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V  posledním čísle Přibyslavského občasníku jsem vyslovil přání, aby proběhla 
řádně Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor. Bohužel musela být zrušena jak 
tato výstava, tak všechny doprovodné akce. Odloženo muselo být také předání ceny 
města za rok 2019. V neposlední řadě došlo ke zrušení přehlídky Divadelní Přibyslav 
a mnoha dalších kulturních a společenských akcí. 

Tento rok je ve znamení mnoha neveselých událostí. Již druhý nouzový stav v tom-
to roce vykolejil naše životy z běžného rytmu, což samo o sobě není nic příjemného. 
Mnozí z nás přišli o možnost své obživy a o většinu svých příjmů, mnozí musí měnit 
výrazně svůj pracovní i rodinný rytmus. V lesích postupovala kůrovcová kalamita, 
kdy jen těžby v městských lesích přesáhly pětkrát obvyklé objemy, s tím, že mnoho 
nezpracovaných kubíků ještě čeká na dotěžení v zimním období. Limitem však bylo 
po značnou část roku úzké hrdlo obchodu se dřevem. V polovině října byly opět 
monitorovány naše toky s ohledem na vytrvalé deště a stoupající hladiny až ke dru-
hému povodňovému stupni. Opakovaně musím poděkovat našim hasičům, kteří 
pomáhají pravidelně v těchto situacích s odstraňováním naplavených kmenů, které 
by mohly vodní tok přehradit.

Přesto probíhá dokončování některých prací na  investicích města. Dvě stavby 
budou městu předávány po termínu dokončení a bude na nich uplatňováno penále 
z prodlení. Jedná se o stavbu opravy rybníků v České Jablonné a stavbu přechodu 
v Havlíčkově ulici. Obě stavby by  k termínu vydání tohoto článku, měly být dokonče-
ny. V příštím roce chceme provést vlastními silami úpravu studny u stavby přechodu. 

V  průběhu roku došlo postupně k  doplnění herních prvků na  mnoha hřištích 
v Přibyslavi i místních částech. Budu rád, když bude zastupitelstvo počítat i v dalším 
roce s prostředky na obnovu herních prvků, jejich doplnění, či vznik nových hřišť, 
například v Dobré.

Probíhá intenzivní projekční příprava na stavbě kruhového objezdu na silnici I/19, 
jenž má připojit lokalitu „Pod Bramborárnou“ na tuto hlavní tepnu i v jiném bodě, 
než je křižovatka u zámku. Zároveň dokončujeme projekt na rekonstrukci kuchyně 
mateřské školy a vlastně i rekonstrukci celého původního objektu MŠ v Bezručově 
ulici, včetně jeho vytápění a zateplení.

Byl bych rád, abychom se dále posunuli při přípravě studie Bechyňova náměstí, 
původní vize byla přenesena ve třech alternativních verzích do map dle připomínek 
z prvního kola projednání, nicméně považuji za důležité, aby zde došlo k fyzickému 
projednání navrhovaných možností, což je teď z epidemiologických důvodů praktic-
ky těžko řešitelné. Věřím ale, že 9. listopadu proběhne alespoň veřejné projednání 
třetí změny územního plánu města Přibyslav, což je důležitý krok pro schválení celé 
změny. Ta je podmínkou pro zahájení projekčních prací jak v  lokalitě „K Hesovu“ 
tak pro budoucnost lokality „Pod Osivou“. Veškeré projekční práce, respektive po-
volovací procesy, jsou bohužel někdy provázány i s celkovou situací okolo opatření 
spojených s Covid19, což celý proces rozhodně neurychluje.

V polovině tohoto měsíce oslavíme 31 let od Sametové revoluce. V tom jedna-
třicátém roce se toho v pojetí naší svobody mnoho změnilo. A rozhodně to nebylo 
k lepšímu. Přiznám se, že mám rád třeskot názorů a věřím, že lidé s opačnými názory 
se mohou o ně těžce pohádat, ale přesto k sobě mohou zůstat slušní a přátelští. 
A mám trochu strach, že se nám tato schopnost z našich životů vytrácí. Ve chvíli, 
kdy lidi začne ovládat strach, přestávají používat rozum. Vyvarujme se toho, ať už 
se děje cokoli.

Martin Kamarád
starosta města

Město Přibyslav se již v roce 1993 začlenilo do společenství sídel v ČR, která 
se rozhodla systematicky pečovat o historicky cenné objekty s cílem předat je 
v dobrém stavu budoucím generacím. Péče o památky zároveň vytváří vhodné 
kulturní prostředí pro obyvatele města i jeho návštěvníky. 

Fond na obnovu památek
Poslední den v září se v Telči konalo jednání krajské sekce Sdružení historic-

kých sídel Čech,  Moravy a Slezska. Předseda sdružení Libor Honzárek informo-
val přítomné zástupce jednotlivých sídel – měst Vysočiny o činnosti sdružení. 
Zajímavé jsou různé projekty včetně soutěží na podporu péče o památky. Letos 
mnohé z nich byly zrušeny z důvodů opatření proti šíření epidemie. Zazněla 
také zpráva o  tom, že předsednictvo sdružení bude apelovat na  Vládu ČR, 
aby nekrátila objem fi nancí pro obnovu památek. Památky mimo jiné přispívají 
k atraktivnosti sídel a podporují oblast rozvoje cestovního ruchu.

Dlouhodobá podpora místních památek
Je třeba připomenout, že město Přibyslav dlouhodobě fi nančně podporuje 

záchranu památek, které zároveň tvoří dominanty města. Výrazně nad rámec 
povinné spoluúčasti byla z rozpočtu města podpořena oprava přibyslavské věže 
i  farního kostela. Obnovu kostela výrazně podpořili sponzoři a dárci v rámci 
veřejné sbírky, kterou uspořádala farnost. Sbírka potrvá ještě do konce letoš-
ního roku. 

Funkce památkové zóny
Památková zóna umožňuje žádat dotace na  obnovu památek, které jsou 

ofi ciálně zapsanými kulturními památkami. Kraj Vysočina doplňuje určitou 
mezeru ve  státních dotacích a  nabízí dotační program pro tzv. nepamátky 
v památkových zónách. Dobrou upoutávkou na návštěvu Přibyslavi – historic-
kého sídla jsou hnědé tabule umístěné při hlavních komunikacích na Žďársku 
a Havlíčkobrodsku.

Úvodní slovo starosty

Památky v Přibyslavi

Vážení spoluobčané města Přibyslavi a okolních obcí.
Ve snaze řešit již několik let trvající neutěšenou situaci dostupnosti stomatologické 

péče se na vás obracíme s dotazníkem a prosíme o jeho vyplnění.

