodržování aktuálně platných hygienických opatření všechny, kteří městský úřad 
s jakoukoliv záležitostí navštíví.

Ve  Sbírce zákonů byl oznámen ofi ciální termín konání voleb do  zastupitelstev 
krajů. Krajské volby se budou konat o víkendu 2. a 3. října 2020.

Ve  dnech 26. až 28. června 2020 by se měla konat tradiční přibyslavská pouť. 
Město hodlá umožnit pořádání této akce, takže mimo jiné připravuje na tuto dobu 
dopravní uzavírku Bechyňova náměstí a části ulice Husovy. Objízdné trasy budou 
vedeny stejným způsobem, jak tomu bylo v předchozích letech. Dopravní obsluha 
autobusové zastávky „Bechyňovo náměstí“ bude přemístěna na silnici II/350 (spod-
ní část náměstí s navazující Žižkovou ulicí). Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli 
je zkrácena doba nočního klidu na dobu od 2 do 6 hodin.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 12. veřejném zasedání dne 22. dubna 2020 
schválilo rozpočtové opatření č. 2 k  rozpočtu města na  rok 2020. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 90 668 227,80 Kč a výdaje 
181 744 773,97 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 2 došlo ke zvýšení příjmů o 4 739 509,80 Kč a to 
především z důvodu daně z příjmu právnických osob za obce ve výši 3 289 280 Kč, 
prodeje bytu Příkopy 485 ve výši 552 000 Kč a příspěvků stavebníků na infrastruk-
turu pro čtyři rodinné domy v Dobré ve výši 400 483 Kč.

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 2 jsou výdaje na nákup 
pozemků Pod Osivou ve výši 5 340 000 Kč a daně z příjmu města ve výši 782 610 Kč.

Kapitálová rezerva je po RO2 ve výši 93 092 509,85 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2020 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
30 677 471,65 Kč (což tvoří 33,83 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou 
ve výši 15 368 614,44 Kč (což je 8,46 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl 
celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 15 308 857,21 Kč.

Z  celkových příjmů činí daňové příjmy 25  802  381,33 Kč (34,29 % rozpočto-
vaných daňových příjmů), nedaňové příjmy 1  233  043,52 Kč, kapitálové příjmy 
989 193,80 Kč a přijaté transfery 2 652 853 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 14  603  811,73 Kč a  kapitálové výdaje 
764 802,71 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 30. 4. 2020 celkově 762 175,79 Kč, podle jed-
notlivých organizací je následující: lesy -732 710,68 Kč, skládka 461 438,37 Kč, sprá-
va majetku 30 305,20 Kč, kabelová televize 765 502,55 Kč a pronájmy 237 640,35 Kč 
(dle zaúčtování ke dni 14. 5. 2020). 

Důležité upozornění – změna čísel bankovních účtů města 
Přibyslav

S platností od 11. 5. 2020 dochází ke změně v platebním styku. Město Přibyslav 
si založilo účty ve Fio bance, která nabídla nejvýhodnější podmínky vedení účtů.

Účet hlavní činnosti 1478051389/0800 (poplatky za komunální odpad, poplatek 
ze psů, správní poplatky, platby za  koupi bytů, pozemků apod.) bude nahrazen 
účtem 2101807160/2010.

Účet hospodářské činnosti 1126551339/0800 (kabelová televize, internet, ná-
jemné apod.) bude nahrazen účtem 2301807165/2010.

Změňte si, prosím, vámi zadané trvalé příkazy co nejdříve.
Ing. Zdeňka Teclová

vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Během měsíce května se naplno rozběhly stavební práce na investicích města Při-

byslav. Předání staveniště proběhlo na investici rekonstrukce 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  Havlíčkova Brodu, na  investici „Přechod pro chodce ul. Havlíčkova, Přibyslav“, 
zhotovitelem je Ladislav Hink ze Zborné, dále na stavební práce pro řešení odizo-
lování kulturního domu v Utíně, investice je označena „Stavební úpravy KD Utín 
– odstranění vlhkosti“, zhotovitelem je společnost START Zelený, s.r.o., z Brtnice 
a  na  opravu oplocení hřbitovní zdi, kterou realizuje společnost PKbau, s.r.o., ze 
Světlé nad Sázavou. Tímto chci především občany z České Jablonné požádat o sho-
vívavost a trpělivost v průběhu realizace stavebních prací. V průběhu prací dojde 
k omezení provozu z důvodu úprav hrází. O jednotlivých omezeních provozu budou 
občané obce s předstihem informováni. 

Výběrová řízení na pořízení komunální techniky pro odbor technických služeb, 
která se týkala pořízení nového traktoru, chodníkového malotraktoru a kompaktoru 
odpadů na skládku, byla uzavřena. Dodavatelem pro traktor a malotraktor je společ-
nost STROM, a.s., z Prahy, dodavatelem kompaktoru odpadů na skládku je společ-
nost AWP, s.r.o., z Jesenic u Prahy. Radou města Přibyslav byla schválena realizace 
výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci původní 
části mateřské školy v Bezručově ulici č. p. 683. Záměrem je provedení úprav dvou 
oddělení a hospodářské části, které jsou původní, zde neproběhly žádné dřívější 
úpravy, zakázka je označena „Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav 
MŠ Bezručova 683, Přibyslav“. Veškeré informace k této zakázce jsou na webových 
stránkách města Přibyslav.

Zmiňované výběrového řízení a výběr zhotovitele na vybudování nových komu-
nikací pro pěší a  autobusových zastávek v  místní části Dvorek - „Chodník podél 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“ nebude v  tomto roce realizováno. 
Stavba této investice byla podmíněna získáním dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Jelikož město tuto dotaci nezískalo, investice bude odložena na další 
termín podání žádosti nové. 

Na základě objednávky nám odborná fi rma provedla a předala výstup z hlavní 
prohlídky propustků a mostů ve správě města. Dle těchto prohlídek bude řešena 
odbornou fi rmou běžná provozní údržba. 

Během tohoto měsíce proběhla první seč zeleně odbornou fi rmou, pracovníky 
odboru technických služeb a panem Kasalem. Dále fi rma provedla osázení květi-
náčů na náměstí, údržbu stávajících okrasných záhonů a zeleně u kulturního domu.

Bytová oblast – není ukončen prodej 12 bytových jednotek v ulici Nerudova, čp. 
663 – 666. Vzhledem k epidemiologické situaci byla pozastavena prohlídka volných 
bytů na prodej. Nové podmínky prodeje těchto bytů budou schváleny zastupitel-
stvem města v měsíci červnu, termíny prohlídek budou stanoveny v měsíci červenci, 
nutno sledovat úřední desku.

Pokračují stavební práce na rekonstrukci bytového domu v Ronově č. p. 15 a sta-
vební práce v Ronově č.p. 25, související s rekonstrukcí volného bytu. Odbor řešil 
nahlášené havárie v bytech DPS, týkající se ucpaných odpadů, výměny sanity a pro-
běhla instalace zařizovacích předmětů v  městském bytě. V  současné době není 
k pronájmu žádný volný byt v domě s pečovatelskou službou. Volný městský byt 
v Ronově nad Sázavou č. p. 25 bude k pronájmu po jeho rekonstrukci.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
V květnových dnech opět ožívá dění ve sportovní hale a na venkovním sportovišti. 

Volejbalisté, fotbalisté, fl orbalisté se opět scházejí, nový povrch vyzkoušeli první te-
nisté, v malém sálku sportovní haly se znovu ozývá hudba a rytmický dupot cvičenek. 
Hned je všechno veselejší. 

I když musíme stále dodržovat vládní nařízení - prostory neustále myjeme, pečlivě 
dezinfi kujeme, v hale i na sportovišti používají příchozí dezinfekci na ruce, dá se to.

Na koupališti stále pokračujeme v údržbářských pracích, v opravách, nátěrech, 
úpravě areálu, přípravách na čištění bazénů. Kdy letošní sezóna bude, zatím nedo-
kážeme přesně říct. Plánujeme ji na letní prázdniny, uvidíme.

