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Červnové dny letošního roku byly více, než jsme byli v posledních letech zvyklí, na-
plněny dešti. Intenzivní a vydatné deště, které jsme si v posledních měsících a letech 
tolik přáli, konečně přišly, a byť se jim asi nepodařilo zcela doplnit hladinu podzem-
ních vod, pomohly jarní přírodě, zemědělcům, vodohospodářům a snad pomohou 
i umírajícím lesům, ve kterých může být každý měsíc zpomalení jejich likvidace dobrý 
pro jejich budoucí obnovu. Intenzita dešťů a nasycenost půdního profi lu byla taková, 
že byla aktivována povodňová komise monitorující stav řeky Sázavy, která v jeden 
okamžik vystoupala téměř až k hranici druhého stupně povodňové aktivity.

Problém byl taktéž se splachem zeminy z polí v místech nám už dobře známých. 
Poděkování patří tam, kde hospodáři nechávají dostatečně široké meze, či využívají 
střídání plodin ke krytí půdy (pásy obilí či trávy v problematických místech). Bohu-
žel ne všude k tomuto došlo, takže jsme opakovaně řešili přívaly bahna v Keřkově, 
částečně v Utíně či na cyklostezce. Věřím ale, že tento srážkově příznivý červen bude 
přesto pro nás všechny spíše přínosem, a že je počátkem vyrovnání vodní bilance 
v krajině. 

Tento občasník se vám dostane do rukou na počátku července, v prvních dnech 
prázdnin. Vyučování v našich školách bylo po značnou část jara omezeno, takže 
i mnohé děti pocítí konec školního roku tak trochu jinak, než tomu bylo v letech mi-
nulých. Pro ty, kteří budou mít problémy i kvůli mimořádné situaci v jarních měsících 
s hlídáním a péčí o své děti, je připravena rozšířená možnost otevření školní družiny 
a mateřské školy v letních měsících.

Žít v hezkém prostředí je přáním snad každého člověka. Upravené město a jeho 
vzhled vypovídají o smyslu pro pořádek obyvatel, kteří ve městě žijí. Řešení úpravy 
zeleně v  jednotlivých lokalitách i  zákoutích napomáhá zlepšovat celkový vzhled. 
Dozajista zde může platit pravidlo, že v detailu se zobrazuje celek.

Údržba zelených ploch
S cílem efektivnější a lepší údržby prostředí město vyčlenilo z rozpočtu pro letošní 

rok fi nanční prostředky na nákup techniky pro úklid a údržbu prostředí ve městě 
včetně jeho místních částí.

Nová technika bude využita také pro sečení trávy podél místních komunikací 
včetně cyklostezky.

Letošní srážkově bohatý konec jara a začátek léta dopřál rostlinám potřebnou 
vláhu a travnaté plochy doslova září svěží zelení. Poděkování patří všem, kdo pro 
naše město údržbu zeleně zajišťují.

Významné je také respektovat zeleň a travnaté plochy chránit. Škoda, že se dost 
často setkáváme s jevem parkování mimo parkoviště, kde kola vozidla dusí travnatou 
plochu na veřejném prostranství.

Místo pro relaxaci
Zeleň ve  městě má být vyvážená tak, aby její údržba byla pod kontrolou. Má 

sloužit k odpočinku a relaxaci pro místní občany i přijíždějící návštěvníky. Vhodným 
doplňkem pro pobyt v odpočinkových částech města jsou lavičky, odpadkové koše 
a herní prvky. Vše vyžaduje stálou údržbu, u herních prvků také pravidelné revize. 
Ze strany uživatelů šetrný přístup a ohleduplnost.

Postupné doplňování herních prvků
Herní prvky i úprava ploch na venkovních hřištích jsou žádány i v našich okolních 

obcích – místních částech Přibyslavi. Postupně se snažíme tyto potřeby uspokojovat 
a průběžně herní prvky doplňovat.

Na dopravním hřišti budou doplněny dva nové prvky pro venkovní (work-outové) 
cvičení.

Vedle sportovní haly se připravuje 20 m dlouhá lanovka. Objednáno je několik 
pevných stolů na venkovní ping-pong a několik drobnějších prvků pro děti.

Přeji dětem, rodičům, pedagogům a všem občanům hezké prázdniny a čas dovo-
lených. V letošním roce nás pandemie částečně připravila o ten „kouzelný zlom“ kdy 
končí škola a začínají prázdniny. Mateřská  škola bude v provozu takřka celé prázd-
niny. Přeji nám všem, abychom všechny výkyvy způsobené „vnějšími vlivy“ ve zdraví 
a dobré náladě ustáli. Věřím, že odpovědnost vůči sobě, svým blízkým a svému okolí 

Prázdniny přicházejí

Upravené město je naše vizitka
vnímáme jako přirozenou lidskou hodnotu. Upravené město by postrádalo svůj 
smysl, kdybychom neusilovali o hezké vztahy mezi sebou. Děkuji.

Michael Omes
místostarosta města

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

V  následujícím létě, stejně jako v  letech minulých, nás čeká další rozšíření do-
pravních uzavírek. Předběžně od 20. 7. 2020 by mělo dojít k uzávěře na silnici I/19 
v  úseku Keřkov – Stříbrné Hory s  tím, že alternativně bude řešena i  autobusová 
doprava, zřejmě po ose Hesov – Keřkov. Zároveň dojde od 7. 7. 2020 k uzavírce 
na trase Přibyslav – Modlíkov, kdy bude objízdná trasa vedena přes Malou Loseni-
ci. O detailech těchto uzavírek budeme informovat na webových stránkách města 
ve chvíli, kdy obdržíme příslušná rozhodnutí. 

V  červnových dnech byl také čas valných hromad a  členských schůzí. Kromě 
toho, že se sešel Svazek obcí Přibyslavska, který připravuje v letošním roce publikaci 
o členských obcích, zúčastnil jsem se taktéž členské schůze Lesního družstva obcí 
a valné hromady VAK, a.s. Členská schůze Lesního družstva obcí řešila především 
komplikovanou situaci v lesním hospodářství, kdy objem vytěženého dřeva v lesích 
LDO stoupl dvojnásobně a naopak jeho cena fatálně klesla. Hospodaření VAK, a.s., 
skončilo opět ziskem, který bude prostřednictvím dividend rozdělen mezi akcionáře. 
Zisk je tvořen především z doplňkových činností (fotovoltaické elektrárny na čistír-
nách atd.) a byl ovlivněn i suchem a vysokou spotřebou vody v roce 2019.

Přeji vám všem, kteří budete po letošním zvláštním jaru hledat v létě chvíle pro 
odpočinek a rodinu, aby se vám to podařilo a načerpali jste síly pro další dny všední. 

Mart in Kamarád
starosta města

 Česká Jablonná - oprava vodoteče. Foto: Michael Omes
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Je osudem nás, starších, že se zamýšlíme nad během světa a s lítostí počítáme 
ztráty lidí nám blízkých.

Ráda bych dnes tradičně vzpomněla na prvního starostu Přibyslavi po roce 
1989, Mojmíra Novotného, od jehož odchodu uplynulo letos v červnu již dlou-
hých 12 let. Přesto je svou činností ve městě a ve skautské organizaci pro mno-
hé z nás stále vzorem. Ve svých článcích o něm vždy vzpomínám na zásadní 
význam, který měly pro rozvoj Přibyslavi stavby, které inicioval, a  to čistírna 
odpadních vod a skládka. Velkou pomoc jemu i městu poskytla v té době paní 
Růžena Krejčová, na kterou budeme od letošního června také už jen vzpomínat. 
Působila v té době na Státním fondu životního prostředí a pomáhala našemu 

městu s administrací dotací a půjček z fondu, s čímž nikdo v Přibyslavi neměl v té 
době zkušenosti. Ani ona by neměla být zapomenuta.

Pomalu odchází generace, která zažila 2. světovou válku, nástup komunistů 
k moci v roce 1948 a prožila velkou část svého života v období v tzv. socialismu. 
Společenské změny, které přinesl listopad 1989, a ve které mnozí již ani nedou-
fali, těmto lidem daly šanci v podstatě na prahu stáří naplnit svůj život podle 
vlastního uvážení a podílet se na tvorbě svobodné společnosti. Mnoho z nich 
tuto šanci využilo k prospěchu svých obcí a k rozvoji občanské společnosti. Těm 
patří dík a stálá vzpomínka.

Anna Šnýdlová, zastupitelka

Červnové ztráty

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
V druhé polovině července začne další etapa rekonstrukce silnice I/19, a to v úseku 

mezi Stříbrnými Horami a Keřkovem. Objízdná trasa bude vedena přes Utín a Hesov 
a úplná uzavírka potrvá cca 2 měsíce. Poté budou probíhat na silnici dokončovací 
práce, takže až do konce října bude silnice mezi Stříbrnými Horami a Keřkovem 
průjezdná se zvýšenou opatrností, protože budou v krátkých úsecích dle potřeby 
instalovány semafory pro zajištění realizace dokončovacích prací v jednom jízdním 
pruhu. Nákladní doprava je díky rekonstrukci mostu v Simtanech vedena již nyní 
přes Ždírec nad Doubravou.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 31. 5. 2020 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
35 359 358,86 Kč (což tvoří 39,00 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou 
ve výši 24 811 398,68 Kč (což je 13,65 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl 
celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 10 547 960,18 Kč.

Z  celkových příjmů činí daňové příjmy 29  933  170,10 Kč (39,78 % rozpočto-
vaných daňových příjmů), nedaňové příjmy 1  270  715,96 Kč, kapitálové příjmy 
1 005 975,80 Kč a přijaté transfery 3 149 497 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 18  118  145,31 Kč a  kapitálové výdaje 
6 693 253,37 Kč.

Z důvodu sníženého výběru daní v souvislosti s pandemií koronaviru dojde k pro-
padu daňových příjmů i našeho města. Podle výpočtu Svazu měst a obcí k 30. 4. 
2020 by daňové příjmy města (daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických 
a fyzických osob) měly být nižší o 1 057 093 Kč oproti schválenému rozpočtu.

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. 5. 2020 celkově 4  770  247,10 Kč, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy -1  354  241,31 Kč, skládka 
3 212 412,07 Kč, správa majetku 299 043,49 Kč, kabelová televize 913 854,36 Kč 
a pronájmy 1 699 178,49 Kč (dle zaúčtování ke dni 18. 6. 2020). 

Opakovaně upozorňuji, že došlo ke změně v platebním styku 
našeho města.
Nová čísla účtu jsou:
2101807160/2010 - účet hlavní činnosti (poplatky za komunální odpad, popla-
tek ze psů, správní poplatky, platby za  koupi bytů, pozemků apod.), dříve účet 
1478051389/0800.
2301807165/2010 – účet hospodářské činnosti (kabelová televize, internet, ná-
jemné apod.), dříve účet 1126551339/0800. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
V červnu pokračovaly stavební práce na zakázkách zmiňovaných v minulém čísle 

občasníku, a to na rekonstrukci rybníků v České Jablonné, na přechodu pro chodce 
v ulici Havlíčkova a na odizolování kulturního domu v Utíně. Zakázka na opravu 
oplocení hřbitovní zdi, kterou realizovala společnost PKbau s.r.o., ze Světlé nad 
Sázavou, byla v tomto měsíci ukončena, dílo bylo předáno městu Přibyslav. S přístu-
pem fi rmy jsme byli spokojeni, stavba byla provedena kvalitně a v předstihu oproti 
smluvnímu ujednání. Radou města Přibyslav byla schválena realizace výběrového 
řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci původní části mateř-
ské školy v Bezručově ulici č.p. 683, název zakázky „Zpracování projektové doku-
mentace stavebních úprav MŠ Bezručova 683, Přibyslav“. Úspěšná byla nabídka 
od společnosti ERPLAN, s.r.o., z Borové u Havlíčkova Brodu, smlouva byla uzavřena.  
Termín pro předání zpracované projektové dokumentace je do února roku 2021. 
Dále v  červnu byla Radou města Přibyslav schválena výzva na  rekonstrukci ulice 
Pelikánova, termín podání nabídek je do  13. 7. 2020. Na  základě poptávkového 
řízení proběhla výzva na zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy 
bytového domu čp. 17 v Ronově nad Sázavou, řízení není ukončeno. 