V případě otevření nové zubní ordinace v Přibyslavi 
1. K zubnímu lékaři bych se přihlásil(a) ANO NE

2. V současné době mám svého zubního lékaře ANO NE

3. Jsem ochoten(na) se přeregistrovat ihned ANO NE

4. Jsem ochoten(na) se přeregistrovat během 6 měsíců ANO NE

5. Jsem občan(ka) Přibyslavi nebo místní části ANO NE

(správnou odpověď označte křížkem) 

Vyplněný anketní dotazník vhoďte do schránky u vchodu Městského úřadu Přibyslav 
do 30. 11. 2020. Děkujeme.

ANKETA ZUBNÍ LÉKAŘ

Příprava projektů
Pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny se sešla 19. října. Pro žádost 

byly schváleny projekty, které jsou projekčně připraveny včetně závazného stanoviska 
příslušného úřadu a  jsou připraveny k  realizaci. Žádost bude podle daných pravidel 
odeslána na Ministerstvo kultury. V projektech nechybí oprava krytiny věže s křížem, 
oprava fasády Kurfürstova domu a obnova vnitřní části pláště kostela. Projekty na zá-
chranu dalších památek ve městě i v okolních obcích a spolupráce s jejich vlastníky je 
jedním z cílů pracovní skupiny do budoucna. Děkuji všem zúčastněným za spolupráci.

Michael Omes
místostarosta města
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Začátkem října se konaly volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina. Tyto volby byly 
spojeny s povinností dodržovat ve volebních místnostech stanovená epidemiologic-
ká opatření. Děkuji všem voličům a členům okrskových volebních komisí za dodržení 
těchto opatření, což významně přispělo k řádnému průběhu voleb v našem městě.

Žádáme řidiče, aby v souvislosti se zimním obdobím neparkovali od 1. listopadu 
do 31. března svá vozidla na místních komunikacích a umožnili tak pracovníkům 
zimní údržby bezproblémové odhrnování sněhu. Po dohodě s Policií ČR bude pro-
váděna zvýšená kontrola dodržování ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v němž je řidičům uložena povinnost 
ponechat při stání vozidla alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý 
směr jízdy (tj. u obousměrné silnice 6 m).

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2020 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
80.581.143,13 Kč (což tvoří 75,78 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou 
ve výši 58.875.049,76 Kč (což je 29,82 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl 
celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 21.706.093,37 Kč.

Z  celkových příjmů činí daňové příjmy 56.618.987,24 Kč (75,18 % rozpočto-
vaných daňových příjmů), nedaňové příjmy 3.795.629,34 Kč, kapitálové příjmy 
7.736.919,55 Kč a přijaté transfery 12.429.607,00 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 35.755.611,24 Kč a  kapitálové výdaje 
23.119.438,52 Kč.

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

20.230.021 Kč, náklady 18.770.132 Kč a hospodářský výsledek 1.459.889 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k 30. 9. 2020 (zaúčtováno k 15. 10. 

2020) 7.093.966,67 Kč, podle jednotlivých organizací je následující: lesy 
-1.480.101,12 Kč, skládka 4.282.489,84 Kč, správa majetku -174.420,40 Kč, kabe-
lová televize 1.425.179,09 Kč a pronájmy 3.040.819,26 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Tradičně bývá měsíc říjen ukončením letní údržby zeleně a  následuje příprava 

na zimní údržbu komunikací a chodníků ve městě Přibyslav a spádových obcích. 
Máme smluvně zajištěnu dodávku posypového materiálu a zajištěny externí služby 
na provádění zimní údržby komunikací, a to společností Sativa z Keřkova a společ-
ností Osiva z Přibyslavi. Komunikace budou udržovány v souladu s Plánem zimní 
údržby pro období 2020/2021 schváleným Radou města Přibyslav dne 7. 10. 2020 
a Nařízením Rady města Přibyslav č. 1/2009. 

Na základě smluvního ujednání se sbory dobrovolných hasičů starají v jednotli-
vých obcích o údržbu zeleně a v tomto roce proběhlo konečné vyúčtování. Závě-
rečnou „tečkou“ v zeleni bylo provedení osázení květeny v lokalitě u kostela v ulici 
Vyšehrad a svahu podél silnice I/19 v Dobré.

Byly ukončeny stavební práce na přechodu pro chodce v ulici Havlíčkova, v ře-
šení je kolaudace této stavby. Na  základě žádosti o  ukončení smluvního vztahu 
zhotovitelské fi rmy investice „Chodník podél silnice II/350 v  místní části Dvorek, 
Přibyslav“ Rada města Přibyslav na svém jednání dne 7. 10. 2020 vyhověla žádosti, 
výše uvedená investice bude realizována v roce 2021 na základě nového vyhlášené-
ho výběrového řízení. Dotace ze SFDI, která na tuto investici byla přidělena, bude 
uplatněna v roce 2021. 

Na realizaci opravy místní komunikace v Poříčí byla vybrána a uzavřena smlouva 
se společností PKbau, s.r.o., ze Světlé nad Sázavou. 

V tomto měsíci společnost ČEZ Distribuce zahájila v České Jablonné svůj stavební 
záměr (kabelové vedení nn), v součinnosti s těmito pracemi v dotčené části obce 
byla smluvně dohodnuta realizace zakázky města Přibyslav, a  to kabelové vedení 
veřejného osvětlení. 

Bytová oblast – v městských bytových domech, kde je zázemí kotelny, byla zaháje-
na topná sezóna. V rekonstruovaném bytovém domě č.p. 15 v Ronově nad Sázavou 
proběhlo vyklizení sklepních a  půdních prostor s  následnou celkovou výmalbou 

uvnitř domu. Práci realizoval Stanislav Drapák z Přibyslavi. Byl přidělen byt v domě 
s pečovatelskou službou č.p. 239, ul. Tržiště. Proběhla aktualizace žádostí do DPS, 
v  současné době máme v  evidenci 6 žádostí o  přijetí do  domu s  pečovatelskou 
službou. Na základě požadavků nájemníků bytů v domech s pečovatelskou službou 
byla zřízena funkce domovníka s účinností od 1. 10. 2020. 

V rámci prodeje bytů v ul. Nerudova probíhaly prohlídky bytů, v době psaní občas-
níku prodej těchto bytů nebyl ukončen. Firma pana Netolického z Havlíčkové Borové 
realizovala výměnu okapových žlabů na budově č.p. 254 ul. Tržiště, Přibyslav.

V součinnosti s odborem technických služeb a odbornou fi rmou jsme řešili na-
hlášené závady v  městských bytech a v bytech v domě s pečovatelskou službou. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
V měsíci říjnu bývá hala od pondělí do neděle plná sportovního dění. Letošní říjen 

se ale vymyká normálu, takže je všechno jinak. Trenéři odvolali tréninky, turnaje 
a zápasy, prázdný a tichý je také zrcadlový sálek. Všechny prostory tak v těchto dnech 
důkladně myjeme, čistíme, sanujeme. A čekáme, co bude dál a jak dlouho to bude 
trvat. V měsíci říjnu také zazimováváme koupaliště a vrhli jsme se do oprav herních 
prvků nebo zázemí na  sportovišti. Vyměňujeme například dlaždice na  doskočišti 
pro skok daleký, necháme opravit molitanovou žíněnku, pokračujeme v renovacích 
laviček. A vyčkáváme, co bude dál, kdy se zase sportovci vrátí „na plac“. Bude to 
ještě letos? A co příští rok na jaře? Bude v březnu MIA Festival? Taneční vystoupení 
šikovných souborů z celé republiky? Už vloni ho museli kvůli špatné epidemiologické 
situaci a nařízení vlády odvolat. Těšili se na rok 2021…, a co Pantofl íček? 