V minulých dnech se naším městem přehnala pořádná bouřka, která vyplavovala 
bahno, jeho nánosy čistili pracovníci čety ze škarpy v Utíně, podél silnice do Dobré, 
bouře nám tradičně připravila spoustu práce na cyklostezce. Znovu upozorňuje-
me, že platí zákaz vstupu se psy na cyklostezku. Je to z bezpečnostních důvodů. 
S vašimi čtyřnohými parťáky se můžete vydat třeba na louky pod stezku a nad ni. 
Technická četa města postupně vymění vysloužilá prkna na lavičkách kolem Asuánu, 
připravujeme opravu mostků pod zámkem. Pokračujeme v zametání dalších lokalit 
a v sečení, průběžně opravujeme lampy veřejného osvětlení či uvolněné dlažební 
kostky v chodnících, odborná fi rma pokračuje ve stavebních úpravách Kulturního 
domu Utín.

Pracujete na zahrádkách a my vám přistavujeme zelené kontejnery a o vaše větve, 
pařezy, listí nebo trávu se dál postaráme. Rádi bychom věděli, kdo jste do kontejneru 
v ulici Gen. Luži naházel ve druhém květnovém týdnu kusy betonu. Rádi bychom 
vám ho vrátili zpět na vaši zahradu, působíte nám velké škody!

Po dlouhém vybírání a ověřování referencí z jiných měst jsme objednali venkovní 
pingpongové stoly. Instalovat bychom je chtěli v první půli června. Tak se zase máme 
na co těšit.

Mějte se fajn.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Činnost stavebního úřadu v roce 2019 a nyní.

Na úvod bych chtěl jen připomenout, že stavební úřad na MÚ v Přibyslavi je tzv. 
dvojkový a na úseku územního řízení vydává územně plánovací informace, územní 
souhlasy a územní rozhodnutí. Na úseku stavebního řádu vydává především sta-
vební povolení, ohlášení, kolaudační souhlasy a kolaudační rozhodnutí, povoluje 
zkušební provozy, předčasná užívání staveb, změny v užívání staveb, povolení a na-
řízení odstranění staveb atd. Stavební úřad je i silničním správním úřadem pro místní 
komunikace a vykonává státní dozor a kontrolní prohlídky staveb. Dalšími hlavními 
úkoly jsou zápisy stavebních objektů a jejich změn do systému RÚIAN, zpracování 
statistických hlášení o  stavbách a  spolupráce s  katastrálním úřadem při revizích 
katastru nemovitostí.

V  minulém roce stavební úřad vydal celkem 40 územních rozhodnutí a  územ-
ních souhlasů, 26 kolaudačních souhlasů a kolaudačních rozhodnutí, 9 společných 
územních souhlasů a souhlasů s ohlášením, 7 rozhodnutí a souhlasů se změnou 
užívání stavby, 5 ohlášení, 4 stavební povolení atd. Při revizi katastrálního území 
Havlíčkova Borová bylo třeba řešit desítky nesouladů zápisů v katastru nemovitostí 
se skutečností.

V minulých měsících se nám podařilo zajistit plynulý chod stavebního úřadu i při 
omezeném provozu městského úřadu a příliš se neprodloužila doba vyřizování žá-
dostí. Největším problémem jsou nyní kolaudace některých staveb, na které nejezdí 
hasiči. Hasičský záchranný sbor dnes musí plnit mimořádné úkoly v souvislosti s ko-
ronavirovou pandemií a s požáry v lesích a na běžnou práci jim nezbývá dost času.

Ještě bych se chtěl zmínit o probíhající přípravě nového stavebního zákona. Na zá-
kladě jednání Svazu měst a obcí ČR s ministerstvem bylo snad defi nitivně zažehnáno 
nebezpečí zrušení stavebních úřadů v  obcích a  pro běžného občana se tedy nic 
nezmění a dále bude komunikovat s obecním stavebním úřadem.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
V  době čtení Přibyslavského občasníku se již snažíme v  pečovatelské službě 

pozvolna rozvolňovat jednotlivá opatření a  nařízení. Postupně se budeme snažit 
najíždět na běžnou provozní dobu Pečovatelské služby Přibyslav, tzn. včetně odpo-
ledních a víkendových směn. Ve středisku pečovatelské služby nebo na telefonu 
569 482 128 nebo 725 102 511 nás lze od 1. června zastihnout:

pracovní dny 6.30 – 18.00 hodin
sobota 8.00 – 11.00 hodin
neděle  17.00 – 19.00 hodin

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 výše uvede-
ném telefonním čísle v jejich pracovní době – viz výše (v lepším případě je možné 
odevzdat pečovatelkám seznam nákupu den předem).

V průběhu května byli na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví všichni za-
městnanci Pečovatelské služby Přibyslav povinně otestováni na přítomnost specifi c-
kých protilátek proti nemoci Covid-19 – všichni s negativním výsledkem.

I  v  průběhu června stále poskytujeme bezplatně některé úkony pečovatelské 
služby, a to provádění nákupů, pochůzek, roznášku a dovoz obědů. Toto bezplatné 
poskytování pečovatelské služby bude zřejmě trvat do  konce června, předběžně 
od 1. července bude možno si pro oběd docházet do školní jídelny a služby Pečo-
vatelské služby Přibyslav budou opět za poplatek. Naše klienty budeme o  tomto 
kroku včas informovat, aby měli následně čas se rozhodnout, jestli u nás zůstanou 
i nadále jako klienti pečovatelské služby (sepíšeme s nimi žádost na poskytování 
pečovatelské služby, následně pak i smlouvu na poskytování pečovatelské služby 
a poskytování úkonů bude probíhat dle aktuálně platného ceníku), nebo si pro oběd 
budou opětovně docházet do školní jídelny sami (v tom případě budou požádáni 
o vrácení termojídlonosičů jim zapůjčených).

Po delší pauze způsobené pandemií Covid-19 se bude konat v úterý 16. 6. 2020 
poradna Centra pro neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve  společenské 
místnosti střediska pečovatelské služby bude poskytováno příchozím odborné po-
radenství, které je bezplatné a servis sluchadel (např. čištění či výměna komponentů 
sluchadel, prodej baterií apod.), který je vzhledem k tomu, že se jedná o registrova-
nou sociální službu, za minimální poplatek. 

Seniorům stále nabízíme možnost vyzvednout si pro svoji vlastní potřebu bavl-
něnou roušku (ústenku) ve středisku pečovatelské služby. V případě potřeby za-
volejte 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“.

Závěrem mého příspěvku bych chtěla moc poděkovat „DRÁČKŮM“ a učitelkám 
z Mateřské školky v Přibyslavi, kteří nám přivezli pro naše seniory – obyvatele domů 
s pečovatelskou službou dárečky ve formě kytičky, obrázku, perníkového a látkové-
ho srdce apod. Mockrát děkujeme – udělali jste našim seniorům obrovskou radost.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

(pokračování na str. 6)
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Sociální práce
Máme za sebou další měsíc strávený v odlišném režimu, než jak jsme zvyklí, ale 

za to měsíc, kdy se život pomalu začal vracet do normálu. Na každém kroku bylo 
vidět, jak se opatření rozvolňují a lidé ztrácejí zábrany. Některé instituce ctily nou-
zový režim do poslední chvíle, a tak bylo složitější navázat spolupráci tam, kde jsme 
skončili. Každopádně sociální činnost pro naše město je vykonávána již v běžném 
režimu, omezené ještě zůstaly terénní práce – sociální šetření v místech bydlišť kli-
entů, ale i na ty postupně najedeme. Od června bude také již k dispozici pečujícím 
osobám Alzheimer poradna, která probíhá každý měsíc v přízemí radnice. Po dobu 
nouzového stavu jste měli možnost využívat konzultací po telefonu nebo elektronic-
ky. I takováto náhrada běžné osobní komunikace byla pro mnohé pečující velikou 
úlevou. Tak moc jsme se zaměřovali na seniory, až jsme  opominuli cílovou skupinu, 
která prožívala ohromnou psychickou zátěž. Díky tak za naši milou spolupracující 
Mgr. Marcelu Rýpalovou, která denně dodává sílu těm, kteří nepřetržitě pečují o své 
blízké s demencí. Jako člověka si jí nesmírně vážím a v profesním životě je pro mě 
velice inspirující. Pokud tedy potřebujete odbornou radu nebo se jen vypovídat, 
ať jste pečující, či vy sami pociťujete, že vše není s  vaší pamětí, běžnými projevy 
a činnostmi v pořádku, neváhejte Alzheimer poradnu kontaktovat. 

Jak se vyrovnávali lidé s péčí o tělesně a mentálně postižené v době uzavření sta-
cionářů a dalších sociálních služeb, si můžeme domyslet. Byla to obdobná situace. 
I v sociálních službách ale již měsíc dochází k uvolnění opatření. Koncem června 
se počítá s otevřením již všech sociálních služeb pro všechny cílové skupiny včetně 
seniorů. V platnosti zůstává dodržování preventivních opatření s tím, že situace se 
může měnit s vývojem pandemie.  