Do  přibyslavské pouti proběhla další seč zeleně, společně s  údržbou květeny 
a novým osázením části v ul. Zahradní. Jako každým rokem v tomto období proběhl 
postřik proti plevelu. 

Bytová oblast – pokračují stavební práce na rekonstrukci bytového domu v Rono-
vě č.p. 15. V této nemovitosti zároveň probíhá rekonstrukce bytu č. 6. Rekonstrukce 
bytu č. 8 v domě čp. 25 v Ronově nad Sázavou byla ukončena. Od 1. 7. 2020 je byt 
přidělen novému nájemci. V domě s pečovatelskou službou čp. 251 byl přidělen 
uvolněný byt k 15. 6. 2020. V měsíci červnu proběhlo vyúčtování záloh za služby 
2019, spojené s užíváním bytů ve vlastnictví města Přibyslav. Odbor řešil nahláše-
nou havárii ležatého vodovodního potrubí ve sklepním prostoru v domě čp. 717, 
ul. U Lesa. Odborná fi rma operativně závadu odstranila. Dále jsme řešili výměny 
sanity a zařizovacích předmětů v městských bytech a v bytech v domě s pečovatel-
skou službou. Proběhla deratizace v bytových a nebytových domech ve vlastnictví 
města Přibyslav, dále i v kanalizačních šachtách v obcích. Byly provedeny kontroly 
spalinových cest. V červenci proběhne kontrola plynových zařízení. 

V  současné době není k  pronájmu žádný volný byt v  domě s  pečovatelskou 
službou. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Začala koupací sezóna roku 2020. I pro letošek jsme se snažili udělat další úpravy 

zázemí pro větší pohodlí návštěvníků. Renovované jsou: vstupní vrata, objekt po-
kladny i sociální zázemí. Sprchy a toalety mají nový nátěr podlahy, nahradili jsme 
popraskané obklady. Vyhodili jsme prasklá, opotřebovaná a zašlá toaletní prkénka 
a instalovali náhradní, také jsme pořídili lehátka určená k relaxaci, lenošení. Bufet 
má letos novou nájemkyni. Provoz začal oproti minulým sezónám později. Vyčkávali 
jsme na  vládní nařízení, která se postupně rozvolňovala. Oddychli jsme si třeba 
v momentě, kdy přestalo platit nařízení, že plavčíci musejí mít roušky. Nějak jsme 
si to v  nich nedovedli představit. Pouštět již můžeme všechny vodní atrakce. Sa-
mozřejmě musíme dodržovat přísná hygienická pravidla, v prostorách koupaliště 
je rozmístěna dezinfekce na ruce a personál bude návštěvníky o všem potřebném 
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informovat. Aktuální otevírací dobu koupaliště naleznete tradičně na titulní straně 
webu města a na stránkách sportovního zařízení.

Velkou opravou asfaltových nerovností procházela v červnu cyklostezka. Bylo to 
hodně náročné nejenom pro fi rmu, ale také pro sportovce. Přijeli, chtěli si užít trasu 
na bruslích nebo na kolech a všude překážky. Ale udělat se to někdy musí. Na tyto 
opravy budeme čerpat peníze z Fondu Vysočiny. 

Technická četa města také vyšla vstříc obyvatelům Poříčí, aby se z vlakového ná-
draží lépe dostávali podél řeky Sázavy domů. Novou cestou, které ustoupily všu-
dypřítomné nálety, už projedou také třeba s kočárkem. Těšíme se na převzetí nové 
techniky, traktoru a  komunálního traktoru s  příslušenstvím. Nejprve vyzkoušíme 
příkopové rameno na cyklostezce.

S úklidem města nám pomáhají dvě pracovnice zaměstnané na veřejně prospěšné 
práce. Kromě sbírání odpadků čistí plakátovací plochy, uklízejí a myjí autobusové 
zastávky ve vesnicích, pomáhají nám s vytrháváním plevelu a drobnými zahradnic-
kými pracemi na sportovišti. 

Přeji pohodové letní dny.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Údaje o třídění odpadu v roce 2019.

V rámci systému EKO-KOM vytřídili občané našeho města v minulém roce opět 
větší množství odpadu než v minulých letech. Konkrétně se ve městě vytřídilo a pře-
dalo k využití prostřednictvím svozové fi rmy AVE CZ celkem 251 tun odpadů. Jed-
nalo se především o papír (70 tun), plast (63 tun), sklo (60 tun) a kovy (58 tun). 
V loňském roce město pořídilo 6 ks nových kontejnerů, které byly umístěny v České 
Jablonné, Dvorku, Ronově a v Přibyslavi u nádraží a v průběhu roku se zvýšila i čet-
nost vývozu na nejvíce využívaných stanovištích kontejnerů. 

Děkuji všem občanům, kteří poctivě třídí odpad a přispěli tím ke zlepšení životního 
prostředí a snížení množství směsného komunálního odpadu. Za třídění odpadů 
v roce 2019 město obdrželo fi nanční prostředky od autorizované obalové společ-
nosti EKO-KOM v celkové výši 532 tisíc korun.

Na  závěr bych chtěl ještě požádat občany i  fi rmy, aby neukládali tašky s  plas-
ty ani papírové kartóny vedle nádob na  tříděný odpad. Větší množství odpa-
du je nejvhodnější přímo odvézt do  sběrného dvora v  Ronově nad Sázavou. 
Bližší informace o  skládce, sběrném dvoře a  kompostárně najdete na  stránce 
www.pribyslav.cz/skladka-ronov-nad-sazavou/d-60507.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci červnu jsme se snažili v pečovatelské službě postupně rozvolňovat jed-

notlivá opatření a nařízení ohledně koronavirové pandemie a od 1. července jsme 
najeli na běžný režim a standartní provozní dobu Pečovatelské služby Přibyslav, tzn. 
včetně odpoledních a víkendových směn. Ve středisku pečovatelské služby nebo 
na telefonu 569 482 128 a 725 102 511 nás lze tedy od 1. července zastihnout:

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

Od 1. července je také možno si pro oběd docházet opět do školní jídelny do vlast-
ních jídlonosičů. 

Vedle běžné činnosti byl v červnu sestaven roční výkaz a statistika pro Ministerstvo 
práce a sociálních věcí a materiály a statistické výkazy o poskytované sociální službě 

pro Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Tyto údaje si krajský úřad žádá v rámci sys-
tému reportu dat o poskytované sociální službě.

V  úterý 16. 6. navštívily také po  delší přestávce středisko pečovatelské služby 
pracovnice Centra pro neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve  společen-
ské místnosti poskytovaly příchozím odborné poradenství, které bylo bezplatné 
a servis sluchadel (např. čištění či výměnu komponentů sluchadel, prodej baterií 
apod.), který byl vzhledem k  tomu, že se jedná o  registrovanou sociální službu, 
za minimální poplatek. Termín další poradny je opět v úterý, a to 21. 7. 2020 v čase 
od 9.00 – 11.00 hodin, opět ve středisku pečovatelské služby. 

K 30. červnu skončilo bezúplatné poskytování služeb Pečovatelskou službou Při-
byslav. Na  základě Usnesení Rady města Přibyslav byla bezúplatně poskytována 
od 16. 3. 2020 služba zajištění nákupů a pochůzek a od 30. 3. 2020 roznáška a dovoz 
obědů. V době koronavirové pandemie jsme zhruba 50 lidem pomáhali se zajištěním 
nákupů či různých pochůzek (ať už jednorázově či opakovaně) a cca 140 lidem jsme 
donášeli či dováželi denně oběd k nim domů. Lidé, kterým jsme v době koronavirové 
pandemie pomáhali, byli včas o ukončení bezplatného poskytování pečovatelské 
služby informováni a měli čas se rozhodnout, jestli i nadále u nás zůstanou – a to 
jako klienti Pečovatelské služby Přibyslav. V tomto případě s nimi bude počátkem 
července sepsána Žádost o poskytování pečovatelské služby a Smlouva na posky-
tování pečovatelské služby a  poskytování jednotlivých úkonů bude probíhat dle 
Vnitřních pravidel Pečovatelské služby Přibyslav a aktuálně platného ceníku. Ostat-
ním bych ráda poděkovala za jejich vstřícnost, trpělivost a za to, že „to s námi nějak 
zvládli“. I pro nás to byla nelehká a naprosto nová situace, takže nějaký čas trvalo, 
než „se vychytaly všechny mouchy“, ale doufám, že jsme to VŠICHNI SPOLEČNĚ 
ZVLÁDLI. Děkuji vám všem.

Pohodové a klidné léto bez vážnějších zdravotních komplikací vám přejí všichni 
zaměstnanci Pečovatelské služby Přibyslav.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
V  měsíci červnu byla sociální činnost vykonávána v  běžném režimu bez ome-

zení. Průběžně se řeší problémové situace, se kterými se na nás občané obracejí. 
Poskytuje se poradenství v sociálně nepříznivé situaci, zprostředkovává se kontakt 
s ostatními institucemi, vyhledává vhodná sociální služba, zajišťuje odborná péče, 
probíhají konzultace na úrovni obcí, provádí se sociální šetření, zpracovávají stan-
dardizované záznamy apod. 

Mezi tíživými situacemi stále převládají otázky zajištění péče o blízké osoby, ať 
už z hlediska sociálního či zdravotního. Tyto aspekty se mnohdy prolínají a nelze je 
od sebe oddělit. Bydlení jako základní lidská potřeba je taktéž často skloňováno. Je 
poptávka po obecních bytech, sociálních bytech, většinou v souvislosti s ukončením 
azylového bydlení, ukončením stávajícího nájmu, nedostatkem fi nancí, rozvodem 
rodičů, násilím a jinými sociálněpatologickými jevy v rodině apod. A standardně se 
řeší nedostatečná péče o děti v rodinách, které přistupují k jejich výchově, vzdělávání 
a celkovému rozvoji naprosto odlišně, než jak je v běžné společnosti zdrávo. Dostá-
váme se tak do situací, které vyžadují úzkou spolupráci s orgánem sociálně právní 
ochrany dětí, Policie ČR a školských zařízení. Věnujeme se veřejnému opatrovnictví 
osob a projednáváme záležitosti související s probíhajícími soudními řízeními. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., 
bude poskytovat své služby  včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
21. 7. 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 16. 7. 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
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Upozorňujeme, že do 30. 06. 2020 byl 
splatný místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a místní poplatek ze psů. 

Rozmístění kontejnerů na bioodpad v červenci 2020
Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 7. 7. 20. 7. 6 Cihlářská 29. 6. 13. 7. 27. 7.
2 Bezručova Út 7. 7. 21. 7. 7 Jiráskova 30. 6. 14. 7. 28. 7.
3 Hesovská St 8. 7. 22. 7. 8 Vyšehrad 1. 7. 15. 7. 29. 7.
4 Pecháčkova I Čt 9. 7. 23. 7. 9 Prokopova 2. 7. 16. 7. 30. 7.
5 Zahrádky u ACA Pá 10. 7. 24. 7. 10 Na Vyhlídce 3. 7. 17. 7. 31. 7.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 7. 7. 20. 7. 16 Seifertova 29. 6. 13. 7. 27. 7.
12 Pecháčkova II Út 7. 7. 21. 7. 17 Česká 30. 6. 14. 7. 28. 7.
13 Nezvalova St 8. 7. 22. 7. 18 U Barevny 1. 7. 15. 7. 29. 7.
14 Bezpalcova Čt 9. 7. 23. 7. 19 Zahradní 2. 7. 16. 7. 30. 7.
15 Zahrádky Amerika Pá 10. 7. 24. 7. 20 Zahrádky Letiště 3. 7. 17. 7. 31. 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.