Technická četa pokračuje v říjnu v sečení škarp a dalších ploch příkopovým rame-
nem. Upravujeme zeleň, například v parčíku v ulici Česká, přerůstající křoviny přes 
zídku v ulici Havlíčkova, odhalujeme značky zarůstající větvemi, třeba v Husově ulici, 
odstraňujeme poškozené dřeviny polámané větrem, například pod farou, uschlé 
borovice v parčíku pod kostelem a další. Zároveň jsme na přelom října a listopadu 
zadali novou výsadbu stromů a keřů po městě. V říjnu jsme byli nachystaní připravit 
tradiční podzimní výstavu, která se ovšem také nemohla konat. Pracovníci čety dále 
plní požadavky odboru správy majetku na opravy v domech s pečovatelskou služ-
bou, zednické práce proběhly ve sklepení radnice i na vstupních kamenech zadního 
vchodu. Stále každý pátek čistíme cyklostezku a sfukujeme z ní lupení, upravujeme 
přerostlou zeleň a odstraňujeme uschlé větve či stromy. Průběžně opravujeme chod-
níky po městě, na své místo vracíme uvolněné dlažební kostky, uklízíme nepořádek 
na  kontejnerových stáních, opravujeme nesvítící lampy veřejného osvětlení. Za-
koupili jsme čtečku čipů pro identifi kaci psích nalezenců. Připravujeme se na svoz 
velkoobjemového odpadu a postupně jsme začali sklízet z ulic napadané listí.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Třídění papíru a jeho další využití.

Svezený odpad z Přibyslavi putuje na třídicí linku do Žďáru nad Sázavou, kde do-
chází k dalšímu vytřídění papírů na smíšený papír a kartóny. Největším problémem 
při vytřiďování papíru je dle sdělení fi rmy AVE velké množství plastů v  modrých 
nádobách a  velký objem nesložených a  nestlačených papírových odpadů. Sešla-
pání papírových obalů tedy šetří místo ve  sběrné nádobě i  usnadňuje následné 
dotřiďování odpadu.

A jak je to s následným využitím vytříděného papíru? Po razantním snížení exportu 
papíru do Číny a dalších asijských zemích je to jak na houpačce. Až v poslední době 
se situace stabilizuje a papírenský průmysl posiluje ve zpracování sběrového papíru. 
Sběrový papír se podílí zhruba 55 procenty na  výrobě nového papíru a  lepenky 
v porovnání s buničinou vyrobenou ze dřeva.

Konkrétně papír, který končí na třídicí lince ve Žďáru nad Sázavou, je v současné 
době druhotně využit ze 20 % v podnicích v ČR, cca 80 % papíru odebírají fi rmy ze 
zemí EU, především z Polska, Německa, Rakouska a také ze Slovenska. Nejčastější 
využití je na  výrobu nového papíru a  ve  stavebnictví na  izolační hmoty, nástřiky 
apod. Třídění papíru tedy nadále má smysl a rozhodně papír nekončí ve spalovnách 
a na skládkách, jak se často povídá mezi lidmi.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Na  závěr připomínám, že do  modrých nádob je možné ukládat neznečištěný 
suchý papír, karton, lepenky, knihy, časopisy, sešity, obalový a kancelářský papír. 
Naopak do nádob na papír nepatří kelímky a krabice od nápojů, papírové obaly 
na potraviny, dětské pleny, dehtový papír a papír mastný, mokrý nebo jinak zne-
čištěný. Drobný papír prosím do nádob nevhazujte v igelitových sáčcích a taškách.

Svoz bioodpadu v listopadu
Vzhledem ke zkušenostem z minulých let, kdy výrazně pokleslo množství sváže-

ného bioodpadu v druhé polovině listopadu, přecházíme tento rok na zimní provoz 
od 16. 11. Počínaje tímto dnem budou kontejnery umisťovány jen na stálých sta-
novištích v  ulicích Niklfeldova, Gen.  Luži, Příkopy, Ronovská, Nerudova a  Žižko-
va. Stejně jako v minulém roce počítáme s plným provozem na všech stanovištích 
od března.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Celý měsíc říjen probíhal v Pečovatelské službě Přibyslav pod taktovkou korona-

virového onemocnění Covid-19 a vyhlášení nouzového stavu v ČR.
Na základě rozhodnutí Vlády ČR můžeme v tomto období poskytovat naši pečo-

vatelskou terénní službu občanům bez povinnosti s nimi uzavírat Smlouvu o posky-
tování pečovatelské služby. Zároveň s tímto jsme dočasně omezili okruh základních 
činností, které v rámci služby poskytujeme. V současné době tedy operativně po-
skytujeme pouze např. nákupy, pochůzky k lékaři, nezbytnou pomoc při osobní hy-
gieně, donášku či dovoz obědů a naopak dočasně omezujeme některé jiné činnosti, 
jako jsou velké úklidy, mytí oken, doprovody apod. – tyto úkony jsou pouze po do-
hodě přímo s vedoucí pečovatelské služby (v případě dostatečného personálního 
zabezpečení). Veškeré úkony Pečovatelské služby Přibyslav jsou zpoplatněny dle 
aktuálně platného ceníku, který je dostupný na webových stránkách města Přibyslav 
pod odkazem „Sociální služby – Pečovatelská služba Přibyslav – Vnitřní pravidla…“.

Nebojte se nám proto zavolat, pokud potřebujete zajistit oběd, nakoupit potra-
viny, drogerii či obstarat léky u lékaře a v lékárně. Rádi vám nakoupíme a nákup 
nebo oběd vám přivezeme až domů. V případě zájmu kontaktujte prosím pečo-
vatelky na telefonním čísle 569 482 128 nebo 720 513 592 v jejich pracovní době.

Abychom zajistili bezproblémový chod pečovatelské služby i v době případného 
karanténního opatření, byli zaměstnanci pečovatelské služby rozděleni do  dvou 
oddělených skupin tak, aby se nepotkávali. Průběžně se tyto dvě skupiny na praco-
višti střídají. Ve středisku pečovatelské služby nebo na výše uvedeném telefonu 
nás lze zastihnout:

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

Vzhledem k  vyvíjející se situaci ohledně koronavirové pandemie nejsme v  tuto 
chvíli schopni odhadnout, jak se bude celá situace vyvíjet dál. O případné změně 
provozní doby Pečovatelské služby Přibyslav se dozvíte na letácích na nástěnkách 
v domech s pečovatelskou službou nebo na webových stránkách města Přibyslav.