Co se týká obnovení činnosti Klubu seniorů Pohoda, tam musíme být opatrnější. 
Přeci jen se scházíme v hojném počtu a trávíme dvouhodinová setkání v těsné blíz-
kosti. Je tedy těžké dodržet rozestupy a povídat si a pracovat v rouškách, když řada 
seniorů již hůře slyší, kolikrát odezírá ze rtů. Zatím to tedy vypadá, že s klubem seni-
orů se setkáme až v září. Vždy jsme ho přirovnávali k dětem školou povinným. Stejně 
jako děti školu, navštěvují senioři klub od září do června a dodržují letní prázdniny. 
Tímto členky a členy klubu moc zdravím! Při každém setkání jsme naráželi na to, jak 
ten čas letí. Věřte, že uteče i teď, a budeme se společně zase smát, tvořit, vzdělávat 
se, ale i lamentovat nad „kulišárnami“, které nám život přináší. Vydržte, buďte v kon-
taktu s okolím, jděte společně na procházku, čtěte, luštěte, pečte, zkrátka dělejte, co 
vás baví. A kdyby cokoliv, zavolejte, napište, případně se dostavte na úřad. Udržujte 
se v dobré náladě, těším se na vás!

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

(pokračování ze str. 5)

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
16. 6. 2020 od 9 do 11 hodin ve společenské místnosti  Střediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).
Není třeba se objednávat!

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

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 13 do 16 hod.

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

u Mgr. Marcely Rýpalové, vedoucí poradny.

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

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 8. 6. 22. 6. 6 Cihlářská 1. 6. 15. 6. 29. 6.
2 Bezručova Út 9. 6. 23. 6. 7 Jiráskova 2. 6. 16. 6. 30. 6.
3 Hesovská St 10. 6. 24. 6. 8 Vyšehrad 3. 6. 17. 6. 1. 7.
4 Pecháčkova I Čt 11. 6. 25. 6. 9 Prokopova 4. 6. 18. 6. 2. 7.
5 Zahrádky u ACA Pá 12. 6. 26. 6. 10 Na Vyhlídce 5. 6. 19. 6. 3. 7.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 8. 6. 22. 6. 16 Seifertova 1. 6. 15. 6. 29. 6.
12 Pecháčkova II Út 9. 6. 23. 6. 17 Česká 2. 6. 16. 6. 30. 6.
13 Nezvalova St 10. 6. 24. 6. 18 U Barevny 3. 6. 17. 6. 1. 7.
14 Bezpalcova Čt 11. 6. 25. 6. 19 Zahradní 4. 6. 18. 6. 2. 7.
15 Zahrádky Amerika Pá 12. 6. 26. 6. 20 Zahrádky Letiště 5. 6. 19. 6. 3. 7.

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 5. 6. – 7. 6. 15. 6. – 18. 6. 26. 6. – 28. 6. 
Keřkov 8. 6. – 11. 6. 19. 6. – 21. 6. 29. 6. – 2. 7. 
Dobrá 1. 6. – 4. 6. 12. 6. – 14. 6. 22. 6. – 25. 6. 
Česká Jablonná 5. 6. – 7. 6. 15. 6. – 18. 6. 26. 6. – 28. 6. 
Dolní Jablonná 8. 6. – 11. 6. 19. 6. – 21. 6. 29. 6. – 2. 7. 
Poříčí 1. 6. – 4. 6. 12. 6. – 14. 6. 22. 6. – 25. 6. 
Dvorek 5. 6. – 7. 6. 15. 6. – 18. 6. 26. 6. – 28. 6. 
Uhry 8. 6. – 11. 6. 19. 6. – 21. 6. 29. 6. – 2. 7. 
Utín 1. 6. – 4. 6. 12. 6. – 14. 6. 22. 6. – 25. 6. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červnu 2020

 80/2020 Rada města Přibyslav schvaluje zrušit výběrové řízení na zakázku „Chodník 
podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“ z důvodu neposkytnutí 
dotace SFDI. 
Termín: 29. 05. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

81/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na  zakázku „Dodávka kompaktoru 
odpadů pro město Přibyslav“ nabídku od  společnosti AWP s.r.o., Okružní 
635, 252  42 Osnice - Jesenice u  Prahy, IČO 26762854, nabídka v  částce 
7.481.000 Kč bez DPH a schvaluje uzavřít kupní smlouvu mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybranou 
společností.
Termín: 29. 05. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

82/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování projek-
tové dokumentace, zakázka označena „Zpracování projektové dokumentace 
stavebních úprav MŠ Přibyslav, Bezručova 683, Přibyslav“.
Termín: 29. 05. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

83/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. IE-12-2006816/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 po-
zemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. st. 70 a parc. č. 552/6, 620 a 934 
v  k. ú. Hřiště spočívající v  právu umístit, provozovat, opravovat a  udržovat 
zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 202-558/2019. Jednorázová náhrada 
za zřízení služebnosti je ve výši 19.261 Kč + DPH.
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 06.  05. 2020

(pokračování na str. 7)
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Upozorňujeme, že do 30. 06. 2020
je splatný místní poplatek za pro-

voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů

a místní poplatek za psy. 

84/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9, IČO 04084063 k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 1115/2 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit a provozovat ko-
munikační vedení a zařízení.
Termín: 30. 07. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

85/2020 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít dodatek spočívající ve změně 
nájemného pro rok 2020 k:
– Nájemní smlouvě ze dne 20. 8. 2007 mezi městem Přibyslav a  Cukrár-
nou Fontána - Váš sladký svět, s. r. o., Bechyňovo náměstí 36, 582 22, IČO 
26008301 Přibyslav, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 
1647/1 v k. ú. Přibyslav;
– Nájemní smlouvě ze dne 29. 5. 2018 mezi městem Přibyslav a paní Václavou 
Kytličkovou, Malinského 291, 582 22 Přibyslav, IČO 60130407, jejímž předmě-
tem je pronájem části pozemku parc. č. 1797/2 v k. ú. Přibyslav;
– Nájemní smlouvě ze dne 27. 11. 2019 mezi městem Přibyslav a panem Ra-
dimem Švecem, Bechyňovo náměstí 10, 582  22 Přibyslav, IČO 44497792, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 v k. ú. Přibyslav;
– Nájemní smlouvě ze dne 30. 3. 2020 mezi městem Přibyslav a panem Ka-
milem Petrem, Nový Svět 98, Vysoká, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 74434268, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 v k. ú. Přibyslav;
– Nájemní smlouvě ze dne 16. 4. 2020 mezi městem Přibyslav a paní Alenou 
Pleslovou, Březina 56, 666 01 Tišnov, IČO 02580438, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku parc. č. 1826 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

86/2020 Rada města Přibyslav schvaluje podílet se na odstranění vady na teleskopic-
kém manipulátoru částkou 119.887 Kč s DPH na základě znaleckého posudku 
1342/004/2020. 
Termín: 20. 05. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

87/2020 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 256/2019 ze dne 4. 12. 2019 - sou-
hlas s  pronájmem částí městských pozemků v  areálu pod zámkem spolku 
„ŠATLAVA MUSIC“ k uspořádání hudebního festvivalu Jelen a přátelé doma 
dne 16. 5. 2020. 
Termín: 20. 05. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

88/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s  rezervací plaveckého bazénu na koupališti 
města Přibyslav, Česká 740, 582 22 Přibyslav pro Svaz postižených civilizační-
mi chorobami v ČR, z.s. základní organizaci Přibyslav, 582 22 Přibyslav v termí-
nu červenec a srpen 2020 každý čtvrtek od 19 do 20 hodin za cenu vstupného 
10 Kč na  osobu. A  to v  případě, že vládní opatření proti šíření koronaviru 
umožní otevření venkovních koupališť v sezoně 2020.
Termín: 02. 07. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

89/2020 Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na služby „Re-
vitalizace zeleně v okolí Žižkovy mohyly“. Výzva k podání nabídky bude ode-
slána minimálně 3 dodavatelům a bude zveřejněna na ofi ciálních webových 
stránkách města.
Termín: 29. 05. 2020
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

90/2020 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo na zpracování územní studie 
„Přibyslav, U nádraží“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097, a fi rmou Ing. Milan Stejskal, 582 61 Česká Bělá 131, 
IČO 63584719, ve výši 72.600 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 05. 2020
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

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)

 Rekonstrukce hřbitovní zdi. Foto: Michael Omes
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Stále ještě pokračuje distanční výuka. O tom, jak zajímavá může být, se 
dozvíte na našem školním webu. Prohlédnete si také překrásné fotografi e, 
kterými žáci zdokumentovali svoje výtvory, například do pracovních činností, 
přírodopisu nebo do angličtiny.