 91/2020 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o ná-
jmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 30. 6. 2016 na nebytový prostor 
budovy čp. 46, Bechyňovo náměstí, 582 22 Přibyslav o celkové výměře 35 m2 
na pozemku st. č. parc. 63/2, v obci a k. ú. Přibyslav a to z důvodu prodloužení 
doby trvání nájmu. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

92/2020 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO  00268097 
a paní Janou Sulčanovou, Husova 304, 582 22 Přibyslav, IČO 06404383, jejímž 
předmětem je pronájem objektu občerstvení na  koupališti města Přibyslav, 
Česká 740, 582 22 Přibyslav, na pozemku parc. č. stavební 2362 v k. ú. Při-
byslav o výměře 37 m2 + prostor kolem objektu občerstvení parc. č. 53/1 v k. 
ú. Přibyslav o výměře 80 m2. Výše nájmu je 5.000 Kč/sezona 2020 + úhrada 
spotřeby elektrické energie a vody. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
- na provozní dobu koupaliště v sezoně 2020. 
Termín: 12. 06. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

93/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s  udělením plné moci Mgr.  Janu Heldesovi, 
Varhánkova 1240, 588 13 Polná, IČO 06316514 k podání návrhu na nařízení 
exekuce a k zastupování v celém průběhu řízení na základě rozsudku Okres-
ního soudu v  Havlíčkově Brodě, č. j. 15C 31/2019-126 ze dne 26. 9. 2019 
a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. 20 Co 2/2020-150 ze dne 
18. 2. 2020 a ve všech věcech souvisejících.
Termín: 15. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

94/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 31. 3. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s manželi panem 
Say WAH a paní Eh Ku WAH na byt č. 1 v bytovém domě na adrese Bechyňovo 
náměstí 41, 582 22 Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 6. 
2020 do  31. 5. 2022 a  zvyšuje měsíční nájemné na  45 Kč za  1 m2 měsíčně 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Termín: 31. 05. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 27.  05. 2020

 95/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s uložením odpadu ze stanového tábora or-
ganizace Spolek Křesťanský dorost v Horních Počernicích, Ve Žlíbku 168/8, 
193 00 Praha 20, IČO 68379153 na skládku Ronov nad Sázavou, za celkovou 
cenu 1 Kč včetně DPH.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

96/2020 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na realizaci zakázky „Revitalizace ze-
leně v okolí Žižkovy mohyly“ fi rmu ÁLMA - Linné, s.r.o., Luční 174, 500 03 
Hradec Králové, IČO 26021854 a schvaluje smlouvu mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, a fi rmou ÁLMA - Lin-
né, s.r.o., Luční 174, 500 03 Hradec Králové, IČO 26021854.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

97/2020 Rada města Přibyslav schvaluje žádost Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 
683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 o souhlas zřizovatele přijmout fi nanční 
dary od fi rmy ACO Industries k.s., se sídlem Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, 
IČO 48119458 v  hodnotě 5.000 Kč a  od  paní Petry Březinové, Bechyňovo 
náměstí 12, Přibyslav, v hodnotě 8.000 Kč. Uvedené dary budou využity na fi -
nancování aktivit a potřeb mateřské školy.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

98/2020 Rada města Přibyslav schvaluje změnu účelu přidělené dotace panu ….., 
602 00 Brno ve výši 14.000 Kč.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

99/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením bezúplatného poskytování služeb 
Pečovatelskou službou Přibyslav - provádění nákupů a  roznášky a  dovozu 
obědů k 30. 6. 2020.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Veselá Martina, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

100/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace na  rekonstrukci místní komunikace v  ulici Pelikánova 
v Přibyslavi, zakázka označena „Rekonstrukce ulice Pelikánova, Přibyslav“. 
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

101/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na  zakázku „Zpracování projektové 
dokumentace stavebních úprav MŠ Přibyslav, Bezručova 683, Přibyslav“ na-
bídku od společnosti ERPLAN s.r.o., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 
08082308, nabídka v částce 237.100 Kč bez DPH a schvaluje uzavřít smlouvu 
o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a společností ERPLAN s.r.o., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČO 08082308.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 10.  06. 2020

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 7. 7. - 9. 7. 17. 7. - 19. 7. 27. 7. - 30. 7. 
Keřkov 29. 6. - 2. 7. 10. 7. - 12. 7. 20. 7. - 23. 7. 
Dobrá 3. 7. - 6. 7. 13. 7. - 16. 7. 24. 7. - 26. 7. 
Česká Jablonná 7. 7. - 9. 7. 17. 7. - 19. 7. 27. 7. - 30. 7. 
Dolní Jablonná 29. 6. - 2. 7. 10. 7. - 12. 7. 20. 7. - 23. 7. 
Poříčí 3. 7. - 6. 7. 13. 7. - 16. 7. 24. 7. - 26. 7. 
Dvorek 7. 7. - 9. 7. 17. 7. - 19. 7. 27. 7. - 30. 7. 
Uhry 29. 6. - 2. 7. 10. 7. - 12. 7. 20. 7. - 23. 7. 
Utín 3. 7. - 6. 7. 13. 7. - 16. 7. 24. 7. - 26. 7. 

Ing. Martin Firla, OVŽP
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102/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SOD03/2019 
ze dne 24. 5. 2019 na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Okružní 
křižovatka na I/19, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 25546791.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

103/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo 
č.20zak00016 pro realizaci stavby „Stavební úpravy KD Utín - odstranění 
vlhkosti“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav IČO 
00268097 a společností START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČO 
08731314.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

104/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o výpůjčce pozemků parc. 
č. 1064/1 o výměře 13 209 m2, parc. č. 1073/1 o výměře 2 545 m2, parc. č. 
1075/2 o výměře 7 671 m2 a parc. č. 1078 o výměře 9 621 m2 v k. ú. Přibyslav 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a paní ….., 
582 22 Přibyslav. Doba výpůjčky se stanoví na dobu 5 let.
Termín: 01. 07. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

105/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 
20. 8. 2007 mezi městem Přibyslav a Cukrárna 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. Dodatkem se 
z důvodu epidemiologické situace v České republice v roce 2020 mění výše 
nájemného. Nájemné za rok 2020 je ve výši 1 Kč.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

106/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne  
29. 5. 2018 mezi městem Přibyslav a paní Václavou Kytličkovou, Malinského 
291, 582 22 Přibyslav, IČO 60130407, jejímž předmětem je pronájem části 
pozemku parc. č. 1797/2 v k. ú. Přibyslav. Dodatkem se z důvodu epidemio-
logické situace v České republice v roce 2020 mění výše nájemného. Nájemné 
za rok 2020 je ve výši 1 Kč.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

107/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne  
27. 11. 2019 mezi městem Přibyslav a panem Radimem Švecem, Bechyňovo 
náměstí 10, 582 22 Přibyslav, IČO 44497792, jejímž předmětem je pronájem 
části pozemku parc. č. 1647/4 v k. ú. Přibyslav. Dodatkem se z důvodu epi-
demiologické situace v České republice v roce 2020 mění výše nájemného. 
Nájemné za rok 2020 je ve výši 1 Kč.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

108/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze 
dne  30. 3. 2020 mezi městem Přibyslav a panem Kamilem Petrem, Nový Svět 
98, Vysoká, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 74434268, jejímž předmětem je pro-
nájem části pozemku parc. č. 1657/2 v k. ú. Přibyslav. Dodatkem se z důvodu 
epidemiologické situace v České republice v roce 2020 mění výše nájemného. 
Nájemné za období od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020 je ve výši 1 Kč.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

109/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 k 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. Dodatkem se z důvodu epidemiologické situace 
v České republice v roce 2020 mění výše nájemného. Nájemné za období od 1. 
4. 2020 do 30. 9. 2020 je ve výši 1 Kč.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

110/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a paní ….., 582 22 Přibyslav a paní ……, 582 22 Přibyslav 
k tíži pozemků parc. č. 27/1, 27/2  a 27/4 v k. ú. Dobrá ve spoluvlastnictví 
paní ….. a paní ….. spočívající v umístění, provozování, opravování a udržo-
vání kanalizačního řadu A, kanalizačního řadu V1 a kanalizačních šachet ŠA5, 
ŠA6, ŠA7 a ŠA8 u pozemků parc. č. 27/1 a 27/2 dle geometrického plánu č. 
427-63/2020 a s tím související přístup a příjezd za účelem údržby a oprav 
a k tíži pozemku parc. č. 525/2 v k. ú. Dobrá ve vlastnictví paní …… spočíva-
jící v umístění, provozování, opravování a udržování kanalizačního řadu AB 
a vodovodního řadu V1 a kanalizační šachty ŠAB11 dle geometrického plánu 
č. 427-63/2020 a s tím související přístup a příjezd za účelem údržby a oprav. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 81.042 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

111/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem …., 582 22 Přibyslav k tíži pozemku parc. č. 28/2 v k. 
ú. Dobrá ve vlastnictví pana …. spočívající v umístění, provozování, opravová-
ní a udržování kanalizačního řadu A, kanalizačního řadu V1 a kanalizačních 
šachty ŠA4 dle geometrického plánu 427-63/2020 a s tím související přístup 
a příjezd za účelem údržby a oprav. Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene je ve výši 26.210 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

112/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 8 k smlouvě o nájmu bytu ze dne 
12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s  paní ….., 582  22 Přibyslav 
na byt č. 3 v bytovém domě na adrese Ronov nad Sázavou čp. 17, Přibyslav. 
Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

113/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
5. 8. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní ….. na byt č. 3 v bytovém 
domě na adrese Ronov nad Sázavou 25, 582 22 Přibyslav. Dodatek upravuje 
dobu trvání nájmu od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2022.
Termín: 31. 07. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

114/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 31. 5. 2018, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem …..na 
byt č. 1 v bytovém domě na adrese Tržiště 241, 582 22 Přibyslav. Dodatek 
upravuje dobu trvání nájmu od 11. 6. 2020 do 31. 5. 2022.   
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

115/2020 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 204 v Domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 paní ….., 591 01 Žďár nad Sázavou. Výše 
nájemného je stanovena na 31,74 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení 
ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena 
od 15. 6. 2020 na dobu neurčitou.  
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

116/2020 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 6 v bytovém domě na ad-
rese Ronov nad Sázavou 15, 582  22 Přibyslav paní …., 582  22, Přibyslav. 
Výše nájemného je stanovena na 50 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení 
ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.  
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

117/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s úhradou částky za spotřebu vody v bytě č. 4          
v bytovém domě Tržiště 241 v Přibyslavi za období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019, 
kterou má hradit ….., 582 22 Přibyslav, a to ve výši     50 %, což je 7.269 Kč.
Termín: 30. 06. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

118/2020 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci stavby 
a prodeji skládkového plynu na skládce TKO Přibyslav, Ronov nad Sázavou, 
kterou uzavřelo město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 se společností TERBA spol. s r.o., Beranových 65, 199 02 Pra-
ha 9 Letňany, IČO  25658042. Dodatek prodlužuje dobu platnosti smlouvy 
do 31. 12. 2020.
Termín: 01. 07. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

119/2020 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 2020 ředi-
telce Základní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů, ředitelce Mateřské školy Při-
byslav Mgr. Martině Malouškové, ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav 
paní Zdeňce Valnerové a veliteli JPO II panu Miloslavu Jonákovi. 
Termín: 15. 07. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

120/2020 Rada města Přibyslav revokuje své usnesení č. 58/2020 ze dne 18. 3. 2020 
a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemků na provozování pouťo-
vých atrakcí během přibyslavské pouti v roce 2020 s panem Jozefem Spilkou, 
Rozhovice 86, 538 06 Rozhovice, IČO 15617581 za cenu ve výši 35.469 Kč.
Termín: 19. 06. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

121/2020 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 24. 6. 2020.
Termín: 17. 06. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta



Zprávy z radnice / Škola ČERVENEC 2020Str. 8

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)

Dne 25. 5. se za dodržení všech hygienických pravidel vrátila do školních lavic část 
žáků I. stupně. Podle slov jejich učitelek měli všichni velkou radost, že se opět vidí.

A  za  14 dní, 8. června, do  školy přišli někteří žáci II. stupně. Také pro ně bylo 
shledání se spolužáky radostné.

Pro ty děti, které zůstaly doma, samozřejmě pokračovala distanční výuka. Další 
fotografi e z ní si můžete prohlédnout na našem školním webu.

Žákům ze 3. C se velice povedly mandaly z  přírodnin. Tento kruhový symbol 
jednoty a rovnováhy vytvořili žáci pod vedením paní učitelky Viery Augustové.