V pondělí 19. 10. navštívily středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 
neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve  společenské místnosti poskytovaly 
příchozím odborné poradenství, které bylo bezplatné, a  servis sluchadel (např. 
čištění či výměnu komponentů sluchadel, prodej baterií apod.), který byl vzhledem 
k tomu, že se jedná o registrovanou sociální službu, za minimální poplatek. Veškeré 
poradenství probíhá za zvýšených hygienických opatření – tzn. že je potřeba přijít 
s rouškou na obličeji, jednotlivě (výjimku mají rodinní příslušníci, kteří dotyčného 
doprovázejí) a použít připravenou dezinfekci na ruce. Termín další poradny je 

opět výjimečně v pondělí, a to 16. 11. 2020 v čase od 9.00 – 11.00 hodin opět 
ve středisku pečovatelské služby. Nedokážeme ale nyní s jistotou říci, jestli daná 
poradna proběhne ve  výše uvedeném termínu či nikoliv. O  případném zruše-
ní poradny vás budeme neprodleně informovat na webových stránkách města 
Přibyslav. 

I  nadále platí, že vstup do  prostor střediska pečovatelské služby je možný jen 
se zakrytými ústy a nosem. Žádáme vás také, abyste při kontaktu s pečovatelkou 
(např. při donášce oběda, nákupu apod.) používali roušku či jinou ochrannou po-
můcku na nos a ústa i vy. Roušku vám mohou na požádání poskytnout pečovatelky. 
Děkujeme.

Zároveň opětovně vyzýváme klienty Pečovatelské služby Přibyslav, u kterých 
je reálná možnost, že se již nakazili (v souvislosti s např. rodinnými příslušníky 
apod.), nebo mají příznaky virového onemocnění či jsou oni sami nebo jejich ro-
dinní příslušníci v karanténě, aby neprodleně tuto informaci telefonicky oznámili 
vedoucí pečovatelské služby na výše uvedená telefonní čísla. Budeme se určitě 
snažit vám pečovatelskou službu poskytnout, avšak za zpřísněných hygienických 
opatření, abychom nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku. 

Děkujeme vám za vaši vstřícnost, ohleduplnost i podporu, kterou nám vyja-
dřujete. Držte se!

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Sociální činnost v říjnu byla i přes mnohá opatření vykonávána naplno. Do doby 

přípravy tohoto příspěvku jsme nezaznamenali útlum ze strany spolupracujících 
organizací ani ze strany klientů samotných. Co do povahy věci jsme se zaměřovali 
na dovybavení nízkopříjmových rodin potřebnými školními pomůckami a ošacením, 
a  to i  díky dotacím z  rozpočtu města Přibyslav, které jsou poskytovány osobám 
v sociálně nepříznivé situaci. Řešili jsme standardní záležitosti ohledně nepříznivé-
ho zdravotního stavu, stáří, a tím související pomoci formou sociálních služeb. Se 
soudy jednáme ve věci opatrovnictví našich spoluobčanů a úzce spolupracujeme 
i se zdravotníky. 

Došlo i na ojedinělé záležitosti v podobě nevhodného chování mezi dětmi školou 
povinnými. Jsou momenty, kdy se rodiče cítí být bezmocní a věc řeší přes orgány 
veřejné moci. Situace je o to více neveselá, týká-li se dětí mladšího školního věku, 
které nešetří vulgárními výrazy a jejich nevraživost přechází do potyček a cílených 
fyzických útoků. Následky svého jednání děti nedomýšlí, dokud nedojde k  újmě 
na zdraví. Takové případy řešíme domluvou ve spolupráci s rodiči. Při přetrvávání 
nežádoucího chování, na které je poukazováno, věci předáváme na OSPOD kurá-
torům pro děti a mládež. 

S blížící se zimou se také zabýváme bezdomovectvím. Z praxe víme, že je mnohem 
jednodušší zajistit azylové bydlení pro muže než samotné ženy. Jelikož osoby bez 
domova, často hledající viníka svých potíží, mají na vše dost času, řeší svou nezá-
viděníhodnou situaci na poslední chvíli. O  to více je pak problematičtější pomoc 
v podobě přístřeší a tepla zajistit.

Činnost klubu seniorů byla počátkem října opět pozastavena. Alzheimer poradna 
je zatím plánována jako obvykle. Při jejím zrušení budete informováni. Aktuální infor-
mace z Ministerstva práce a sociálních věcí si nedovoluji interpretovat, neboť v době 
vydání občasníku jejich aktuálnost může pozbýt platnosti . Ohledně ošetřovného 
doporučujeme kontaktovat přímo okresní správu sociálního zabezpečení a ohledně 
poklesu příjmů pobočku úřadu práce.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v pondělí dne 
16. 11. 2020 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   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 19. 11. 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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Rozmístění kontejnerů ve městě

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská  9. 11. 6 Cihlářská 2. 11.
2 Bezručova 10. 11. 7 Jiráskova 3. 11.
3 Hesovská 11. 11. 8 Vyšehrad 4. 11.
4 Pecháčkova I 12. 11. 9 Prokopova 5. 11.
5 Zahrádky u ACA 13. 11. 10 Na Vyhlídce 6. 11.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště  9. 11. 16 Seifertova 2. 11.
12 Pecháčkova II 10. 11. 17 Česká 3. 11.
13 Nezvalova 11. 11. 18 U Barevny 4. 11.
14 Bezpalcova 12. 11. 19 Zahradní 5. 11.
15 Zahrádky Amerika 13. 11. 20 Zahrádky Letiště 6. 11.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 9. 11. – 12. 11.
Keřkov 2. 11. – 5. 11. 13. 11. – 15. 11.
Dobrá 6. 11. – 8. 11.  
Česká Jablonná 9. 11. – 12. 11.
Dolní Jablonná 2. 11. – 5. 11. 13. 11. – 15. 11.
Poříčí 6. 11. – 8. 11.  
Dvorek 9. 11. – 12. 11.
Uhry 2. 11. – 5. 11. 13. 11. – 15. 11.
Utín 6. 11. – 8. 11.  