Od 12. května se ve škole pravidelně v úterý a ve čtvrtek scházejí se svými 
učiteli matematiky a češtiny naši deváťáci. Přijímací zkoušky na střední školy 
je letos čekají 8. června.

Od 25. května mohou zasednout do školních lavic žáci I. stupně, účast 
na výuce je čistě dobrovolná, rodiče rozhodnou, zda dítě do školy půjde či 
nikoliv. Pravidla a podmínky prezenční výuky najdete na webu školy nebo 
na Edookitu, kde  ředitelka školy, Mgr. Jaroslava Janů, pravidelně publikuje 
všechny důležité informace a novinky.

Za ZŠ Přibyslav 
Monika Linková

Stručné zprávy ze ZŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. V. STAMICE,  

pobočka PŘIBYSLAV 

ZVE ZÁJEMCE O VÝUKU 

na 

TALENTOVOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU 

v pátek 19. června 2020 od 14.00 do 17.00 
hodin 

Žáci již od 5 let mohou vybírat z oborů:  

 

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

od 1. června.  

TELEFONNÍ KONTAKT PRO REZERVACI: +420 725 402 687 

…. 

ZUŠ 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 

 

a děti z kroužku Otakárek 

Vás srdečně zvou 

na prohlídku ukázkové přírodní školní zahrady v rámci  

Víkendu otevřených zahrad 
Rendez-vous aux jardins „The transmission of knowledge“ 

 6. a 7. června 2020 

         
Program: 

Sobota  

 9 -17 h zahrada otevřená, možnost prohlídky s průvodcem, prodej sušených 
bylinek a bylinkových čajů, pokojových rostlin a výpěstků zahrady 

 15 h workshop Jak si vybudovat vyvýšený záhon 

(návody, rady, praktická ukázka) 

 

Neděle 

 9 – 12 h a 13 – 17 h zahrada otevřená, možnost prohlídky s průvodcem, prodej 
sušených bylinek a bylinkových čajů, pokojových rostlin a výpěstků zahrady 
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Dobrý den, milí čtenáři,

v tomto článku vám poskytneme krátkou zprávičku 
z MŠ Přibyslav z pohledu třídy Dráčků: 

„Jak již víte z předešlého vydání, i naše škola se uza-
vřela, ale spojení s ní jsme nepřerušili. Stejně jako ostatní 

třídy, i my Dráčci jsme plnili domácí úkoly, malovali, vyráběli 
a komunikovali s paními  učitelkami přes počítače, telefony a někdy jsme se spolu 
potkali i při nákupech ☺.

Bylo nám doma smutno, nemohli jsme být s kamarády, nemohli jsme do školky 
a ani k nám pozvat babičky a dědečky na návštěvu. Proto jsme si řekli, že potěšíme 
obyvatele pečovatelského domu v Přibyslavi a pošleme jim „ MÁJOVÝ POZDRAV“ 
– nakreslili jsme jim obrázek, udělali kytičkový zápich a paní učitelky přidaly ještě 
rostlou květinu a perníkové srdíčko. Květen je přece měsíc lásky a nikdo by neměl 
mít pocit, že je na všechno sám ☺.

Už se moc těšíme, až jim přijdeme zase něco zazpívat nebo je pozveme k nám 
do školky. Nestihli jsme totiž ani čtení pohádek, které jsme si společně s nimi pláno-
vali v zimě, ale nebojte - od září vše doženeme ☺.

Musíme se vám zmínit ještě o  jedné důležité aktivitě naší třídy - „NETRADIČNÍ 
ČARODĚJNICE“. Měli jsme namalovat jarní obrázek, donést jej do školky a u dveří 
na nás čekaly čarodějky i s léčivým CORONA ELIXÍREM. Jeho léčivé účinky byly však 
velmi pomalé, a proto jsme se mohli vrátit do školky až 25. května. Některé z dětí se 
již nemohly dočkat svých kamarádů a přišly hned po otevření, některé ze zdravot-
ních důvodů raději ještě zůstaly doma a přijdou za námi až po letních prázdninách.

V září se budeme těšit i na nové kamarády, kteří do školky přijdou úplně poprvé. 
Určitě se jim tu bude líbit a o tom, že to budou stejní šikulové jako my, ani náhodou 
nepochybujte, protože jeden úplně malý kamarád s  přihláškou do  školky poslal 
i nádherný obrázek a má už o ní jasné představy. Jen si to sami přečtěte ☺.

To byly pro nás nejpodstatnější informace z poslední doby, o které jsme se s vámi 
chtěli podělit. A co tedy napsat na konec …?

Že vám všem přejeme krásné léto, dny plné sluníčka, pohody, štěstí a  hlavně 
buďte zdraví ☺

Za celý kolektiv Mateřské školy Přibyslav 
se s vámi loučí Dráčci

 Čarodějnice

 Jasná představa o školce

 Kouzelný Corona elixír  Májový pozdrav od Dráčků

MŠ PŘIBYSLAV
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pátek 12. 6. od 18.30 h.  Noc kostelů 
(více informací na plakátku)

neděle 14. 6. v 9.00 h. Slavnost Těla a Krve Páně – po mši svaté průvod městem
sobota 27. 6. od 13.00 h. Možnost individuální prohlídky kostela
neděle 28. 6. Přibyslavská pouť

Aktuální informace o  dění ve  farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i  dalších 
bohoslužeb naleznete nejen v  našem  měsíčníku Římsa, na  našich stránkách 
www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechne-
te v ohláškách při nedělních bohoslužbách. Je možné, že u některých plánovaných 
akcí může dojít ke změnám v  jejich konání. Chci vám za sebe popřát požehnané 
a spokojené prožití celých letních prázdnin a dovolených. 

Za Římskokatolickou farnost Přibyslav
Marie Blažíčková 

u)

Červen 2020 
v naší farnosti

Milí čtenáři,

vypadá to a těšíme se, že se v červenci bude konat náš 
příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let, na který se s vedou-
cími připravujeme. Stále ještě nemáme zcela naplněnou kapacitu tábora, zájemci 
se tedy pořád mohou přihlásit na  našem webu. Podrobnosti najdete na  plakátu 
a webu, případně se nám ozvěte. (:

Za MS ČČK Přibyslav Anna Šnýdl Doubková
 mscckpribyslav@seznam.cz
 www.cckpribyslav.cz, facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav
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Vládní opatření z důvodu šíření virové nákazy zasáhla do všech oblastí, včetně 
skautských schůzek. Vedoucí ale pracují s dětmi i na dálku. A v první polovině května 
dostaly děti extra náročné úkoly.

„V první polovině května jsme se s dětmi stále ještě nemohli scházet na schůzkách, 
ani pořádat výpravy. Ale vymysleli jsme pro ně extra úkoly. Měly si za  asistence 
rodičů vyrobit vlastní mýdlo a  posledním úkolem na  „dálku“ bylo obrousit a  na-
barvit ptačí budku, kterou jsme jim vyrobili. Tímto děkujeme rodině Kamarádové 
za fi nanční příspěvek na materiál,“ uvádí vedoucí vodních skautů Renata Tvrdíková.

Po dobu zákazu provozování schůzek pracují vedoucí s dětmi „na dálku“. Každý 
týden dostanou děti nějaké zadání, které jim vedoucí vozí na domácí adresu. „Děti 
nás každou sobotu vyhlížejí za oknem a vesele mávají, když vezeme další úkol. To 
je moc příjemné. Většinou dostaneme zaslanou fotku splněného úkolu emailem,“ 
pochvaluje si vedoucí Renata.

A tak od doby, kdy se děti nesmí vídat na svých sobotních schůzkách, s pomocí 
rodičů například pekly buchtu, šily brašnu do lesa, vymýšlely skautský erb, pomáhaly 
rodičům v domácnosti a v květnu vyráběly  mýdla a budky pro ptáčky.

Text a foto: Zuzana Špačková

Z důvodu vládního nařízení pro zamezení šíření virové nákazy  nemohly probíhat 
ani skautské schůzky a výpravy. Jaké nadšení vyvolala informace, že již od polovi-
ny května mohou obnovit svou činnost také skauti. Na první schůzku 16. května, 
a za všech nařízených ochranných opatření, se dostavila většina z nich.