Děti z 2. C informovaly paní učitelku Petru Fiedlerovou o své domácí školičce.
Fotky z distanční i prezenční výuky matematiky zaslala paní učitelka Marie Zicho-

vá. Tématem byla osová souměrnost.
O distanční výuce angličtiny a němčiny informuje paní učitelka Eva Němcová:
Žáci 7. A a 7. C třídy zpracovávali projekt v anglickém jazyce o své oblíbené zemi. 

Každý si vybral dle svého zájmu a  zpracoval zajímavosti o  daném státu v  pěkný 
projekt.

Žáci 7.  A a 7. C třídy vyrazili za procvičováním anglického jazyka ven. Měli za úkol 
prakticky vyzkoušet svoje znalosti anglické slovní zásoby při popisování cesty a ori-
entace ve  městě a  v  přírodě. Vypracovali atraktivní plánek, vše anglicky popsali 
a nakonec se i ve svém cíli vyfotili. Všichni to zvládli na výbornou:-)

Distanční výuka německého jazyka probíhala i za využití venkovního prostředí.
Žáci 8. B třídy trénovali učení německého jazyka venku! Šlo jim to opravdu moc 

pěkně, protože zvládli popsat perfektně své okolí a tvořit krátké a výstižné věty :-)
Na úplný závěr se se školou rozloučili naši deváťáci. Přejeme hodně štěstí a úspě-

chů na jejich další cestě! Tento školní rok, poněkud zvláštní a zcela ovlivněný korona-
virovou pandemií, zhodnotily formou akrostichu žákyně 9. C, A. Teclová, T. Málková, 
D. Chourová, L. Marincová a L. Wah:

P – problematický
O – otravný
S – skvělý
L – líný
E – emotivní
D – dokonalý
N – napínavý
Í – ideální

 R – radostný
O – ohromný
K – krátký

Za ZŠ Přibyslav přeje všem krásné prožití letních prázdnin

Monika Linková

Zprávy ze ZŠ

 Aneta – výuka NJ venku
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Milí čtenáři, příznivci článků Mateřské školy Přibyslav, 
skončil nám školní rok 2019 – 2020. Konec roku bývá často spo-
jován nejen s radostí z nadcházejících prázdnin, ale i se zamyš-

lením nad tím, jak ty předešlé měsíce probíhaly. Letos nás školní 
rok překvapil spoustou nového, neznámého i nečekaného. My se 

rozhodli  z nového poučit a vzít si z toho to dobré. A největší radost 
nám udělali především všichni účastníci distančního vzdělávání – od dětí 

přes rodiče až k prarodičům. Děkujeme vám všem za úžasnou kooperaci a pozitivní reakce.
Návrat po přerušeném provozu a zavedení důležitých opatření zvládly děti na výbornou. Děti 

se svými učitelkami trávily spoustu času především ve venkovních prostorách – na zahradě, 
v okolí školky, přilehlých lesích a okrajových částech města. Měli jsme tak více prostoru pro roz-
víjení znalostí v oblasti environmentální výchovy a ochrany životního prostředí. Pro předškoláky 
bylo připraveno rozloučení na školní zahradě formou zábavného programu – a my jim přejeme, 
aby z nich byli ti nejusměvavější prvňáčci.

S některými dětmi se budeme scházet v mateřské škole nadále během prázdninového pro-
vozu. Snad nám bude přáno slunečné prázdninové počasí. Paní učitelky se průběžně připravují 
na nadcházející školní rok a vymýšlejí zajímavé třídní vzdělávací programy, na kterých nadále 
pracují. 

A v září? V září se budeme těšit nejen na všechny stávající děti, ale zároveň na ty nově příchozí 
- malé i ty trochu větší!

Přejeme vám krásné léto!
Za MŠ Přibyslav

Mgr. Veronika Dobrovolná

V naší základní umělecké škole jsme zakončili druhé pololetí školního roku, které bylo v mno-
ha ohledech jiné pro každého z nás. Distanční výuka během období „koronaviru“ nás v mnoha 
ohledech naučila něčemu novému. Vím, že všichni naši pedagogové našli svůj způsob, jak pra-
covat se svými žáky na dálku, ještě více se sblížili a prohloubili svůj vzájemný vztah učitel – žák. 
Od mnoha kolegů jsem zaslechl, že pro žáky v období koronavirové karantény byl nástroj po-
třebným pomocníkem jak užít čas a strávit volné dny bez školy, kroužků a jiných běžných aktivit. 

Další zajímavostí letošního školního roku je určitě správné rozhodnutí umělecké rady a MŠMT 
o  opakování ZUŠkových soutěží např. v  oborech hra na  smyčcové nástroje, klavír a  kytaru 
v následujícím školním roce 2020/2021. Toto opatření celkově posune pravidelnost 3letého 
cyklu opakování soutěží ZUŠ v  jednotlivých  oborech, ale umožní oborům letos soutěžícím 
zrealizovat nejen okresní, ale i krajská a závěrečná ústřední (celostátní) kola. V letošním roce 
se pro narušení běžného života z  důvodu pandemie konala pouze kola okresní a  to ani ne 
ve všech částech ČR. 

Po mnohých letech se podařilo díky novému fi nancování škol i nové fi lozofi i MŠMT, prolomit 
nastavení dlouhodobého záměru v našem kraji stran kapacit ZUŠ. Pozitivním impulsem do bu-
doucích let jsou otevřená jednání s Krajem Vysočina o možnosti navýšení kapacit některých 
základních uměleckých škol v našem kraji dle předem stanovených, transparentních a spraved-
livých kritérií. Usiluji o navýšení kapacity naší ZUŠ J. V. Stamice v první vlně, tj. od 1. 9. 2021. 
Tato zásadní změna by měla být radostí v možnosti uspokojení většího počtu uchazečů o výuku 
s potřebnými předpoklady.

Výuka do ZUŠ se vrátila v pondělí 11. května 2020, ovšem ne do zcela běžného standardu, 
na který jsme po  léta zvyklí. Předcházelo jí mnoho jednání, následných pokynů a podmínek 
daných od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Povinné nošení roušek ve společných 
prostorách, vyplnění listu o  bezinfekčnosti pro každého žáka, desinfekce, zákaz vstupu ro-
dičů do školních budov, zákaz organizování koncertů školních i mimoškolních, jistě narušilo 
chod výuky a představu klasického vzdělávání v ZUŠ se vším, co se od ní očekává. Po měsících 
distančního vzdělávání bylo tedy naším cílem zajistit především vzornou prezenční výuku těm 
žákům, kteří do výuky nastoupili a jejichž učitelé nepatřili do rizikové skupiny. 

Rád bych velmi poděkoval rodičům, učitelům, žákům a všem novým zájemcům o hudební 
vzdělávání v ZUŠ za respektování těchto podmínek, vstřícnost při plnění koronavirových opatře-
ní, také za vzájemnou sounáležitost a spolupráci. Všem chci popřát klidné, hezké letní prázdniny 
a načerpání nových sil. Věřím, že od září 2020 začne běžný provoz ZUŠ a společně se budeme 
moci setkat na koncertech žáků v k oncertním sále či jiných kulturně společenských akcích. 

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

MŠ PŘIBYSLAV

Závěr školního roku 
2019/2020 v ZUŠ

 Petra

Domácí školička 3.C

 Tomáš  Toník

Distanční výuka matematiky
u pí uč. Zichové – téma Osová souměrnost

 Rýsování na chodníku 6.B

 
Osová souměrnost

 – ovce 1 osa



Spolky ČERVENEC 2020Str. 10

Červen 2020 
v naší farnosti
Poděkování za zprostředkování přímých přenosů

Vzhledem k situaci, kterou jsme v ČR prožívali,  a kdy nebylo možné konat veřej-
né bohoslužby, bych touto cestou ráda poděkovala všem, kteří se jakkoliv podíleli 
na přímých přenosech bohoslužeb z našeho farního kostela. Všem patří upřímné, 
zaplať Pán Bůh! Děkujeme za vaši pomoc a vynikající spolupráci.

Za pastorační a ekonomickou radu farnosti
Marie Blažíčková

Zima už je dávno za námi, jaro se překulilo ani nevíme jak. Pomalu půl roku je 
za námi. Připadá nám to neuvěřitelné, ale je to kvůli karanténě, kterou jsme muse-
li dobrovolně nedobrovolně dodržovat. Společenský a kulturní život se prakticky 
úplně zastavil. Dnes, když se pomalu vše vrací do normálu, začínáme  i my se svou 
činností.  Je pravdou, že i nadále musíme být na sebe opatrní a k ostatním ohledu-
plní. Zvláště my, kteří trpíme civilizačními chorobami, musíme dbát na svoje zdraví 
ještě více než ostatní. Každá sebemenší nákaza může být pro některé z nás velice 
nebezpečná. Ovšem musíme si uvědomit, že nemůžeme žít celý život ve vakuu, a že 
viry tady byly, jsou a budou. 

V tomto vydání Přibyslavského občasníku přinášíme stručný přehled akcí, které 
bychom rádi uspořádali v druhé půlce roku. V červenci a  srpnu se budeme pra-
videlně scházet na městském koupališti. Samozřejmě, že záleží na počasí. Bazén 
bude pro naše cvičení a individuální plavání k dispozici každý čtvrtek od 19.00 ho-
din (bližší informace na straně 21). V červenci 2. 7., v 14.30 h. se sejde náš výbor, 
abychom doladili  toulku naším městem a okolím. Pochod pro zdraví se uskuteční 
15. 7. Ve 14.00 hodin si dáme všichni, kdo budeme mít zájem o procházku, sraz před 
přibyslavskou radnicí. Srpen jsme se rozhodli obohatit o zájezd do Chrudimi. Ten by 
se měl uskutečnit za každého počasí, protože plánujeme nejen prohlídku města, ale 
i loutkářského muzea. Cena zájezdu činí 100 Kč. Přihlášky již tradičně přijímá paní 
Marie Holcmanová na městském úřadu.

Protože v září probíhají Přibyslavské slavnosti, kterých se každý z nás rád jistě zú-
častní individuálně, připravujeme na měsíc říjen a listopad přátelské posezení našich 
členů. A až zaklepe na dveře prosinec, tak „Možná přijdou i čerti.“ Aktuální informace 
o všem, co se v naší organizaci děje, si můžete přečíst na stránkách Přibyslavského 
občasníku (najdete jej i v elektronické podobě na stránkách města a KZM Přiby-
slav), popřípadě se zajděte  podívat do naší vývěsní skříňky. Přeji vám svým jménem 
i jménem celého výboru hezké prožití přibyslavské pouti, dvou významných státních 
svátků a celého léta 2020. Ať vás neduhy netrápí a pěkné počasí potěší.

Věra Schusterová
Předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Léto, prázdniny a dovolená…
(svaz invalidů informuje)

Zájezd do Chrudimi, který se uskuteční 15. 7. Odjíždět budeme v 8.00 hodin ráno 
a prohlédneme si město i loutkářské muzeum. Je třeba, abyste se předem přihlásili 
u paní Marie Holcmanové na městském úřadu. Cena zájezdu činí 100 Kč.

V netradičním červnovém termínu se sešla výroční schůze našeho spolku, kte-
rá byla původně plánovaná na  březen, avšak kvůli protiepidemickým opatřením 
se nemohla uskutečnit. Program zahrnoval kromě tradičního zhodnocení činnosti 
a hospodaření spolku i volbu výboru MS. 

S politováním jsme konstatovali, že se letos právě z důvodů epidemie covid-19 
nemohly konat ani naše akce, na které zveme přibyslavskou veřejnost, a to tradiční 
„pálení čarodějnic“ u srubu v Hesově a bohužel i populární norování, které se mělo 
konat v termínu přibyslavské pouti. Budeme doufat, že obě akce se v plném rozsahu 
uskuteční příští rok.