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v listopadu 2020

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 Jirá sko)  

• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)

• 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 … 569 484 361 (redakce PO)

• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)

 183/2020 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 239 paní (z důvodu ochrany osobních údajů byl ten-
to údaj vymazán), 582 51 Šlapanov. 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 1. 10. 2020 na dobu neurčitou.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

184/2020 Rada města Přibyslav nesouhlasí s  ukončením smlouvy o  nájmu bytu č. 7, 
Ronov nad Sázavou, 582  22 Přibyslav uzavřené dne 23. 7. 2001 s  paní …, 
582 22 Přibyslav, dohodou ke dni 30. 9. 2020.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

185/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 smlouvy na realizaci zakázky „Re-
vitalizace zeleně v okolí Žižkovy mohyly“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, a fi rmou ÁLMA-Linné, s.r.o., Luční 
174/3, 500 03 Hradec Králové, IČO 26021854.
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

186/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  manželi …, 582  22 Přibyslav k  tíži pozemku ve  vlastnictví 
manželů … parc. č. st. 48 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, 
opravování a  udržování kanalizace vybudované v  rámci stavby „Kanalizace 
Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace 
v rozsahu 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 1.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

187/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  manželi …, 582  22 Přibyslav k  tíži pozemku ve  vlastnictví 
manželů … parc. č. 335/38 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, 
opravování a  udržování kanalizace vybudované v  rámci stavby „Kanalizace 
Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace 
v rozsahu 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 2.446 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

188/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a manželi … 582 22 Přibyslav k tíži pozemků ve vlastnictví man-
želů …. parc. č. 407/5 a 407/16 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozová-
ní, opravování a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace 
Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace 
v rozsahu 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 4.896 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

189/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  manželi … 582  22 Přibyslav k  tíži pozemku ve  vlastnictví 
manželů …. parc. č. 396/1 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, 
opravování a  udržování kanalizace vybudované v  rámci stavby „Kanalizace 
Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace 
v rozsahu 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 1.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

190/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a manželi …., 582 22 Přibyslav k  tíži pozemku ve vlastnictví 
manželů … parc. č. 482/5 v k. ú. Dobrá a k tíži pozemku ve vlastnictví paní 
… parc. č. 482/8 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravová-
ní a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, 
místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace v rozsahu 
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 2.707 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 23.  09. 2020
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191/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a paní …, 582 22 Přibyslav k tíži pozemku ve vlastnictví paní 
…. parc. č. 335/42 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravo-
vání a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, 
místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace v rozsahu 
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 3.358 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

192/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a paní …, 582 22 Přibyslav k tíži pozemku ve vlastnictví paní 
…. parc. č. 407/9 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravo-
vání a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, 
místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace v rozsahu 
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 3.076 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

193/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a paní …, 582 22 Přibyslav k tíži pozemku ve vlastnictví paní 
… parc. č. 335/39 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravo-
vání a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, 
místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace v rozsahu 
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 9.347 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

194/2020 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 ve vlastnictví pana 
… parc. č. 335/20 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravo-
vání a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, 
místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace v rozsahu 
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 1.724 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

195/2020 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 ve vlastnictví pana 
… parc. č. 335/41 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravo-
vání a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, 
místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace v rozsahu 
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 3.706 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

196/2020 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 pozemků ve vlastnictví … 
parc. č. 246/14, 246/65 a 246/97 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozo-
vání, opravování a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanaliza-
ce Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace 
v rozsahu 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 4.395 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

197/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem …, 588 21 Velký Beranov a paní …, 586 01 Jihlava k tíži 
pozemku v podílovém spoluvlastnictví .. parc. č. 335/40 v k. ú. Dobrá spočíva-
jící v umístění, provozování, opravování a udržování kanalizace vybudované 
v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, 
výměny a modernizace v rozsahu 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 3.009 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

198/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a panem …, 582 22 Přibyslav a paní …, 582 22 Přibyslav 
k tíži pozemků v podílovém spoluvlastnictví pana … parc. č. 335/43 a parc. č. 
335/44 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravování a udržo-
vání kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, místní část 
Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace v rozsahu dle geomet-
rického 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 
4.712 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

199/2020 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 a …, 582 22 Přibyslav k tíži pozem-
ku v podílovém spoluvlastnictví pana … parc. č. 119/18 v k. ú. Dobrá spočíva-
jící v umístění, provozování, opravování a udržování kanalizace vybudované 
v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, 
výměny a modernizace v rozsahu 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 3.546 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

200/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem …, 562 01 Ústí nad Orlicí a paní …, 539 73 Tisovec 
k tíži pozemku v podílovém spoluvlastnictví … parc. č. 407/12 v k. ú. Dobrá 
spočívající v umístění, provozování, opravování a udržování kanalizace vybu-
dované v  rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, 
její obnovy, výměny a  modernizace v  rozsahu 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 1.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

201/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a panem …, 582 22 Přibyslav, paní …, 582 22 Přibyslav 
a  panem …, 530  02 Slepotice k  tíži pozemku v  podílovém spoluvlastnictví 
pana … parc. č. 335/31 v  k. ú. Dobrá spočívající v  umístění, provozování, 
opravování a  udržování kanalizace vybudované v  rámci stavby „Kanalizace 
Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace 
v rozsahu 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 2.667 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

202/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  společností Sativa Keřkov, a. s., Jemnická 335/3, Michle, 
140 00 Praha, IČO 47469447 a panem Lukášem Černým, Jeseniova 1167/57, 
Žižkov, 130 00 Praha k tíži pozemků v podílovém spoluvlastnictví Sativy Keř-
kov a. s. a  pana Lukáše Černého parc. č. 335/29 a  335/47 v  k. ú. Dobrá, 
k tíži pozemku ve vlastnictví Sativy Keřkov a. s. parc. č. 126/11 v k. ú. Dobrá 
a k tíži pozemku ve vlastnictví pana Lukáše Černého parc. č. 335/45 v k. ú. 
Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravování a udržování kanalizace 
vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, 
její obnovy, výměny a  modernizace v  rozsahu 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 pro vlastníka Sativu Keř-
kov ve výši 5.758 Kč a pro vlastníka pana Lukáše Černého ve výši 8.869 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

203/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  …, 582  22 Přibyslav k  tíži pozemku ve  vlastnictví paní … 
parc. č. 335/36 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravová-
ní a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, 
místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace v rozsahu 
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 6.746 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

(pokračování na str. 8)
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204/2020 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, panem …, 582 22 Přibyslav, paní 
…, 582 22 Přibyslav, …, 580 01 Havlíčkův Brod, paní …, 582 22 …, 582 22 
Přibyslav k tíži pozemku v podílovém spoluvlastnictví pana … parc. č. 335/46 
v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravování a udržování ka-
nalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá 
– Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace v rozsahu 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 1.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

205/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a paní …, 591 02 Žďár nad Sázavou k tíži pozemku ve vlastnictví 
paní …, parc. č. 246/23 v  k. ú. Dobrá spočívající v  umístění, provozování, 
opravování a  udržování kanalizace vybudované v  rámci stavby „Kanalizace 
Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace 
v rozsahu 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 3.361 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

206/2020 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 ve vlastnictví pana 
… parc. č. 248/4 v k. ú. Dobrá spočívající v umístění, provozování, opravová-
ní a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, 
místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny a modernizace v rozsahu 
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 1.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