„První schůzka po dlouhé pauze byla perfektní. Snažili jsme se s dětmi pracovat 
i po dobu zákazu činnosti, ale bez osobního kontaktu to není ono. Za dva měsíce 
jsme zadali dětem poměrně dost úkolů a při první schůzce měli skauti možnost se 
svými výtvory pochlubit před ostatními. Naštěstí nikdo nepřinesl buchtu, kterou 
jsme jim zadali upéct na konci března,“ s úsměvem sdělila vedoucí vodních skautů 
Renata Tvrdíková.

Přestože první schůzka trvala jen hodinu, skauti zvládli krom povídání i venkovní 
hry. Ze všech dětí bylo cítit, jak rády se vidí. Na následující schůzku 23. května mají 
slíbeno „lodičkování“, aby si co nejrychleji obnovili také své vodácké dovednosti.

Potkáte-li vodního skautíka, který si bude pod nosem broukat následující říkanku, 
budete mu rozumět?

Mezi proudy, mezi proudy naše dlouhý lodi bloudí,
v loubí poutník roubí vor.
V poutech touhy oči poulí, jak ty dlouhý lodi bloudí,
Poslouchá náš rozhovor:

Loďák, zabalák, vracák, hák, bevarex, bagáž, líh.
Zavírák, votvírák, táborák, expoxyd, laminát, klíh.
Kontra, porcelán, traverz, bort, ve šlajsně nesraz vaz.
Spáchá zabalák mokrej mord na tom, kdo nezabral včas.
Koňadra, kolejda, komínky, špricky, kanystr, fl astr, šprajc,
Sekera, pilka, sirky, třísky, na břehu kouká zajíc……

Text: Zuzana Špačková, Václav Čepl
Foto: Zuzana Špačková

Vodní skauti vyráběli mýdla a ptačí 
budku

Vodní skauti měli po dvouměsíční 
odluce první schůzku
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, v Kurfürstově domě jsme pro vás 
opět od pondělí 27. dubna a jsme za to všichni moc rádi, chyběli jste nám! Dnes, v době 
uzávěrky tohoto čísla PO, končí v naší zemi nouzový stav. Neznamená to však, že by 
končila i zvláštní hygienická opatření. Proto stále ještě poputují vámi vracené knihy na ně-
kolik dní do karantény, v uzavřeném prostoru vás poprosíme o zakrytá ústa a nos a před 
vstupem k nám je nutné použít dezinfekci. Věříme, že to pro vás není příliš omezující a ne-
odradí vás to od návštěvy knihovny či informačního centra. Ještě jednou připomenu, jak 
je to s knihami – ty, které nám nesete k vrácení, necháte hned po vstupu do Kurfürstova 
domu mezi dveřmi v připravené igelitové tašce v krabici. Knihy nenosíte až k pultu. Tyto 
knihy jdou na pár dní do karantény, procházejí dezinfekcí. Nebojte se, následně vám je 
odepisujeme z vašeho čtenářského konta, víme, které jste vraceli právě vy. Poté už se 
mohou knihy vrátit zase do regálu a zpět k vám. 

Rozhodli jsme se v červnu již nepořádat setkání maminek s dětmi z KVC Harmonie ani 
tvořivou dílnu. Mrzí nás to, ale jeví se nám zvláštní pracovat v dílničce v rouškách, o ne-
možnosti dodržení rozestupu ani nemluvě. Avšak knihovna je vám k dispozici, můžete 
individuálně přijít, pohrát si v dětském oddělení, stejně tak zveme všechny k posezení 
na „naší zahradě“ – díky nové parkové úpravě nám tu teď vše krásně kvete, při příznivém 
počasí je tu posezení velmi příjemné. Můžeme vám zapůjčit různé hry, které z knihovny 
znáte, dětem křídy na malování chodníku, pastelky a papíry apod. 

Na běžné setkávání uvnitř knihovny (Harmonie, dílničky) se opět těšíme v září – bu-
deme doufat. 

Začátkem června se mělo konat naše oblíbené pasování prvňáků na čtenáře, které už 
u nás má pěknou tradici. Bohužel se v tomto termínu neuskuteční, nechtěli jsme slevovat 
z námi nastavené laťky a dělat ho komornější. Ale nebojte se, milí prvňáci, i vy budete 
odměněni za to, jak jste se naučili v první třídě hezky číst. Pasování na čtenáře jsme pře-
sunuli na čtvrtek 10. září! Bude se konat v kulturním domě, se zábavným programem 
a všemi rodinnými příslušníky, kteří se budou chtít přijít podívat. 

Moji milí malí čtenáři, kteří jste se letos opět pustili do čtenářské soutěže, musela jsem 
trochu upravit pravidla a to hlavně časová. Soutěž nebude končit v říjnu, ale až v prosinci, 
vychází nám to tak, že bude trvat avizovaných 8 měsíců. Všichni tedy máte šanci stihnout 
všechny úkoly a šifry. Ti z vás, kteří už mají alespoň dvě perličky, mají nárok na obrázek 
šifry a taky nápovědu ke knize, ve které se ukrývá „tajné“ slovo objasňující nám tajenku. 
Pojďte se zapojit, je to zábava a veškeré nejasnosti vám v knihovně ráda vysvětlím. 

Od 13. do 16. července v čase od 8:30 do 16 hodin se u nás v KZMP bude konat 
prázdninový turistický kroužek, kapacita je již naplněna, více informací naleznete v sa-
mostatném článku v tomto čísle PO. Jsme moc rádi, že se nakonec může uskutečnit! 

Díky postupnému rozvolňování opatření souvisejících s  nákazou covid19 budeme 
moci na přelomu července a srpna uspořádat oblíbené letní kino! Těšte se na zábav-
né fi lmové hity, setkání s přáteli a v neposlední řadě dobré občerstvení. O programu 
a dalších podrobnostech vás budeme průběžně informovat na našem webu, facebooku 
i plakátech, sledujte nás, děkujeme. 

Od června jsme pro vás v informačním centru nejen ve všední dny, ale i po celý víkend 
– v sobotu a neděli od 9 do 11 a následně od 13 do 16 hodin. Novinkou od letošní sezó-
ny je naše půjčovna koloběžek! Za poplatek a vratnou kauci si u nás celá rodina může 
půjčit koloběžky i s příslušenstvím a využít je na výlet po okolí. Více informací na plakátu 
v tomto čísle. 

Milí čtenáři naší knihovny, závěrem vás musím upozornit, abyste si již zase dávali pozor 
na výpůjční dobu svých knih a časopisů. Do půlky června vám ještě budeme odpouštět 
upomínky a prodlužovat automaticky lhůtu, ale poté si na to již zase pamatujte sami. Po-
kud si nejste jisti, kdy dokumenty vrátit, zavolejte nám nebo napište a lhůtu prodloužíme. 
Ale knihovna je vám již plně k dispozici, nebojte se za námi přijít. 

Koncem svého příspěvku musím bohužel znovu apelovat na  neukázněné občany, 
kteří ukládají odpad do našich popelnic! Důrazně vás žádáme, abyste to nedělali. Popel-
nice ve dvoře KZMP NEJSOU veřejné, slouží pouze našim účelům! Kvůli neukázněným 
občanům jsou však neustále plné a my nemáme možnost ukládat náš odpad do našich 
popelnic, za jejichž vývoz platíme! Celý prostor je snímán kamerovým systémem, navíc 
vyhazujete i obálky se svým vlastním jménem. Víme tedy, kdo nám popelnice plní – chyťte 
se prosím sami za nos. Nemluvě o  tom, že ani netřídíte a vše házíte, kam vás zrovna 
napadne. Nedělejte to, děkujeme. 

Příjemný vstup do letních měsíců a mnoho zdraví vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková
knihovnice

Léto, tábor, kino

Milí malí luštitelé, v novém roce jsem se rozhodla pro nový formát luště-
ní. 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 tajenek, získá odměnu. A od července budeme pokračovat – správné 
znění hledaných tajenek poté donesete v prosinci a odměna vás opět nemine. 