Předseda R. Němec přednesl ve své zprávě stručné zhodnocení činnosti naší or-
ganizace a ocenil dobrou spolupráci s městem a s Osivou a.s. Tradiční jarní brigáda 
na sběr kamenů byla v důsledku karantény rovněž přesunuta a uskuteční se na pod-
zim. Přátelství s holandskými myslivci pokračuje vzájemnými návštěvami, loni byli 
naši členové v Mooku a letos zveme naše přátele opět k nám do Přibyslavi. Doufáme, 
že na podzim již nebudou v platnosti žádná omezení pro cestovní ruch. Na údržbě 
srubu a nory odpracovali nejvíce hodin členové B. Vokurka a J. Havlíček, v lese pak J. 
Kasal. Celkem odpracovali naši členové 253 hodin. Vyvrcholením mysliveckého roku 
byl hon na drobnou zvěř, který proběhl na skupině Přibyslav. Předseda poděkoval 
všem členům za práci pro náš spolek. Na závěr zprávy předsedy jsme uctili minutou 
ticha památku členů, kteří již nejsou mezi námi.

Myslivecký hospodář Josef Hamerník seznámil členy s  novými termíny odlovu 
a vyzval k dodržování myslivecké etiky při lovu zvěře, které u nás ubývá. Bohužel 
i část trofejí za loňský rok, které byly vystaveny na schůzi, nepochází z odlovu, nýbrž 
ze zvěře uhynulé po střetu s motorovými vozidly nebo uhynulé v důsledku nemoci. 
Té bylo v loňském roce 12 kusů, což je 26 % plánovaného odlovu, a o toto množství 
se odlov automaticky snižuje. Co se týče škodné, bylo odloveno 11 lišek a  jeden 
psík mývalovitý. Při kontrole přikrmování zvěře nebyly zjištěny žádné nedostatky – 
i když byla zima mírná, je pravidelné přikrmování zvěře nutné pro zachování jejího 
dobrého zdravotního stavu. Myslivecký hospodář dále zdůraznil nutnost dodržování 
početního stavu loveckých psů, který požadují zákony, a navrhl podpůrná opatření 
pro členy, kteří se rozhodnou si lovecké psy pořídit.

Po  zprávách fi nančního hospodáře a  kynologického referenta proběhla volba 
výboru MS. Byl zvolen výbor v dosavadním složení.

V diskusi jsme kromě jiného probírali metody vyhánění zvěře před sklizní pícnin. 
V současnosti se používá klasická metoda procházení pozemků se psy, dále zakrytí 
a  označení mláďat a  chemická ochrana pachovými odpuzovači. Podle poznatků 
našich členů je nejlepší tyto metody vhodně kombinovat a přizpůsobovat jejich kom-
binaci i aktuálnímu počasí. Vzhledem k deštivému počasí letos trochu vázla i domlu-
va se zemědělci obhospodařujícími pozemky – často rozhodli z hodiny na hodinu 
o sekání určité plochy nebo kvůli dešti domluvený termín odsunuli. Přesto se našim 
členům podařilo několik srnčat zachránit.

Za Město Přibyslav byl naším hostem starosta Martin Kamarád. Ve svém příspěv-
ku se věnoval lesnímu hospodářství, seznámil nás s  nejdůležitějšími investičními 
akcemi města a odpověděl na dotazy. Bohužel i pro město znamenala protiepide-
mická opatření značnou zátěž a pozdržela projektovou přípravu některých investic. 
Starosta poděkoval našim členům za  jejich péči o  zvěř a  přírodu a  za  udržování 
spolkových tradic důležitých pro rozvoj občanské společnosti. 

Na  závěr výroční člen-
ské schůze bylo přijato 
usnesení se závazný-
mi úkoly na  příští rok. 
Na  úplný závěr se podá-
valo výborné pohoštění, 
jak jinak než myslivecké. 
Za  jeho přípravu děku-
jeme manželům Kyt-
ličkovým z  Restaurace 
Veronika.

Za výbor MS Přibyslav
A. Šnýdlová, jednatelka

Výroční schůze Mysliveckého spolku 
Přibyslav
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V  minulém vydání Přibyslavského občasníku jste měli možnost zkusit si ověřit 
znalost vodácké terminologie…. Uspěli jste?

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……

Vodáci mezi sebou používají slovní výrazy, které jsou pro nevodáky tajemné a čas-
to i nesrozumitelné. 

Vodácká „hantýrka“
V  sobotu 13. června se děti z  2. oddílu vodních skautek a  skautů ze střediska 

Goliath Přibyslav sešly tentokráte ne s  lodní výbavou, nýbrž každý z účastníků se 
dostavil s  koloběžkou nebo in-line bruslemi a  velkou svačinou. Cílem cesty byla 
přibyslavská cyklostezka. 

Dvanáctičlenná skupina byla poměrně nesouměrná, co se sportovního výkonu 
týče, a podle toho bylo nastaveno také tempo výletu. Nejmladšímu účastníkovi bylo 
pět let, nejstaršímu šestnáct. Po stezce vedoucí až do Sázavy  to byla pohodová jízda 
s několika zastávkami pro odpočinek a občerstvení. 

Vzhledem k tomu, že bruslařské dovednosti nebyly u všech účastníků stejné, kon-
čilo jejich sportovní klání v Nížkově. Zde čekalo na skauty pár her, aby si zejména 
mladší účastníci dostatečně odpočinuli. Počasí bylo téměř letní, a proto bylo těžké 
odolávat vodnímu ovlažení. Jakmile se skauti dostatečně vyřádili ve  vodě, čekalo 
na ně hledání pokladu.  

Výprava na cyklostezku byla jednou z posledních akcí, kterou si skautíci letos užili. 
Ale už teď vedoucí přemýšlí nad letním táborem. Bohužel koronavirus a opatření 
s ním spojená nedovolují uskutečnit pravý putovní tábor na lodích, ale i tak už se 
mohou skauti těšit na mnoho legrace. A pochopitelně nebudou chybět ani pádla 
a vesty ☺.

Text a foto: Zuzana Špačková

Přibyslavští vodní skauti absolvovali 
netradiční výlet

Koňadra, koníčkovací šňůra
Kus silnějšího provazu, za  který se 
loď uvazuje u  břehu, spouští jezem, 
či za který ji vodák táhne jako kůň loď 
úsekem, kde je málo vody. Po příjezdu 
na tábořiště se koňadra napne mezi sta-
ny a suší se na ní prádlo.

Loďák, lodní pytel
Pytel z impregnované látky velikosti až 
dospělého muže. Do pytle se nastrkají 
úplně všechny věci, které vodák vlastní. 
Na rozdíl od konve (barelu) je skladněj-
ší (čím míň věcí v něm máte, tím menší 
prostor vám zabírá v  lodi), ale pokud 
jsou v něm těžší věci, neplave.

Špricka, špricdeka
Speciální, vodovzdorný kus látky, slou-
žící k zakrytí otvorů v lodi, aby se tudy 
v peřejích nedostávala voda. 

Kolejda
Podvozek složený z  koleček a  chatrné 
konstrukce, na kterém se přepravuje loď 
z nádraží k řece a naopak. Při prvních 
metrech přepravy se kolejda obvykle 
rozloží na prvočinitele, takže po zbytek 
cesty odnášíme loď na ramenou. 

Háček, hák
Člen posádky, který sedí v  čele lodi. 
Jeho úkolem je upozorňovat na kameny 
a jiné důležité věci před sebou. 

Porcelán
Třetí jezdec v  lodi. Vozí se nouzově 
na kratší trati. Kormidelník a háček je-
dou s porcelánem opatrně, neboť tento 
nepádluje, takže má dost času, aby sží-
ravě kritizoval způsob jejich jízdy.

Kontra, kontrovat
Zpětný chod čili záběr pádlem pro-
ti normálnímu směru plavby. Pro 
háčka záběr téměř neznámý (brzdí 
loď), pro kormidelníka zase jeden 
z nejpoužívanějších.

Traverz, traverzovat
Přejíždět s  lodí z  jedné strany řeky 
na druhou  tak, že špička lodě směřuje 
po proudu. Hojně viděno u začáteční-
ků, ale někdy i nutnost, pokud je háček 
tajnůstkář a  kormidelník by přece jen 
rád věděl, do čeho se řítí.

Bidlovat
Zabírat pádlem o  dno řeky ( jako 
bidlem) ve  snaze dostrkat loď i  s  po-
sádkou z  mělčiny na  hlubší vodu bez 
vysedání. 

Cvaknutí, cvaknout se
Obrátit loď dnem vzhůru a sebe šoup-
nout pod hladinu...čili převrátit se. 

Volej
Stojatá nebo jen velmi málo tekoucí 
voda. Noční můra všech vodáků.

Zabalák
Vysoká vlna se zpětnou rotací, postrach 
otevřených lodí. Vyskytuje se v silných 
peřejích a na koncích šlajsen.

Vracák
Zpětný proud, vzniká vedle hlavního 
proudu a  žene loď zpátky pod jez, 
do mělčiny a mezi klacky.

Víry
Jsou vyvolány změnami rychlosti vody, 
geometrickými nepravidelnostmi.
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vítám vás u letního příspěvku 
z  Kurfürstova domu. Díky příznivým zprávám o  postupném rozvolňování mimo-
řádných opatření souvisejících s  koronavirem vás můžeme pozvat již na  několik 
připravovaných akcí a také vám být v Kurfürstově domě zase o něco blíž.

V červnu jsme nepořádali žádné fi lmové představení, přesunuto bylo i pasování 
prvňáků na čtenáře – nepřišlo nám vhodné zmenšovat kapacitu kulturního domu 
a nemoci vám nabídnout ani občerstvení. Postupem měsíce však bylo umožněno 
pořádání větších akcí i podávání občerstvení, proto jste si u nás mohli vychutnat 
slavnostní vernisáž několika výstav do  sytosti. V  pátek 26. června odpoledne se 
konalo otevření nových výstav v Kurfürstově domě, po celou letní sezónu tak budete 
moci zhlédnout výstavu „Turista sběratel“ a „Po stopách středověkého stříbra“. Jako 
stálou expozici vám nově můžeme nabídnout „Byt starého mládence“, kde je k vidění 
mnoho dobových předmětů navozujících atmosféru 19. století. Výstava o sběratel-
ství turistických předmětů a suvenýrů by nemohla být uspořádána bez vás – našich 
příznivců, kteří nám své úlovky zapůjčili. Moc děkujeme. Výstavu „Po stopách stře-
dověkého stříbra“ pořádáme ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha 
a s Ústavem archeologie a muzeologie FF MU, máte se tedy opravdu na co těšit. 

Od  půlky června jsme v  knihovně zrušili karanténu na  vracené knihy, můžete 
je tedy nosit až k pultu, kde vám je hned odepíšeme z vašeho čtenářského konta. 
Pozor, už se také platí upomínky. Děti už mohou do dětského koutku a přístupné 
jsou i  počítače s  tiskárnou. Tato zařízení po  každém návštěvníku dezinfi kujeme. 
Stejně tak vás ještě prosíme o dezinfekci rukou, když k nám přijdete. Nyní již víme, 
že od 1. července k nám budete moci bez roušky.

A co pro vás připravujeme v červenci? V termínu od 13. do 16. 7. včetně přivítá-
me v KZMP děti přihlášené na náš prázdninový turistický kroužek. Čeká je zábavný 
a dobrodružný program, kdy si budou moci prohlédnout od sklepa po půdu nejen 
Kurfürstův dům, ale také třeba věž či kulturní dům. Budeme objevovat krásy našeho 
města a jeho okolí, soutěžit, plnit úkoly, vyrábět. Moc se těšíme. 

A nyní se dostávám k tomu nejdůležitějšímu – letní kino bude! Ve dnech od 27. 7. 
do 1. 8. se můžete těšit na šest výborných fi lmů – informace o nich se dozvíte na pla-
kátu v tomto čísle PO. Nebudeme se již muset trápit volnými sedačkami mezi jednot-
livými diváky, vypadá to, že odložíme i roušky. Velmi nás také těší, že vám budeme 
moci nabídnout i dobré občerstvení. 

Druhou srpnovou sobotu (8. 8.) se budete moci těšit na koncert místní oblíbené 
country kapely TERASA. Konat se bude na tradičním místě – za kulturním domem. 
Nenechte si ho ujít.

V informačním centru jsme pro vás v létě i o víkendu a k dispozici je vám půjčovna 
koloběžek pro děti i dospělé s kompletním příslušenstvím.