207/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem …, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 
a paní …, 582 61 Česká Bělá k tíži pozemků v podílovém spoluvlastnictví pana 
… parc. č. 394/3 v k. ú. Dobrá a parc. č. 394 v k. ú. Přibyslav spočívající v umís-
tění, provozování, opravování a  udržování kanalizace vybudované v  rámci 
stavby „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“, její obnovy, výměny 
a modernizace v rozsahu u pozemku parc. č. 394 dle geometrického plánu č. 
1742-63/2020 a s tím související přístup a příjezd za účelem údržby a oprav. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 1.840 Kč.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

208/2020 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem pozemku parc. č. 401/1 o výměře 
170 m2 v k. ú. Přibyslav panu …, 582 22 Přibyslav a panu …, 582 22 Přibyslav. 
Cena pronájmu je 340 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností 
od  1. 11. 2020 na  dobu neurčitou s  tříměsíční výpovědní lhůtou. Zároveň 
bude nájemci uhrazeno bezesmluvní užívání pozemku od 1. 11. 2017 do 31. 
10. 2020 ve výši 1.020 Kč.
Termín: 31. 10. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

209/2020 Rada města Přibyslav schvaluje pacht pozemků parc. č. 269 o  výměře 
1 589 m2, parc. č. 271 o výměře 12 542 m2, parc. č. 314/97 o výměře 46 m2, 
parc. č. 322 o výměře 5 063 m2, parc. č. 334/1 o výměře 12 153 m2, parc. č. 
334/14 o výměře 337 m2, parc. č. 334/16 o výměře 1 077 m2 a parc. č. 1729 
o výměře 582 m2 v k. ú. Přibyslav společnosti OSIVA a. s., Pecháčkova 369, 
582  22 Přibyslav, IČO 48171069 s  podmínkou, že bude uzavřena dohoda 
o ukončení nájemních smluv na pozemky parc. č. 328, 334/17, 323/1, 324, 
326 a 334/15 v k. ú. Přibyslav k 30. 9. 2022. Výše pachtovného je 3.500 Kč/
ha/rok. Pacht bude sjednán na dobu určitou, a to dvou let.
Termín: 01. 10. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

210/2020 Rada města Přibyslav schvaluje pacht pozemků parc. č. 997 o výměře 156 m2, 
parc. č. 1007/1 o výměře 102 241 m2, parc. č. 1007/8 o výměře 12 065 m2, 
parc. č. 408/4 o výměře 3 473 m2 a části pozemku parc. č. 954/1 o výměře 
6 765 m2 v k. ú. Přibyslav společnosti OSIVA a. s., Pecháčkova 369, 582 22 
Přibyslav, IČO 48171069 s podmínkou, že bude uzavřena dohoda o ukončení 
nájemních smluv na pozemky parc. č. 328, 334/17, 323/1, 324, 326 a 334/15 
v k. ú. Přibyslav k 30. 9. 2022. Výše pachtovného je 4.000 Kč/ha/rok. Pacht 
bude sjednán na dobu určitou, a to pět let.
Termín: 01. 10. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

211/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s  pronájmem části pozemku parc. č. 126/1 
o výměře 25 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a  rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 11. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

212/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Oprava místní komunikace 
v Poříčí, Přibyslav“ nabídku od společnosti PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 
Světlá nad Sázavou, IČO 08757127, s nabídkovou cenou ve výši 448.448 Kč 
bez DPH, 542.622,08 včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a spo-
lečností PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO 08757127.
Termín: 13. 10. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

213/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zpracování projektové dokumentace 
na  zakázku „PD stavební úpravy objektu občanské vybavenosti čp. 239 ul. 
Tržiště, Přibyslav“ nabídku od Ing. Tomáše Pohanky, Bratříků 4065, Havlíčkův 
Brod, nabídka v částce 173.000 Kč bez DPH, 209.330 Kč včetně DPH a schva-
luje uzavřít smlouvu o  dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Ing. Tomášem Pohankou, Bratříků 
4065, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 75836726, nabídka v částce 173.000 Kč 
bez DPH, 209.330 Kč včetně DPH. Zároveň se ruší schválené usnesení Rady 
města Přibyslav č. 172/2020 ze dne 9. 9. 2020 z důvodu administrativního 
pochybení.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

214/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo č. 
16/2019 ze dne 30. 11. 2019 na zakázku „Studie Bechyňova náměstí v Při-
byslavi“ 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. 09. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

215/2020 Rada města Přibyslav schvaluje Pravidla Rady města Přibyslav pro výkon práce 
domovníka v bytech DPS.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

216/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění zařízení měst-
ského rozhlasu se Společenstvím vlastníků Příkopy 486, Přibyslav, Příkopy 
486, 582 22 Přibyslav, IČO 07819153.
Termín: 15. 10. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

217/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s  bezúplatným vyvěšením banneru fl orbalo-
vého klubu SK  JUVENIS  PŘIBYSLAV, z.s., Česká 34, 582  22 Přibyslav, IČO 
26545331 ve sportovní hale města Přibyslav do 31. 12. 2021. Banner fl orba-
lového klubu nesmí obsahovat reklamy od sponzorů, pouze smí propagovat 
klub a nábor dětí a mládeže do oddílu.
Termín: 05. 10. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

218/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s  udělením plné moci Mgr.  Janu Heldesovi, 
advokátní kancelář, Husovo náměstí 20, 588 13 Polná, IČO 06316514 v řízení 
vedeném u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 15 C 31/2019 
a ve všech věcech a ve všech řízeních navazujících včetně dovolacího řízení 
vedeného před Nejvyšším soudem České republiky.
Termín: 30. 09. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

219/2020 Rada města Přibyslav schvaluje „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí pří-
spěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z  rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2021“. 
Termín: 31. 10. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

(pokračování ze str. 7)
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 220/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. IV-12-2018650/VB/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. 
s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži 
pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 312/2 a 334/35 v k. ú. Při-
byslav spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1748-121/2020. Jednorázová náhrada za zřízení 
služebnosti je ve výši 3.000 Kč + DPH.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

221/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s pověřením Mgr. Martiny Malouškové ředitelky 
MŠ Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 manažerkou 
projektu Šablony III.
Termín: 31. 10. 2020
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

222/2020 Rada města Přibyslav bere na vědomí omezení provozu Mateřské školy Při-
byslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 ve dnech 29. - 30. 
10. 2020.
Termín: 26. 10. 2020
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

223/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  provádění zimní údržby 
místních komunikací v souladu s Plánem zimní údržby místních komunikací 
ve městě Přibyslav a jeho částech pro období 2020/2021 mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
Sativa Keřkov, a.s., Jemnická 355/3, 140  00 Praha 4 - Michle, provozovna 
Keřkov 72, 582 22 Přibyslav, IČO 47469447.
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

224/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít „Plán zimní údržby místních komunika-
cí ve městě Přibyslav a jeho částech pro období od 1. 11. 2020 - 31. 3. 2021“.
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

225/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít „Dohodu o ukončení smluvního vzta-
hu“ na  akci „Chodník podél silnice II/350 v  místní části Dvorek, Přibyslav“ 
- ISPROFOND 5617510185 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností S.K.B. Stavitelství silnice s.r.o., 
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 02773058.
Termín: 20. 11. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