Máme tu tedy fi nále a já se těším na správné znění tajenky, které je vám teď 
už úplně jasné! ☺

Dětské 
 luštění

Dokonči název knihy
(znáš autora a začátek názvu)

1. J. K. Rowling: Harry Potter a Ohnivý ........

2. Jo Nesbo: Doktor Proktor a prdicí ........

3. Ivona Březino vá: Začarovaná ........

4. Daniel Defoe: Robinson ........

5. C. S. Lewis: Letopisy Narnie. Stříbrná ........
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli dubnové a květnové 
číslo Přibyslavského občasníku doručit do  schránek našich spoluobča-
nů. Roznáška byla naprosto perfektní, velmi rychlá a  bezproblémová. 

Moc si této pomoci vážíme.

 Za redakci PO Zdeňka Valnerová

Prázdninový turistický kroužek 
v KZMP

Jsme moc rádi, že náš turistický kroužek se bude moci uskutečnit! Takže 
všichni přihlášení, těšte se ☺ Kapacita je již naplněna. Na třináct dětí čeká 
např.:

– seznámení se s chodem KZMP
– turistické procházk y
– hledačka v muzeu
– questing ve městě
– prohlídka kulturního domu
– tvořivé dílny
– seznámení se s informačním centrem
– a další

Jídlo (svačina a oběd) je pro děti samozřejmě zajištěno. Těšíme se na ně 
ve  dnech 13. – 16. července vč. od  8:30 v  Kurfürstově domě. Stráví u  nás 
pěkný den a  domů se vydají v  16 hodin. S  každým z  rodičů přihlášených 
dětí se individuálně spojíme a  vyřešíme platbu, potvrzení o  bezinfekčnosti 
a všechny další dotazy.

Užijeme si to!
Na všechny se těší 

Maruška a Markéta

Současný vývoj ekonomické situace v  České republice, který se odráží v  mož-
nostech investic a rozvoje v rámci krajů a obcí, naznačuje, že nyní a v následujících 
měsících budou muset samosprávy přijímat řadu opatření nutných k efektivnímu 
vynakládání fi nančních prostředků. Týká se to našeho kraje, ale i měst a obcí.  Bude 
velice důležité, abychom k těmto opatřením přistupovali všichni se zdravým selským 
rozumem. S ohledem na gesci, kterou mám v krajské radě na starost – tedy ekono-
miku a majetek, cítím obrovskou odpovědnost za současná i budoucí rozhodnutí, 
která budou mít vliv na ekonomickou situaci v regionu. Nikoho jistě nepřekvapí, že 
zásadní pro náš kraj bude udržet fi nancování rozjetých i naplánovaných klíčových 
investic – dopravních, zdravotnických, školských i sociálních. Pokud jde o rozpočet 
Kraje Vysočina, disponuje díky zdravé opatrnosti v minulých letech s aktuálně vyso-
kou rezervou, kterou nasměrujeme na posílení regionální ekonomiky. Nastává čas, 
kdy je třeba dát lidem práci, ale zároveň se musíme zamyslet nad některými zbyt-
nými výdaji, ty zredukovat a peníze investovat tam, kde to je a bude více potřeba. 
Proto se na nás nezlobte, pokud omezíme fi nancování některých společenských akcí 
a na chvíli se vzdáme krajské podpory oslav nebo výročí, v tuto chvíli není stejně co 
slavit. Veškerou svou energii budeme nyní investovat do restartu regionální ekono-
miky, kterou je potřeba co nejdříve vrátit do běžných kolejí. Musíme udržet nízkou 
nezaměstnanost, se kterou souvisí i pozitivní a dobrá nálada v regionu. Je na čase, 
aby špatné zprávy byly vystřídány těmi dobrými  a aby právě těch dobrých bylo dost.

Pokud chcete udělat něco pro regionální ekonomiku, přimlouvám se – kupujte 
prosím regionální potraviny, dávejte při nákupu přednost kvalitním a osvědčeným 
českým výrobkům. Podpoříme tak domácí výrobce a  pomůžeme udržet provozy 
místních podnikatelů. Díky všem za pochopení a za důvěru v opatření, která Kraj 
Vysočina v budoucnu přijme.

Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku

Výzvy budoucí krajské ekonomiky

“Revoluční” stříkačku FOX od  středeč-
ního rána 20. května 2020 testovala část 
výjezdové jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů města Přibyslav pod velením Jiřího 
Votavy. 

Moderní čerpadlo vybavené elektro-
nikou a  “palubním” počítačem je novou 
vlajkovou lodí rakouské fi rmy Rosenbauer. 
Jednoho z největších výrobců požární techniky na světě v České republice výhradně 
zastupuje jihlavská společnost Požární bezpečnost. 

Právě ta zkušené přibyslavské hasiče vybrala, aby se stali prvními, kdo se s výkon-
nou stříkačkou podrobně seznámí. 

Čerpadlo sálo vodu z  rybníka ve Hřištích a na  jehoj hladinu ji zase v prudkém 
proudu vracelo. Cenná voda tak nepřicházela nazmar.

Fotoreportáž Ivo Havlík

Přibyslavští hasiči testovali novou 
stříkačku
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Kromě 600. výročí narození Jiřího z Poděbrad si le-
tos připomínáme 520. výročí úmrtí jeho syna Viktorina. 

Druhý potomek “husitského” krále významnou část 
svého života spojil s  východními Čechami, kde jeho 
rod, i on sám, mimo jiné vlastnil Polnou, Přibyslav, hra-
dy Ronov nad Sázavou a Litice nad Orlicí a náchodský 
hrad, který pro Poděbrady představoval strategicky 
důležité spojení s Kladskem a slezskými državami. 

Pokud jde o Přibyslav, je třeba zdůraznit, že Viktorin 
6. prosince 1465 potvrdil stará práva a výsady občanů 
města.  

Kde přišel na svět?
Na  místě Viktorinova narození se historikové 

neshodnou. 
Polský genealog Stefan Glogowski v podrobné studii 

Genealogie Poděbradů vydané v Gliwicích v roce 1997 
dospěl k závěru, že Viktorin se narodil ve středu 29. 
května 1443 v Těšíně.

Polský historik Jerzy Ciurlok v  práci Ich książęce 
wysokości (Jejich knížecí výsost) vydané v roce 2015 
v nakladatelství Silesia Progress, Opole, uvádí jiné da-
tum narození - 11. července 1443 - ale také soudí, že 
Viktorinova kolébka stála v Těšíně. 

V  obsáhlé práci Poděbradové - Rod českomorav-
ských pánů, kladských hrabat a slezských knížat (On-
dřej Felcman a Radek Fukala s kolektivem) se dočteme, 
že “novopečený kníže Viktorin se narodil 29. května 
1443 jako druhý syn Jiřího z Kunštátu a na Poděbra-
dech a jeho manželky Kunhuty, dcery Smila ze Štern-
berka. Jméno dostal podle slavného děda z  otcovy 
strany, Žižkova přítele a znamenitého husitského vá-
lečníka”. Místo narození autoři neuvádějí. Knihu v roce 
2008 vydalo Nakladatelství Lidové noviny. Webové 
stránky Lidových novin, ale také jiné, tvrdí, že Viktorin 
se narodil v Poděbradech.

Polský církevní portál www.wiara.pl se s  českými 
prameny shoduje ve dni Viktorinova narození, ale také 
on porod a křest spojuje s Těšínem. 

Od podobojí k víře katolické
Zlomovým okamžikem Viktorinova mnohdy dra-

matického života bylo jeho zatčení uherskými vojsky 
29. července 1469. 

Jako zajatec uherského krále Matyáše Korvína do ru-
kou papežského legáta Vavřince Rovarella složil vyzná-
ní katolické víry, což se v Čechách tajilo. 

Teprve 1. února 1472 vyhověl přání nového českého 
krále polsko-litevského původu Vladislava Jagellonské-
ho, aby konverzi veřejně přiznal. Vyzval své bratry, ať 
ho následují a učiní totéž, v čemž Viktorina podporo-
valy jejich manželky. 

Třikrát ovdověl
Viktorin byl třikrát ženat. Právě prvním sňatkem 

v roce 1463 s Markétou (někdy mylně psanou Žofi í), 
jedinou dcerou Hynka Ptáčka z Pirkštejna, vyženil Pol-
nou, Přibyslav a hrad Ronov. Poprvé ovdověl v  roce 
1472.

Podruhé se oženil s kněžnou Žofi í Těšínskou, dce-
rou Boleslava Těšínského z opolské linie Piastovců. Ta 
zemřela v roce 1479.

Třetí manželkou se stala Markéta Paleiologovna 
z  Montferratu (historické území na  severozápadě 
Itálie). Český dějepisec Augustin Sedláček této dceři 
byzantských císařů v Ottově slovníku naučném věnuje 
pouze šest slov: “Alena, jinak Markéta Paleiologovna, 
z císařské krve”. 