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, POZOR! Jak jistě víte, v červenci a srpnu je 
knihovna V SOBOTU zavřená. Jinak jsme tu pro vás v týdnu každý den mimo čtvrt-
ka, dokonce i v pondělí a středu dopoledne. Takže nebojte, knihovna o prázdninách 
normálně běží.

V červenci a srpnu se také můžete od pátku do neděle rozhlédnout z naší městské 
věže – je otevřená. Těšíme se na vaši návštěvu.

Příjemný vstup do prázdnin a pohodu na zasloužené dovolené vám přejí všichni 
zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková
knihovnice 

Letní kino bude!

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

hromady celou větu. Ta zněla: KNIHA JE TVŮJ VELKÝ KAMARÁD A DOBRÝ 
RÁDCE ☺ V půlce června jsem obdržela správné znění zatím od třech statečných 
luštitelů, třeba se ještě někdo přidá. Od začátku července na ně bude čekat v knihov-
ně dárek!

A my jedeme dál – teď nás čeká do konce roku šest nových tajenek. Jejich správné 
znění poté donesete v prosinci na papírku do knihovny nebo ho zašlete na e-mail 
kzmpribyslav@email.cz a odměna vás opět nemine.

Jdeme na to! ☺

Dětské 
 luštění

Začneme zlehka – doplňte příjmení 
autora, když znáte jeho dílo: 
1. Chytré pohádky pro malé rozumbrady

2. Anička malířka

3. Nekonečný příběh

4. Spolkla mě knihovna

5. Dobrodružství rychlé veverky

Ajajaj. Prázdninová plavba parníku Titán bohužel ztroskotala – a  s  ní i  všichni 
naši kamarádi z Déčka. Celá posádka uvízla na tajuplném ostrově. Legenda praví, 
že pryč se dostanou jen ti, jejichž odvážná srdce zažehnou dávno vyhaslou sopku…

Jenže většina postaviček z Déčka nejsou zrovna neohrožení dobrodruzi. Budou 
potřebovat pomoc – tvoji pomoc. Přijmi výzvu a pomoz Déčku vrátit se domů. 

Od začátku prázdnin se více dozvíš 
i  v  našem Turistickém informačním 
centru v Přibyslavi.

Více informací na 
www.zachrantrosecniky.cz

Zachraň trosečníky – od 1.7.

Uzávěrka příštího čísla 20. 7. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 7. 2020)
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Koncert kapely Hradišťan a Jiřího Pavlici se uskuteční v novém termínu – 28. srpna 
od 19:00 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Vstupenky budou 
v předprodeji od 1. 7. v přibyslavském informačním centru.

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s  vysokou uměleckou 
i  interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a  netradičním reper-
toárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence 
lidová tradice. 

Od  roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista 
a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie začala postupně 
transformovat do širších souvislostí historických, geografi ckých, ale i společenských. 
Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala význam-
ně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá v  posledních 
projektech.

Dnes je Hradišťan profesionálním tělesem, které programově pracuje zejména 
s odkazem lidové tradice a jejím fi lozofi ckým přesahem. Překračuje hranice hudeb-
ních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hos-
tem  domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hra-
dišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a fi lmem, koncertoval na 4 kontinentech, 
natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. 
Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.

Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním a ne-
zaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.

Na koncert srdečně zve kapela Hradišťan a spolek Živá Přibyslav

Hradišťan přijede v srpnu do Přibyslavi!

V kronice školy v Hřištích, tehdy samostatné obce, dnes místní části města Přiby-
slav, jsem narazil na neobyčejný zápis učitele a správce školy v jedné osobě Václava 
Černého. 

Krátce před zahájením nového školního roku 29. srpna 1926 zaznamenal: 
“Ke konci prázdnin ve škole přeložena byla kamna, která vůbec nevyhovovala. Při 

práci přišlo se na to, že hlavní závadou při topení byl komín. 
Byl totiž ve spodní své části ucpán několika kusy cihel, které tam ležely od doby, 

kdy se škola stavěla. Saze se stále hromadily výš a výše, takže ucpávaly kouřní rouru. 
Aby se překážka odstranila, bylo nutno na čtyřech místech probourati komín a to: 

ve třídě, dvakrát v kabině a konečně ve sklepě, kudy se teprve ona závada odstranila. 
Je pozoruhodné, že za oněch 29 let, co škola stojí, nepoznal kominík, že komín je 

ucpaný, aneb že to nebylo nápadné tomu, kdo ve sklepě saze vybíral, poněvadž tam 
nikdy žádné nemohly být. Spodní část komína byla úplně čistá, jako v novostavbě.”

Kominík nepoznal, že komín školy 
v Hřištích je ucpaný

Škola koupila ebonitové tyče
Kritický zápis má dobré zakončení, řídící učitel konstatuje, že “také třída a chodba 

byla o  letošních prázdninách vymalována” a  upřesňuje, že se tak stalo zásluhou 
malíře z Přibyslavi Jana Novotného. Lavice žluto-červeně a psací desky zeleně natřel 
přibyslavský truhlář Jan Kunc. 

Do renovovaných školních lavic 1. září 1926 usedlo 25 místních dětí a dvě byly 
odjinud, z Hřišť do Přibyslavi docházelo 19 starších dětí.

Školáci se mohli těšit z nových vyučovacích pomůcek, mezi nimiž byly učebnice, 
chemikálie a dvě ebonitové tyče, ty se při školním pokusu třely liščím ocasem, aby 
žáci pochopili výrobu elektřiny.

Zda některý nezbeda dělal co Jaromír Nohavica, který ve své písní pěje, že ve škole 
“na ebonitové tyče mazal sádlo kvůli srandě”, kronikář školy v Hřištích neuvedl. 

Ivo Havlík

Obce při výkonu samostatné působnosti mohou spolupracovat s jinými obcemi, 
aby touto vzájemností chránily a prosazovaly své zájmy v mikroregionu. 

Jednou z forem takové součinnosti je dobrovolný svazek obcí, který se stará pře-
devším o plnění úkolů veřejné správy ve školství, sociální péči, zdravotnictví, kultuře, 
požární ochraně, veřejném pořádku, ochraně životního prostředí, cestovním ruchu, 
nakládaní s komunálními odpady a odpadními vodami, při hledání nových vodních 
zdrojů, řešení technické infrastruktury, údržbě místních komunikací a  posilování 
veřejné dopravy. 

Ačkoli v roce 2021 uplyne již dvacet let od přijetí základní právní úpravy svazků 
obcí v zákoně o obcích, vědomí občanů o mikroregionech zatím není velké, spíše 
dost malé. 

Tato neznalost trvá navzdory tomu, že občané obcí, které jsou součástí svazku 
obcí, mají právo účastnit se zasedání orgánu svazku, podávat písemné návrhy ve vě-
cech působnosti svazku nebo vyjadřovat se k návrhu jeho rozpočtu.

Napravit tento vědomostní defi cit ve  svém mikroregionu hodlá kniha, kterou 
připravil Svazek obcí Přibyslavska. Sdružení svého druhu působí na pomezí Čech 
a Moravy, konkrétně v doteku hranic tří okresů Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, 
Žďár nad Sázavou a Jihlava. 

Publikace připomíná, že příští rok 2021 uplyne dvacet let existence Svazku, který 
sdružuje 21 obcí - Brzkov, Česká Bělá, Dlouhá Ves, Havlíčkova Borová, Jitkov, Krátká 
Ves, Malá Losenice, Modlíkov, Nížkov, Olešenka, Oudoleň, Pohled, Přibyslav, Sázava, 
Stříbrné Hory, Slavětín, Šlapanov, Velká Losenice, Vepřová, Věžnice, Žižkovo Pole.

Osnova knihy a její předpokládané naplnění vyjadřuje předseda Svazku obcí Při-
byslavska Martin Kamarád přesvědčením, že “nejkrásnější devizou našeho kraje je 
pořád sousedská vzájemnost a pospolitost. I to je jeden z cílů Svazku obcí Přibyslav-
ska, který vám chceme touto knihou do vašich domovů pozvat”. 

Je předpoklad, že tento cíl se knize, kterou k vydání připravuje Kulturní zařízení 
města Přibyslav, splnit podaří.

Připravuje se kniha o Svazku 
jednadvaceti obcí Přibyslavska

 Poslední v abecedě 21 obcí, které jsou na Přibyslavsku spojeny do jednoho svazku, je 
Žižkovo Pole. Dominantou vesnice je původně gotický kostel sv. Michala přibližně z třetí čtvrtiny 

13. století, dochována byla gotická věž, zatímco interiér byl barokně upraven zřejmě v roce 1874.

Text a foto: Ivo Havlík
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Proto tě miluji
krajino chudá s kopci a průrvami
rzivá paleto hořkých hlin

Málokteré jméno české vesničky vystihuje 
tak přesně její osamělost. A obyvatel všeho 
všudy dvanáct, jako měl Kristus apoštolů. 

Mám na mysli Samotín - kolébku básníka 
Ladislava Fikara, od  jehož narození v  roce 
2020 uplývá 100 let.

Samotín je nejmladší místní část Žižkova 
Pole, prastaré obce skonu Jana Žižky. První 
domy v Samotíně byly postaveny až v roce 
1765 a poslední popisné číslo tady je z po-
čátku dvacátých let minulého století.

Ve  vsi se dříve otáčel autobus, dnes už 
„dovnitř” nezajíždí, od  zastávky na  silnici 
mezi Českou Bělou a Macourovem je k nej-
bližší chalupě kilometr daleko, v zimě bývá 
cesta zavátá. Samotín je totiž věrný svému 
názvu.

Vůbec nejmenší vesnička Havlíčkobrod-
ska se plete s poněkud větším Samotínem, 
který leží poblíž Sněžného u Nového Města 
na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou.

Dokonce Slovník české literatury po roce 
1945, který aktualizuje Ústav pro českou 
literaturu Akademie věd České republiky, 
mylně uvádí, že Fikar se narodil v Samotíně 
u Žďáru nad Sázavou. 

Stejnou chybu opakuje server www.
cesky-jazyk.cz, databáze Obce překlada-
telů a  všechny další literární encyklopedie 
a učebnice.

Rozporné záznamy má česká fi lmová da-
tabáze. V  záhlaví svého webu FDb.cz sice 
správně uvádí Samotín u Havlíčkova Brodu, 
ale o  několik řádek níže čteme: “Samotín 
u Žďáru nad Sázavou je malá osada, tiché 
místo, kde se 29. června 1920 narodil bu-
doucí básník Ladislav Fikar”.

Není potom divu, že dezorientována byla 
autorka bakalářské práce na  Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Mar-
tina Bednaříková vysokoškolské studium 
na  katedře výtvarné výchovy v  roce 2009 
zdárně ukončila nádhernými ilustracemi Fi-
karovy básnické sbírky Samotín. V průvodní 

Před 100 lety se narodil Ladislav Fikar, do základní školy chodil v Přibyslavi

 SAMOTÍN - rodiště českého básníka Ladislava Fikara

 V Přibyslavi Ladislav Fikar často pobýval v domě č. 48 na Bechyňově náměstí 48, 
kde se podle svědectví Josefa Ledvinky přátelil s Vlastou a Miloslavem Kasalovými

části své “diplomky” však tvrdí, že český lyrik se narodil v Samotíně v okrese 
Žďár nad Sázavou. Zeměpisnou mýlku hodnotící komise nepostřehla. 

Věrohodný místopis zato má Jana Petříková v  obsáhlé a  vyčerpávající 
práci Přínos Ladislava Fikara pro českou kulturu. V roce 2008 s ní úspěšně 
ukončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Autor-
ce můžeme věřit, protože při psaní svého díla o rozsahu 180 stran zastihla 
ještě živého básníkova syna Marka.  

Vesnička se dostala do poezie
Fikar nadlouho a možná navždy zůstane nejznámějším rodákem nikoli 

žďárského, tedy moravského, ale toho havlíčkobrodského, tedy českého 
Samotína. 

Do základní školy začal docházet v České Bělé, ale dokončil ji v Přibysla-
vi, kam od 1. září 1931 přestoupil. Josef Ledvinka v Přibyslavském čtvrt-
letníku č.2/2012 napsal, že Fikar často navštěvoval dům zvaný “u Kasalů 
na rynku” (dnes Bechyňovo náměstí 48), kde se přátelil se svými vrstevníky, 

Vytrvalý déšť ve 25. týdnu ve východních Čechách nadělal obrovské 
materiální škody, zaplavil řadu vesnic a několika lidem vzal život. 