226/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace panu …, 582 22 Přibyslav 
na úhradu školních pomůcek při ZŠ Přibyslav ve výši 798 Kč, a to na základě 
veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

227/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace panu …, 580  01 Havlíč-
kův Brod na úhradu školních pomůcek a akcí při ZŠ a MŠ Přibyslav ve výši 
3.069 Kč, a to na základě veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

228/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace paní …, 582 22 Přibyslav 
na úhradu školních pomůcek při ZŠ Přibyslav ve výši 3.000 Kč, a to na základě 
veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

229/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace paní …, 582 22 Přibyslav 
na úhradu školních pomůcek a akcí při ZŠ a MŠ Přibyslav ve výši 1.945 Kč, 
a to na základě veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

230/2020 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace paní …, 582 22 Přibyslav 
na úhradu školních pomůcek a akcí při ZŠ a MŠ Přibyslav a ZŠ a PŠ Havlíčkův 
Brod ve výši 3.700 Kč, a to na základě veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 10. 2020
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 07.  10. 2020

231/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke  smlouvě o  nájmu bytu ze 
dne 15. 10. 2018, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem RNDr. …, 075 01 
Trebišov a paní …, 582 22 Přibyslav na byt č. 4 v bytovém domě na adrese 
Bechyňovo náměstí 40, 582 22 Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu 
od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021.
Termín: 31. 10. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

232/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 2 v bytovém 
domě čp. 41, Bechyňovo náměstí, Přibyslav, s panem … 582 22 Přibyslav, a to 
na dobu určitou od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 a schvaluje výši měsíčního 
nájemného v částce 45 Kč/m2 za měsíc.
Termín: 31. 10. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

233/2020 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání ze dne 28. 8. 2014 na nebytový prostor bu-
dovy čp. 41, Bechyňovo náměstí, Přibyslav o celkové výměře 39,50 m2 na po-
zemku parc. č. st. 59/1 v k. ú. Přibyslav, a to z důvodu prodloužení doby trvání 
nájmu. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 15. 10. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

234/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o užití, im-
plementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-11-
00268 se společností Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140  02 
Praha 4, IČO 64949541.
Termín: 15. 10. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

235/2020 Rada města Přibyslav schvaluje pořízení zabezpečovacího systému budovy 
městského úřadu od  společnosti ZEKATEL, spol. s  r.o., Za  Vápenkou 334, 
252 44 Psáry, IČO 46967281 za cenu ve výši 82.199 Kč bez DPH.
Termín: 15. 10. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

236/2020 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 21. 10. 2020.
Termín: 14. 10. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 Nový přechod pro chodce v Havlíčkově ulici. Foto: Michael Omes
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Zprávy ze ZŠ
Od  14. října byla zavedena na  základních školách 

znovu distanční výuka.

Jak dlouho potrvá, nevíme. Žáci 1. stupně by se měli 
vrátit do  lavic 2. 11., po  prodloužených podzimních 
prázdninách.

Ačkoli děti strávily v naší škole necelé dva měsíce, 
rozhodně se nenudily a odnášejí si domů spoustu no-
vých zážitků.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 
NA NAŠÍ ŠKOLE

Cílem Evropského dne jazyků, který se od roku 2001 
slaví 26. září, je propagovat jazykovou rozmanitost. 
Také na naší škole jsme se snažili přiblížit žákům vy-
brané evropské jazyky. Jak u nás Evropský den jazyků 
probíhal? Žáci devátých ročníků si připravili pro své 
spolužáky z  II. stupně jazykově-informační dopoled-
ne, které bylo zaměřené na devět různých evropských 
jazyků. Procvičovat mohli žáci nejen jazyky, které se 
u nás vyučují (angličtina, ruština, němčina a v kroužku 
i francouzština), ale seznamovali se i s fi nštinou, špa-
nělštinou, italštinou, holandštinou či slovenštinou. Pro 
žáky byly připravené prezentace, zajímavosti daných 
zemí, kvízy, písničky, křížovky, hádanky, doplňovačky, 
skládačky a mnoho dalšího. Bylo to pro nás všechny 
zábavné dopoledne a zpestření každodenní výuky. Žá-
kům devátých ročníků a  jejich garantujícím učitelům 
patří velké poděkování za perfektní přípravu jednotli-
vých aktivit. Všem zúčastněným žákům pak děkujeme 
za aktivní účast na jednotlivých workshopech a poho-
dový průběh tohoto dne i za zvýšených hygienických 
opatření.

Metodická skupina cizích jazyků

Vážení čtenáři,

přivítali jsme nové roční období, venku je barevně 
podzimně a světlo dnů se krátí. Stejně jako do celého 
kraje, i  k nám do školky zavítal podzim – okna i  šat-
ny tříd zdobí dekorace plné ovoce, zeleniny, ježků, 
dýní, draků a hřejivých barev. V dlouhých vycházkách 
do  okolní přírody, kterou má naše školka opravdu 
„za humny“, nám nezabrání ani chladnější, občas tro-
chu uplakané počasí. 

Měli jsme se, jako každoročně, zúčastnit tradiční „Vý-
stavy ovoce, zeleniny, medu a brambor“ v radničních 
sklepích našeho města, která byla zrušena. I  přesto 
byla výstava z  dětských prací zrealizována v  prosto-
rách radnice města Přibyslav, aby mohla alespoň troš-
ku potěšit místní zaměstnance a naše spoluobčany.

V  říjnovém týdnu od  26. - 30., na  který připadly 
netradičně delší podzimní prázdniny na  základních 
školách, proběhl u nás ve školce omezený provoz pro 
přihlášené děti.

Další část našeho článku listopadového čísla P ři-
byslavského občasníku bychom rády věnovaly podě-
kování. V první řadě patří poděkování všem rodičům 
a zákonným zástupcům dětí, které do naší školy do-
chází. Děkujeme za vaši solidaritu a spolupráci v této 
složité době – vaše pomoc je pro nás velmi důležitá.

Poděkování patří i všem pedagogickým a provoz-
ním zaměstnancům MŠ Přibyslav, za ochotu, nasa-
zení a pečlivé dodržování všech opatření. Uvědomu-
jeme si, že i mezi námi je mnoho pracujících rodičů 
s malými dětmi, o které se musí starat. 

Závěrem přejeme vám všem, vašim dětem i blízkým, 
pevné zdraví.