Již citovaný Glogowski prozrazuje více: “Jediným 
mně známým zdrojem, dovolujícím mně přesněji určit 
datum uzavření sňatku Markéty, je dopis ze 4. února 
1480, který v Ansbachu napsal Albrecht Achilles, bran-
deburský elektor, kněžně Uršule Ziembické, manželce 
Jindřicha Staršího, z něhož vyplývá, že dům Poděbradů 
horečně sháněl klenoty a  garderobu na  Viktorinovo 
svatební veselí”. 

Ani Markéta Viktorina nepřežila, zemřela 25. čer-
vence 1496 v Kladsku a byla tam pohřbena v knížecí 
kryptě klášterního kostela sv. Jiří a Vojtěcha. 

Byl otráven?
Vnuk jednoho ze tří nejbližších spolubojovníků Jana 

Žižky a  syn krále Jiřího z  Poděbrad v  závěru života 
hledal místo, kde by v klidu dožil. Azyl našel v Těšíně 
u svého zetě Kazimíra II. Těšínského. 

Na  Těšínském zámku zemřel za  blíže neznámých 
okolností v neděli 30. srpna 1500 ve věku 57 let. Polský 
zdroj Principatus Teschinensis za příčinu smrti považu-
je otravu. Jed prý podali Jagellonci, kteří se báli návratu 
Viktorina na českou politickou scénu.

Potomek panovníka evropského významu, český, 
římskoněmecký, minsterberský a opavský kníže a hra-
bě kladský, svého času majitel výnosného polensko-
-přibyslavského panství, skonal v naprosté chudobě. 

Když Kladsko bylo součástí České 
koruny

Co se dělo s jeho tělesnými ostatky? Podle některých 
zdrojů byly nejdříve uloženy v kostele sv. Ducha v Opa-
vě. O 58 let později (1558) byly přemístěny do farního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladsku. 

Podle jiných pramenů, především polských, byl ze-
snulý Viktorin bezprostředně uložen vedle své man-
želky v klášterním kostele sv. Jiří a Vojtěcha v Kladsku 
a v roce 1558 byly ostatky manželů přeneseny do kní-
žecí hrobky ve farním kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie, kde jsou dodnes. 

Kladsko bylo do roku 1742 součástí České koruny. 
Za  vlády Marie Terezie se spolu s  většinou Slezska 
ocitlo v Prusku a po porážce hitlerovského Německa 
v roce 1945 připadlo Polsku. Město Kladsko bylo dva-
krát, v roce 1512 a 1518, dějištěm generálního sněmu 
zemí Koruny české.

Pohřben vedle prvního českého 
arcibiskupa

O  pomoc v  hledání Viktorinova hrobu jsem požá-
dal komunitu jezuitů, která v Kladsku spravuje kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, požádal jsem o  fotografi i 
náhrobku. Od mnichů jsem se žádné odpovědi nedo-
čkal. Zato obratem mně odepsala Irena Klimaszewská 
z vědecké knihovny Muzea kladské země: 

“Obávám se, že Vám nebudu schopna pomoci. 
Přestože je podle dostupných zdrojů Viktorin spolu 
s  manželkou Markétou Paleolog skutečně pohřben 
v kryptě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladsku, 
fotografi i jeho náhrobku nevlastníme, neboť takový 
náhrobek neexistuje (alespoň nic o něm nevíme a nic 
o  něm neuvádí nám dostupná literatura). Podle in-
formací, někdy nepřesných a  někdy protichůdných, 
obsažených v různých pracích, krypta, v níž jsou ulo-
ženi zesnulí příslušníci rodu Poděbradů, zvaná knížecí, 
se nachází v severní chrámové lodi v úrovni prvního 
sloupu, počítaje od presbyteria. Podle shodných infor-
mačních zdrojů byla tato krypta vyhloubena a vyzdě-
na v roce 1558, když byly tělesné ostatky Poděbradů 

 Románská rotunda sv. Mikuláše a sv. Václava z druhé 
poloviny 11. století. První sakrální stavba na území Těšínské-

ho Slezska plnila funkci hradního kostela a zámecké kaple. 
V jejich zdech bylo nejdříve uloženo tělo zesnulého Viktorina. 

Foto: Ivo Havlík

 Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladsku 
jsou uloženy ostatky dvou synů českého krále Jiřího 

z Poděbrad - Jindřicha staršího a Viktorina, který ve druhé 
polovině 15. století vlastnil polensko-přibyslavské panství. 

Charakter vnější architektury nejsilněji formovala 
pozdní gotika, v interiéru dnes dominuje baroko. 

Foto: Tomasz Gmerek, Muzeum kladské země

Polensko-přibyslavský panovník Viktorin je pohřben v Kladsku
přeneseny sem z  kostela sv. Jiří a  Vojtěcha. Zdroje 
však mlčí o  přemístění erbovních desek. V  literatuře 
je uváděna pouze jedna - tumba z  bílého mramoru 
ohraničená balustrádou patřící Jindřichu Staršímu 
a jeho manželce Uršule. Náhrobek měl stát mezi hlav-
ním oltářem a náhrobkem Arnošta z Pardubic ze 14. 
století. Zlikvidován byl v roce 1637 a na jeho místo byla 
umístěna nová pamětní tabule z mosaze; píše o tom 
Boguslaw Czechowicz v práci Nagrobki późnogotyc-
kie na Śląsku, Wrocław 2003”.

Pro méně zorientované čtenáře je vhodné uvést, 
že Jindřich starší byl třetím synem Jiřího z Poděbrad 
a Viktorinovým mladším bratrem. 

Arnošt z Pardubic, v jehož blízkosti jsou sourozenci 
s manželkami pohřbeni, byl posledním pražským bis-
kupem a prvním arcibiskupem a metropolitou českým. 
Zemřel v roce 1364 v Roudnici nad Labem a v souladu 
se svým přáním byl pohřben ve  farním Kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Kladsku. Ještě živý si pořídil 
náhrobní tumbu s tesanou fi gurou arcibiskupa s insig-
niemi a ležící fi gurou lva u nohou.

Otazník
O místě věčného spočinutí Viktorina 520 let po jeho 

smrti není pochyb. Otázkou zůstává, zda vedle své po-
slední manželky byl položen bezprostředně po smrti, 
tedy ještě v  roce 1500, nebo zda jeho tělo nejdříve 
58 let spočívalo v kostele sv. Ducha v Opavě a teprve 
v roce 1558 bylo převezeno do Kladska.

Pokud platí první verze, je třeba připomenout, že 
Viktorin zemřel v pozdním létě a jeho tělesné ostatky 
byly transportovány koňským potahem. Nejkratší ces-
ta z Těšína do Kladska je dlouhá 220 kilometrů.

Ivo Havlík
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Mezi nejstarší exponáty mobilní požární techniky v  expozici ústředního hasič-
ského muzea v Přibyslavi patří vozová čtyřkolová stříkačka z poloviny 19. století. 
K požárům ji tahal pár štýrských valachů a vodu pumpovaly statné paže hasičů. 

Stříkačka nese název hanlovka. Ojedinělé pojmenování, které nemá žádná jiná 
stříkačka na  světě, získala proto, že ji pořídil královéhradecký biskup Karel Hanl 
a v roce 1856 věnoval hasičům města Chrast v okrese Chrudim. 

Průkazné to je z kaligrafi cky vyvedeného nápisu na boční straně: Der Stadt Geme-
inde Chrast von Ihrem Bischol Karl Hanl.

Vydal český kancionál
Karel Hanl, plným jménem František Karel Boromejský Hanl z Kirchtreu, se naro-

dil 4. září 1782 v Krbicích v okrese Chomutov a na kněze byl vysvěcen v roce 1805 
v Litoměřicích. 

Od roku 1822 byl metropolitním kanovníkem v chrámu sv. Víta v Praze a 28. října 
1831 byl jmenován 17. sídelním královéhradeckým biskupem (současný biskup Jan 
Vokál je v pořadí pětadvacátým). 

Ve své funkci Karel Hanl usiloval o zvýšení počtu far, ale zabýval se také hospo-
dářstvím, uměním a politikou. Mezi jeho ekologické počiny patří výsadba 1100 ovocných stromů a mezi hudební 
vydání nového českého kancionálu a chorální knihy (1845). V roce 1864 uspořádal diecézní synodu k 200. výročí 
založení královéhradecké diecéze, do níž patří také přibyslavská farnost. Důkaz o jeho charitativní činnosti podává 
zakoupení dřevěné vozové stříkačky pro město Chrast.