Ve druhé dekádě června byla značně kritická situace i v sousedním 
okrese Chrudim. Na území Přibyslavi však sevřené břehy horního toku 
Sázavy a jejich potočních přítoků zátěž vody vcelku zvládly. 

PŘÍVALOVÁ POVODEŇ PŘIBYSLAV NEOHROZILA
Fotografi e ukazují Sázavu pod kamenným mostem v Ronově 

v nedělní poledne 21. června. Vysoká hladina řeky se tam v měr-
ném profi lu ustálila pod zelenou značkou, která vyzývá k bdě-
losti, žlutý znak velí pohotovost a černý ukazuje na ohrožení.

Text a foto: Ivo Havlík

sourozenci Vlastou a Miloslavem Kasalový-
mi. Na můj dotaz, jak to Josef Ledvinka ví, 
mně odpověděl, že od své babičky, tedy oné 
Vlasty Kasalové.

Fikar potom vystudoval gymnázium v Ně-
meckém (Havlíčkově) Brodě a  po  válce 
Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy. Byl 
šéfredaktorem nakladatelství Českosloven-
ský spisovatel, ale po  skandálu s  vydáním 
románu Josefa Škvoreckého Zbabělci byl 
přeřazen do Čs. státního fi lmu. Na Barran-
dově stál v čele tvůrčí skupiny tzv. nové české 
fi lmové vlny. Měl velký podíl na natočení ta-
kových fi lmů, jakými například byly: Jasného 
Až přijde kocour, Roháčův a Svitáčkův Kdy-
by tisíc klarinetů, Fričovy Lidé z maringotek, 
Kachyňova Noc nevěsty, Chytilové O něčem 
jiném, Menzlových snímků Rozmarné léto 
a Ostře sledované vlaky, Vávrova Romance 
pro křídlovku, Kachlíkových Třiatřicet stříbr-
ných křepelek.

Fikarovou nejvýznamnější básnickou 
sbírkou zůstala kniha Samotín, kterou vy-
dala Mladá fronta již v  roce 1945. Podle 
literárních historiků šlo o  jeden z  nejvý-
znamnějších poválečných lyrických debutů 
v moderní české poezii. 

Sbírku v  roce 1992 znovu vydala Mladá 
fronta jako 175. svazek slavné edice Květy 
poezie a v roce 2003 ještě vyšla v naklada-
telství BBart.

Fikarovu prvotinu z  roku 1945 lze dnes 
zakoupit v antikvariátech v cenách od 300 
do  13  000 korun. V  této výši s  původními 
ručně kolorovanými ilustracemi Františka 
Hudečka.

Na  konci Fikarova rodného Samotína 
úzká silnička přechází do polní cesty. Kolem 
krátké řádky chalup jsi prošel za pět minut 
a člověka nepotkal.

Rodiště před 100 lety narozeného básní-
ka Ladislava Fikara, zesnulého 12. července 
1975 v Praze a pohřbeného v Žižkově Poli, 
má výstižné jméno. Latinské rčení tomu říká 
“nomen omen”.

Text a foto: Ivo Havlík
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Stanislav Michl je členem Středočeského cechu kominíků, žije v obci Němčice a za-
nesené komíny vymetá, frézuje, vložkuje a prohlíží inspekční kamerou na Kolínsku.

V polovině června v přibyslavském hotelu absolvoval dvoudenní odborné škole-
ní, které zde pravidelně pořádá Společenstvo kominíků České republiky. Zatímco 
všichni mistři černého řemesla přijeli osobními auty, Stanislav Michl využil dobrého 
počasí a dorazil na motorce. 

Stroj BMW, který před osmi lety pokřtil jménem Koza, vzbudil pozornost ori-
ginálními doklady, kde všude už byl. Kominík s motorkou objel Bělorusko, Litvu, 
Lotyšsko, Estonsko, Finsko, Turecko, Tádžikistán, Uzbekistán, Kazachstán, Ukrajinu, 
Arménii, Bulharsko, nemalou část Ruska.

Nejdále byl u nejstaršího a nejhlubšího sladkovodního jezera na světě - Bajkalu, 
které se v délce 636 km rozprostírá v jižní části východní Sibiře. 

Text a foto: Ivo Havlík

V Přibyslavi “nocovala” motorka, která 
objela Bajkal

V Přibyslavi je šestnáct udržovaných plakátovacích ploch, většinou jde o dřevěná 
prkna v ocelových rámech. 

Městská obecně závazná vyhláška praví, že vylepovat plakáty lze pouze na k tomu 
vyhrazených místech, na jednu plochu se smí vylepit pouze dva stejné plakáty, jejich 
maximální rozměr musí odpovídat formátu A2. 

V  první polovině června město na  vlastní náklady všechny plakátovací plochy 
vyčistilo. Odstranit různě silnými lepidly “tučně” ztvrdlou makulaturu není nic snad-
ného, bez odmáčecích roztoků a ostrých špachtlí to nejde.

I když výlep plakátů v Přibyslavi není zpoplatněn, někteří lepiči si hlavu s etikou 
nelámou, stává se, že překrývají jiné plakáty i v době, kdy jejich informační sdělení 
jsou dosud aktuální. 

Lze očekávat, že “plakátovací válka” propukne opět na podzim. Odehraje se mezi 
organizátory kulturních akcí a agitátory volebního klání do krajského zastupitelstva.

Snímek Ivo Havlíka ukazuje, že jen co byla stará makulatura odstraněna, už ji 
nahrazuje nová.

Text a foto: Ivo Havlík

Město očistilo plakátovací plochy

Nejstarší požární automobil v hasičském muzeu v Přibyslavi pochází z legendární 
automobilky Tatra Kopřivnice, kde byl vyroben v roce 1920.

Stoletý exponát má zajímavou historii. Sbor dobrovolných hasičů města Šlapanice 
(okres Brno-venkov) tento vůz koupil v civilním provedení a již poněkud ojetý, byl 
jedenáct let starý. 

Kronika o tom praví: “V roce 1931 postihla Šlapanice velká povodeň, která tak jen 
uspíšila rozhodnutí zakoupit novou, výkonnější autostříkačku. Byl tedy zakoupen 
starší podvozek Tatra, zrenovován v Kopřivnici a upraven na hasičské vozidlo fi rmou 
Hrček & Neugebauer. Předání nové autostříkačky bylo velmi slavnostní a při této 

příležitosti konalo se na náměstí cvičení, jehož se i tento stroj zúčastnil.”

Mezi válkami originální požární Tatra se šlapanickými hasiči asistovala při moto-
ristických závodech na Masarykově okruhu. 

Vůz, o  jehož údržbu v přibyslavském muzeu dbá starosta Sboru dobrovolných 
hasičů obce Žižkovo Pole Milan Pátek, je i  po  100 letech schopen jízdy. Občas 
po  svatebním obřadu na  přibyslavském zámku sveze novomanžele, v  roce 2018 
na  Pyrocar přivezl z  Velehradu prapor propagační jízdy historických automobilů 
a letos se objevil v pořadu České televize Toulavá kamera.

Foto: Ivo Havlík a archiv

Tatra z přibyslavského muzea už jezdí 100 let
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KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují 
na všechny rodiče, aby měli vždy přehled o aktivitách, kterými se jejich dítě ve svém 
volném čase zabývá. 

S přicházejícími prázdninami se riziko zranění dětí zvyšuje. Děti mají velké množ-
ství volného času a zvláště ti starší budou mnohdy bez dohledu dospělé osoby. To 
s sebou nese riziko, že se děti dostanou do nebezpečných situací, při nichž může 
být ohroženo jejich zdraví a někdy i život.

Zvláštní pozornost v době nepřítomnosti dospělé osoby je kladena na zabezpe-
čení jakékoli nádoby naplněné vodou, do kterých by děti mohly spadnout. Jedná se 
zejména o venkovní bazény, sudy nebo jiné sběrné nádoby na vodu k zalévání. Je 
nutné také zmínit, že nelze podceňovat ani dětské bazénky s malým množstvím vody, 
i ty představují pro děti nebezpečí.

Pokud jsou děti doma samotné a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít dveře. Nej-
prve si musí ověřit, kdo stojí za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře znají. K ověření 
totožnosti osoby za dveřmi bytu je vhodné použít kukátko či bezpečnostní řetízek, 
popřípadě oslovení osoby skrz dveře. Pokud ale nejsou rodiče doma, nemělo by dítě 
nikoho pouštět dovnitř bez jejich vědomí. Dveře bytu by neměly otevírat ani v pří-
padě, když člověk za dveřmi prosí o pomoc nebo tvrdí, že má něco pro rodiče. Je 
lepší ho poslat třeba k sousedům, pokud bude skutečně potřebovat pomoc nebo 
bude mít něco pro rodiče, zazvoní u někoho jiného. Není třeba nic vysvětlovat, ta-
kový člověk umí dobře přesvědčovat. Je lépe vůbec neodpovídat.

Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by 
děti neměly nikdy nosit viditelně. S  cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat 
jakékoli pozvání, i  kdyby nabízeli něco velmi zajímavého k  vidění, něco dobrého 
k  jídlu, zvířátka, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, 
aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě nebezpečí 
utéct nebo volat o pomoc.

Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti samozřejmostí cyklistická přilba, při jízdě 
ve vozidle použití zádržných systémů a při sportovních aktivitách, které to vyžadují, 
používat bezpečnostní a ochranné prvky.

Alkohol
Policisté se bohužel poměrně často setkávají s požíváním alkoholu u osob mla-

distvých i nezletilých, proto bychom chtěli apelovat na rodiče, aby věnovali dětem 
patřičnou pozornost. Pokud jsou děti doma samy, měli by mít rodiče vždy připra-
vený způsob jejich kontroly nebo si nejlépe zajistit spolehlivou osobu, která na dítě 
dohlédne.

Děti mají velké množství volného času, zvláště ti starší jsou mnohdy bez dohledu 
dospělé osoby a se svými vrstevníky se sdružují do skupinek. To s sebou nese riziko, 
že se děti dostanou do situací, které pro ně mohou být nebezpečné nebo přímo 
ohrožující jejich život a  zdraví. Zvláště mladiství mají tendence experimentovat 
s alkoholem, cigaretami a nezřídka také s drogami, nejčastěji s marihuanou. Toto 
experimentování je pak posíleno zvláště ve skupině vrstevníků, kde se ke zkoušení 
návykových látek mezi sebou vzájemně „hecují“. Alkohol a jiné návykové látky ale 
mají na organismus dítěte nevypočitatelné účinky. Může tak lehce dojít k intoxikaci 
nebo k jinému ohrožení zdraví i života dítěte.

Je nutné, aby rodiče i na takovou situaci zvláště mladistvé připravili a poučili je, 
jak mají postupovat a zdůraznili jim, proč je v těchto případech důležité nezříci se 
vlastní zodpovědnosti.

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

O prázdninách se riziko 
zranění dětí zvyšuje
Nebezpečným situacím 
je nutné předcházet

Jeden ze 64 základ-
ních kvádrů Žižkovy 
mohyly, která od pod-
zimu 1874 stojí v obci 
Žižkovo Pole a vlastní 
ji město Přibyslav, po-
chází z hradu Bikánec. 

Jméno dnes nikomu 
nic neříká, po  tako-
vém hradu (a  byl to 

vůbec hrad?) se slehla země. Kámen si však nevymýšlí, a proto je správné ptát se, 
odkud byl do Přibyslavi koňským potahem přivezen. Rozluštit tuto otázku ovšem 
nebylo snadné.

Ani mnohosvazkový naučný slovník přibyslavského rodáka Jana Otty heslo Hrad 
Bikánec nemá a není možné ho najít v žádné jiné encyklopedii, nevyjímaje ani ty 
současné - internetové.

Pomohla knihovnice Českého muzea stříbra
Napsal jsem několika informačním centrům a muzeím. Když se už zdálo, že stopa 

nikam nevede, ozvala se Eva Entlerová, knihovnice Českého muzea stříbra v Kutné 
Hoře. Poslala odkaz na druhý díl Místopisu okresního hejtmanství, který v roce 1912 
vydalo kutnohorské nakladatelství Karla Šolce. A v tomto velice podrobném místo-
pise Čáslavska a Kutnohorska je několikastránkové heslo BYKÁŇ.

“Asi 6 km již ně od Kutné  Hory lež í  na mí rné m ná vrš í  369 m nad mořem při erá rní  
silnici starobylá , malá  osada Byká ň, její ž  kostel s ví ž kou a cibulovitou bá ní  zvonice ko-
runuje a do kraje čá slavské ho, odtud otevřené ho, daleko hledí . Osada má  13 domů 
a 84 obyvatele”, se zájmem čteme. 

A  také se dovídáme: “Jmé no Byká ň odvozují  někteří  od  Bitva neb Bijaň, jak 
i Palacký  uvá dí . Snad v š edé m dá vnověku byla tu bitva, je mí sto to k poloze bitevní  
znamenité .” 

Bykáň a Bykánec
V  kapitolce Dějiny se mimo jiné uvádí: “Byká ň ná lež ela od  nepaměti k  panství  

maleš ovské mu a  sdí lela vš ecky osudy, které  stihly Maleš ov a  ostatní  k  panství  
ná lež ejí cí  osady. Ve  spisech připomí ná  se Byká ň již  r. 1327. Majitelem v  témž e 
století  byl Purkart, magdeburský  purkrabí , a Byká ň tehdy ná lež ela k hradu Maleš ovu. 
Purkart prodal za nedlouho Byká ň klá š teru sedlecké mu, ale brzy opět byla Byká ň 
k Maleš ovu přivtělena a zůstala tak až  podnes.”

Místopis si ještě všímá hesla Bykánec (Bykáneč): “Po  obou straná ch silnice 
křesetickomaleš ovské  asi čtvrt hodiny zá padně Křesetic lež í  osada Byká nec. Má  
12 domů se 62 obyvateli vesměs ná bož enství  katolické ho. Ve století  XV. stá vala zde 
tvrz a dvůr. Ale časté  ná lezy krá sný ch popelnic nad Byká ncem v  lomech skalní ch 
zřejmě svědčí, ž e mí sto to již  za pohanský ch dob bylo osí dleno.” 

Tvrz se rozpadla v třicetileté válce
“Po tvrzi dnes není  pamá tka, ale sporé  stopy, kde stá vala, dosvědčují  mí sty se jeví cí  

hluboké  pří kopy u stavení  čp. 91, ná lež ejí cí ho rolní ku Janu Havrá nkovi. Tvrz spustla 
a zaš la asi ve vá lce třicetileté  a dvůr popluž ní  i s pozemky rozprodá n na jednotlivce. 

Eva Entlerová mně také poslala naskenovaný odstavec z knihy Antonína Profouse 
Místní jména v  Čechách, vydáno Nakladatelstvím Československé akademie věd 
v roce 1954. Profous uvádí, že 1 km od Bykaně leží víska Bykanec (1410 Hanusskoni 
de Minori Bykanecz) a dodává, že jméno Bykanec vzniklo deminutivní příponou -ec 
ze jména Bykaň a znamená “menší Bykaň”.

Knihovnice Českého muzea stříbra ještě odkazuje na  Soupis památek - ency-
klopedický přehled sídel. A  v  něm je heslo Tvrz Bykánec. Poznámka sděluje, že 
památka v osadě Bykánec, dnes místní části obce Křesetice v okrese Kutná Hora, již 
neexistuje, byla zastavěna. Ale popis památky vysvětluje vše podstatné: “Tvrz je zde 
zmiňována v roce 1416. Po roce 1624 se již neuvádí a časem zaniká.”

Kvádr z hradu Bikánec v Žižkově mohyle, přesněji řečeno kámen z tvrze Bykánec, 
nesporně odkazuje na Malešovskou bitvu, Žižkův závěrečný vítězný boj.

Text a foto: Ivo Havlík

Za jedním z kvádrů Žižkovy mohyly
Marné hledání hradu Bikánec
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Ve  čtvrtek 30. července 2020 bude v  Přibyslavi po  roční odmlce opět zahájen 
1. etapou 24. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSO-
ČINA 2020. Přibyslav je již posedmé etapovým městem tohoto závodu. 

Čtvrtek 30. července 2020 * Přibyslav – Bechyňovo náměstí
1. etapa – 119,3 km *** Start: 13:30 hodin ** Cíl: cca 16:20 hodin 

Přibyslav – Ronov nad Sázavou – Ronov nad Sázavou – Pořežín - Velká Losenice 
+ 9x okruh (V. Losenice – Vepřová – M. Losenice – V. Losenice) – Pořežín – Ronov 
nad Sázavou – Přibyslav. 

Ve stoupání do obce Vepřová bude ve 2., 4., 6., 8. okruhu vrchařská prémie.

Více o závodě na www.vysocinatour.com.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
ve čtvrtek 30. července 2020 od 7:00 do 19:00 hodin budou autobusové zastávky 
přesunuty do  prostoru před bývalou restaurací „Na   Růžku“ (křiž. ul. Žižkova – 
Bechyňovo nám.).

CYKLISTÉ OPĚT 
DO PŘIBYSLAVI

Přibyslavští fanoušci nejpopulárnější hry, kteří kopanou naposledy viděli na pře-
lomu října a listopadu, se konečně dočkali.

SK Přibyslav v přátelském utkání první červnovou sobotu hostila mezinárodní klub 
Partisan Praha. Ten působí v pražské 1.b třídě, ale - jak u nás předvedl - na Vysočině 
by se neztratil ani v divizi. 

Mužstvo je sestaveno z hráčů dvanácti(!) národností, rekrutují se z cizinců, kteří 
u nás studují nebo pracují. 

Pečlivý kronikář fotbalového klubu Petr Stehno říká, že tolik “exotů” různé pleti 
na přibyslavském hřišti nikdy v jeho historii, která se píše od roku 1931, nehrálo.

Jedním z gólmanů pestrobarevného týmů je bývalý brankář Přibyslavi Adam Sy-
bera. Ten také první poločas proti nedávným spoluhráčům chytal. 

Diváci viděli sedm gólů, domácí vstřelili dva a  pět inkasovali, takže sympatičtí 
hosté si ve zpátečním vlaku do Prahy odváželi výsledek 2:5. 

V průtrži mračen
Druhé přátelské utkání se hrálo 12. června a  jeho aktéři promokli do poslední 

nitky. SK Přibyslav se utkala s Vrchovinou Nové Město na Moravě.
Výkop byl za oslňujícího slunce, ale po přestávce z náhle přivátých mračen za-

hřmělo, obloha ztemněla a hromy blesky udeřily. Půl hodiny lilo jako z konve, až 
v závěru utkání, které skončilo vítězstvím hostů 1:3, “výživný” déšť ustal.

Hrálo se na kvalitním trávníku, který po celou dobu hodně suché koronavirové 
pauzy zaléval Zdeněk Krčál.

Díky rodině Siberů bylo k oběma utkáním připraveno všechno, co k venkovskému 
fotbalu patří - křupavé douzené klobásky a vychlazené pivo.

Text a foto: Ivo Havlík

Po půl roce se opět hrál fotbal, 
soupeř přijel vlakem až z Prahy

 K prvnímu utkání po koronavirové přestávce do Přibyslavi přijelo pražské mužstvo 
Partisan Prague (nikoli Partyzán), hosté nastoupili v červeno-bílých dresech

 Do ždímačky mohli aktéři utkání SK Přibyslav – Vrchovina Nové Město na Moravě dát své 
dresy, vždyť druhou půli zápasu odehráli v průtrži mračen. Domácí nastoupili v modrých dresech.
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Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz
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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

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

Inzerce / Pozvánky na akce /

Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu v Pohledu

srdečně zve na 48. ročník
VÝSTAVY KVĚTIN.
Výstava se koná v prostorách zámku 
v Pohledu u Havlíčkova Brodu.

V sobotu 25. 7. od 8.00 do 17.00 hodin 
a v neděli 26. 7.  od 8.00 do 16.00 hodin.

HLAVNÍ EXPOZICE VÝSTAVY: 
RŮŽE, MEČÍKY, FUCHSIE, BONSAJE
Pro návštěvníky je připraven prodej širokého sortimentu trva-
lek, okrasných keřů, pokojových květin, kaktusů, citrusů a ci-
bulovin. Roubování citrusů na donesené semenáče. Výstavu 
dále doplní expozice i prodej užitkové i dekorativní keramiky, 
přírodní kosmetiky, perníčků, čajů, háčkovaných výrobků, pa-
pírové krajky a šperků. V termínu výstavy se koná u kostela 
sv. Anny tradiční anenská pouť.

V sobotu 25. července v 16 hod. se v kostele sv. Ondřeje 
v Pohledu koná Benefiční koncert věnovaný záchraně varhan 
z poutního kostela sv. Anny. Vystoupí brněnský komorní sbor 
Ensemble Versus (duchovní hudba 16.–20. stol.) a František 
Petr (varhanní znělky).

Jitka Neuwirthová
Tajemnice, ZO ČZS Pohled

Na všechny akce vás zve Šatlava Music, z. s.
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VÁS ZVE 

v červenci a srpnu 2020 
K NÁVŠTĚVĚ 

 

MĚSTSKÉ GOTICKÉ VĚŽE 
pátek - 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 

 
pouze v 11.00 hodin pátek - neděle  

Na požádání, v pokladně věže, vám může být  
ZDARMA umožněna prohlídka  

(v době konání církevních obřadů nelze prohlídku uskutečnit) 
 



  
 

V ČERVENCI a SRPNU 2019 od 27. 7. do 1. 8. 

PŘIBYSLAVSKÉ LETNÍ KINO 
 

úterý 28. 7. středa 29. 7. 

 

nádvoří kulturního domu 
jednotné vstupné 50 Kč 

pondělí 27. 7. 

sobota 1. 8. čtvrtek 30. 7. pátek 31. 7. 
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červenec a srpen 2020
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. července 2020 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. července 2020 Hradišťan/předprodej TIC Přibyslav Kurfürstův dům Šatlava Music, KZM Přibyslav
– od 1. července 2020 Zbigniew Czendlik/předprodej TIC Přibyslav Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2020 Šifra lovců perel/čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2020 Turista sběratel/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2020 Po stopách středověkého stříbra/výstava Kurfürstův dům AÚ AV ČR Praha, KZM Přibyslav
– od 1. července 2020 V knihovně zahájen letní provoz (v sobotu zavřeno) Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2020 Celotýdenní provoz ICMM/viz plakát  Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. července 2020 Městská gotická věž otevřená/viz plakát Vyhlídková věž KZM Přibyslav
– 7. července 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 11. července 2020 v 17.00 h. Martina Ježková – Barvy života/vernisáž výstavy Janáček galerie Janáček galerie
– od 13. července 2020 Prázdninový turistický kroužek Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 14. července 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 16. července 2020 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 20. července 2020 ve 12.00 h. Uzávěrka srpnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. července 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 27. července 2020 po 21.00 h. Hodinářův učeň Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 28. července 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 28. července 2020 po 21.00 h. Poslední aristokratka Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 29. července 2020 po 21.00 h. Fany a pes Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 30. července 2020 po 21.00 h. Chlap na střídačku Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 31. července 2020 po 21.00 h. Ovečka Shaun ve fi lmu 2: Farmageddon Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 1. srpna 2020 po 21.00 h. Modelář Letní kino/kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. srpna 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 8. srpna 2020 od 17.00 h. Přátelské posezení s country skupinou Terasa Kulturní dům KZM Přibyslav, skupina Terasa
– 11. srpna 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 15. srpna 2020 1000 mil československých Bechyňovo náměstí Klub Praha
– 18. srpna 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 25. srpna 2020 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Městské koupaliště SPSCCH ČR ZO, SZM Přibyslav
– 28. srpna 2020 v 19.00 h. Hradišťan/koncert Farní kostel Šatlava Music, KZM Přibyslav

 

 

UPOZORNĚNÍ 
Od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 

KAŽDOU SOBOTU 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA UZAVŘENA 

 