Z rodiny biskupa pochází nositel Nobelovy ceny
Karel Hanl zemřel 7. října 1874 v Hradci Králové v požehnaném věku 92 let. Je pohřben v tamější katedrále sv. 

Ducha. Uveden je v Ottově slovníku naučném (1896). 
Za zaznamenání stojí, že biskupova praneteř Klára Hanlová se provdala za rektora Univerzity Karlovy Leopolda 

Heyrovského a byla matkou Jaroslava Heyrovského, zakladatele polarografi e a nositele Nobelovy ceny za chemii.

Biskup sepsal požární řád
V 18. století Chrast přestála několik hrozných ohňů. Největší z nich byl požár 27. srpna 1774, popelem lehlo 

145 domů a 22 stodol. Zbylo pouze 9 domků a biskupská rezidence. Biskup Hanl proto v roce 1845 vydal první 
požární řád, který nesl název  Pořádek k hašení ohně v městečku Chrasti. “Tento dokument byl velice promyšle-
ný a účinný,” uvádí na svém webu chrastecký sbor dobrovolných hasičů.

Na hašení se využívalo nádobí, koše, vany, sekery a ke strhávání hořících střech trhací háky. Od roku 1786 
chrastečtí hasiči vlastnili první primitivní stříkačku. V roce 1856 ji nahradila modernější hanlovka. 

Vydatné služby vykonávala až do roku 1925. Když bylo v rekonstruovaném zámku Zachariáše z Hradce v Při-
byslavi zřízeno naše ústřední hasičské muzeum, originální stříkačka v něm našla čestné umístění.

 Biskupská hanlovka z města Chrast patří mezi nejstarší, ale dobře dochované 
exponáty hasičského muzea v Přibyslavi. Je stará 164 roky. Foto autora

 V pořadí 17. sídelní královéhradecký biskup 
František Karel Boromejský Hanl (1782-1874).

Fotografii jeho obrazu redakci Přibyslavského občasníku 
poskytl tiskový mluvčí královéhradecké diecéze Pavel J. Sršeň. 

Stříkačka v přibyslavském muzeu se jmenuje po biskupovi - hanlovka

Hasičské muzeum v Přibyslavi je od 12. května opět otevřeno.

Při nakupování přes internet buďte velmi obezřetní 
a nepodléhejte lákavosti mimořádně výhodné nabídky
KRAJ VYSOČINA – V poslední době se i nadále objevují případy majetkové trest-
né činnosti spadající do kategorie počítačové kriminality, kdy se pachatelé dopustili 
podvodu prostřednictvím internetu. Tito pachatelé například na různých interneto-
vých inzertních portálech nabízejí k prodeji zemědělskou techniku, vozidla, pracovní 
stroje, nářadí a jiné věci za velmi výhodné ceny. Ve skutečnosti jen vyčkají, zda jim 
nějaký zájemce předem pošle na bankovní účet peníze a rázem komunikaci přeruší.

V žádném případě neplaťte předem za věci, které jste předem neviděli a nepře-
svědčili se, zda opravdu existují. Na lákavě vypadajících fotografi ích a bezkonkurenč-
ní ceně vydělá pak jen pachatel této trestné činnosti. Připraví vás o peníze a v žád-
ném případě vám nehodlá zaslat slíbené, ve většině případů jen imaginární, zboží.

Při nakupování přes internet buďte proto velmi obezřetní. Zvláště při platbách 
za zboží či služby, které jsou vyžadovány předem prostřednictvím bankovního pře-
vodu, je nutné dbát mimořádné opatrnosti. Pravděpodobnost, že naletíte podvodní-
kovi, je velká zejména v případech, kdy je cena výrazně nižší, než je na běžném trhu. 
Obzvláště v případě koupí vozidel, zemědělských strojů, výrobních strojů a jiných 

věcí vyšší hodnoty se přesvědčte, zda vůbec existuje a v ja-
kém je technickém stavu. Zajímejte se také o  to, zda ho 
vůbec prodává jeho skutečný majitel a za  jakých podmínek. 
Nikdy neprovádějte platbu předem, aniž byste si takovéto základní 
věci osobně ověřili, nepodléhejte lákavosti výrazně nízkých cen a pěkně vypadajícím 
fotografi ím. Můžete tak přijít o své našetřené peníze a sen o novém vozidle či stroji 
se vám nenávratně rozplyne.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. Bc. Martin Hron
vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz 

Ivo Havlík
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Chtěla bych touto cesto poděkovat paní 
doktorce Pavlasové a sestřičce Haně 
Krulíkové za příkladnou starostlivost a 
pečlivost při ošetřování mých dětí. Jsem si 
vědoma, že vždy jednají nad míru svých 
povinností. Jejich ochota a odpovědnost 
se nedá vyjádřit v těchto řádcích. 

Děkuji Naďa Vlčková 
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AUTOSERVIS FAJMON 
Dobrá 117 

582 22, Přibyslav 
Tel.: 732 802 218 

Servis vozidel 

 
Nabízíme: čištění a plnění klimatizací 

geometrie náprav 
opravy motorů a převodovek 
výměna olejů a kapalin 
výměna autoskel 
autoelektrika a diagnostika vozidel 
přezouvání a vyvažování pneumatik 
prodej nových pneumatik 
NOVĚ odtah vozidel 

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   
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 Hotel Přibyslav 
přijme na HPP 

Kuchaře/ kuchařku 
Servírku/ číšníka 

Nástup možný ihned. 

Více informací na tel.: 

724 168 301 

Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.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
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 Na přibyslavských polních cestách si cyklisté za jarních větrů 
užili hodně prachu z vyschlé ornice. Foto: Ivo Havlík

 I během pandemie lidé v Přibyslavi sportovali. 
Objektiv Ivo Havlíka zachytil osamocené běžkyně ve Dvorku a v Dolní Jablonné.

I když veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže největšího sportovního 
spolku v zemi byly vzhledem k pandemii koronaviru na celém území České repub-
liky ukončeny a nový ročník soutěží 2020/2021 nebude zahájen dříve než v polovi-
ně srpna, fotbalisté SK Přibyslav již začali s kondiční a herní přípravou na trávníku, 
o jehož kvalitu se za jarního sucha pravidelnou závlahou staral Zdeněk Krčál.  

Hráči začali trénovat
Klub nyní nemá trenéra, když František Polák “přestoupil” do oddílu Kovofi niš Ledeč 

nad Sázavou,  ve vedení tréninku se proto střídají starší hráči. 
V páteční podvečer 15. května se na hřišti sešlo čtrnáct hráčů a v půldruhé hodiny tr-

vajícím tréninku své dresy propotili do nitky. Jak je nyní určeno, sprchovali se až doma. 

Text a foto: Ivo Havlík

 Z výše položených Uher se otevírá panorama Keřkova. Foto: Ivo Havlík
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červen 2020
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

 
 

 
VÁS ZVE 

 

o PŘIBYSLAVSKÉ POUTI 
K NÁVŠTĚVĚ 

 

MĚSTSKÉ GOTICKÉ VĚŽE 
sobota a neděle 

 
 
 

 
 

9.00 – 11.00   13.00 – 16.00 
 

(poslední prohlídka vždy ½ hodiny před ukončením otvírací doby) 
 

Vstupné:   základní             30,- Kč 
   senioři, ZTP, studenti děti 6 – 15 let  15,- Kč    
     děti do 6 let    zdarma 
 

 

FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

 
sobota 13.00 – 16.00 hodin 

Na požádání, v pokladně věže, vám může být ZDARMA umožněna 
prohlídka, navíc, v sobotu i v neděli vždy - v 11.00 hodin 
(v době konání církevních obřadů nelze prohlídku uskutečnit) 

Na letní sezónu 2020 
připravujeme
(pokud epidemiologická situace v ČR dovolí):

•  letní otevírací doba v informačním centru 
•  půjčovna koloběžek v informačním centru
•  prázdninový turisti cký kroužek pro děti  13. – 16. 7.

(kapacita naplněna)
•  letní kino (27. července – 1. srpna)
•  výstavy „Turista sběratel“ a „Po stopách středověkého stř íbra“
•  nová expozice v našem muzeu – „Byt starého mládence“
•  zpřístupnění městské goti cké věže
•  nová výstava na městské věži