Za MŠ Přibyslav,
zástupce ředitele Mgr. Veronika Dobrovolná

PÁR 
PÍSMEN 
Z MŠ

A co na to samotní deváťáci?
„Projektový den byl fajn. Mohlo by někdy být více 

takových dní. Já si myslím, že jako skupina jsme se 
na  všem shodli a  domluvili. Snažili jsme se vymyslet 
něco, aby to všichni zvládali a aby to bavilo všechny 
ročníky. Myslím, že se třídy třeba něco dozvěděly, po-
případě naučily. Jako „organizátoři“ jsme si to celkem 
užili.“

„Nejlepší bylo, když jsme měli šesťáky, protože se 
snažili a dávali pozor. Se svojí skupinou jsem byla spo-
kojená, i když jsme byli jenom tři + paní učitelka. Ne-
řekla bych, že mě to úplně bavilo, ale dalo se to přežít.“

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Dne 30. září se konal již 24. ročník veřejné sbírky 

Ligy proti rakovině Praha. Kytička měla letos stužku 
zelené barvy a  minimální prodejní cena (příspěvek 
za 1 kytičku): 20 Kč. Hlavním tématem letošní sbírky 
byly nádory ledvin, močového měchýře a  možnosti 
prevence.

UFO
Známá zkratka UFO nemusí vždy znamenat mi-

mozemšťany v létajících talířích! O tom se přesvědčili 
i žáci 6. A a 6.  B v hodině zeměpisu. Při procvičování 
„měkkých dovedností“ se s pomocí metody sněhové 
koule stali společně odborníky speciálního oddělení 
NASA. Jako tým poté rozhodovali, které z osmi neiden-
tifi kovatelných objektů zaslouží detailnější průzkum!

Zajímavý přírodopis
Během hodin přírodopisu si někteří žáci 2. stupně 

vyzkoušeli práci s mikroskopem.

Za ZŠ Monika Linková

y p p
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Život v přibyslavské 
farnosti
Milí spoluobčané, 

v  měsíci listopadu budeme ve  farnosti akce oznamovat v  týdenním předstihu. 
Vzhledem k  platným omezením budou nedělní mše do  odvolání přenášeny přes 
YouTube v reálném čase v 9:30 hodin. Odkaz je  na farních stránkách. Ze záznamu 
pak budou mše na kabelové televizi vždy v pondělí v 18:00.

Dušičková pobožnost na hřbitově nebude. Bohoslužba za zemřelé se bude sloužit 
v pondělí 2. 11. v 18:00 hodin a bude přenášena online. Ze záznamu v kabelové 
televizi v úterý 3. 11. v 18:00.

Milí spoluobčané Přibyslavska,
doba je přinejmenším napínavá. Ale nikdy není tak zle, aby nemohlo být lépe. 

Ti z  vás, kteří by byli ochotni vyslat k  nebi nějakou modlitbu, myšlenku, prosím 
udělejte to. Kdo si může kleknout na kolena, ať si klekne. Protože na některé věci 
jednoduše nestačíme tak s přehledem, jak se dříve zdálo. Jsou situace, kdy se člověk 
dotýká vlastních omezení. A uvnitř cítí, že mu zbývá naděje, že je tu Někdo, kdo věci 
nepustil z rukou, když nám z rukou vypadávají. Věřím, že když i v tomto budeme 
držet spolu jako doposud, společně s Bohem  to zvládneme. Myslím na vás všechny 
v modlitbách, přeji zdraví a trpělivost.

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Vážení čtenáři, milí příznivci KVC Harmonie,

v první řadě bychom rády poděkovaly všem, kteří nám pomohli s realizací burzy 
podzimního a  zimního oblečení a  potřeb pro děti. Bez jejich pomoci by nebylo 
v našich silách ji uskutečnit. Bohužel to byla letos jediná námi pořádaná akce.

Po dlouhých úvahách jsme se rozhodly , s ohledem na vývoj současné epidemi-
ologické situace a  s  ní souvisejících opatření, zrušit každoroční Svatomartinský 
lampionový průvod i  vánoční výstavu. Budeme rády, když s námi svátek svatého 
Martina oslavíte alespoň na dálku, upečete si třeba martinské rohlíčky, sednete si 
s dětmi a napíšete dopis Ježíškovi, nebo vyrazíte na večerní procházku s rozsvíceným 
lampionem (pokud nezakážou i vycházení).

My doufáme, že se situace začne brzy zlepšovat, naše setkání se vrátí do běžného 
režimu a budeme moci v domečku uspořádat vánoční besídku.

Za KVC Harmonie 
Bohumila Bártová

ZPRÁVIČKY z HARMONIE

Když píšu tento kratičký příspěvek, venku prší, je 
chladno – zkrátka nastává dušičkový čas. Počasí jako-
by ilustrovalo i celkovou naši náladu. V těchto dnech 
vstoupila v platnost další opatření omezující náš po-
hyb, ovšem zároveň s tím i snaha zpomalit šíření náka-
zy, která nás atakuje od letošního jara. Z toho důvodu 
pozastavujeme veškerou naši činnost i my do doby, 
než se situace ve společnosti alespoň trochu stabili-
zuje a budeme se moci zase beze strachu scházet.

Přeji vám všem hodně zdraví, dodržujte veškerá nařízení, a nebojte se – zvládli 
jsme již hodně problémů, tak věřte, že zvládneme i  tuto epidemii. Ovšem záleží 
na každém z nás, jak budeme zodpovědní, ohleduplní vůči sobě i svému okolí. Ale 
hlavně - nesledujte donekonečna se opakující špatné zprávy. Snažte se, alespoň 
pomocí telefonu nebo počítače, zůstat ve spojení se svou rodinou, svými kamarády 
a známými.  Držím nám všem palce. Za celý výbor vám vše dobré  přeje

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Deštivý podzim
(svaz invalidů informuje)

Spolková činnost 
v době koronavirové

Současná protiepidemiologická opatření vlády zasahují nejen ekonomiku, 
žel, zasahují i  spolkovou činnost. Nekonala se výstava ovoce, nekonalo se 
slavnostní předání Ceny města, byla zrušena návštěva holandských myslivců 
i skautů v Přibyslavi atd. 

To však neznamená, že by třeba dobrovolní hasiči, myslivci nebo rybáři 
nevykonávali svou dobrovolnou činnost v ochraně majetku a přírody. Nadále 
odvádíme svou práci – hasiči jezdí k dopravním nehodám a požárům, hlídají 
průtočnost řeky, rybáři organizují nasazování ryb a výlovy, myslivci začali se 
zimním přikrmováním zvěře, začínají hony na drobnou zvěř. 

Také ostatní spolky, které jsem přímo nejmenovala, se snaží ve své činnosti 
pokračovat, jak jsou zvyklé a jak je třeba. Všem nám však chybí ta pomyslná 
„třešnička na dortu“, kdy se členové spolku po vykonané práci sejdou, poho-
voří a společně se pobaví. 

Taková setkání byla vždy příležitostí sejít se i se staršími členy spolku, kteří 
se náročných akcí již nemohou zúčastňovat, byla příležitostí si popovídat 
nejen o akcích, ale i o rodinných záležitostech, byla příležitostí zbavit se stresu 
a pustit se do plánování další činnosti. 

Je velká škoda, že podobná setkání musíme 
všichni odložit na  dobu neurčitou, protože 
nejen při práci, ale i při nich se utužuje vědomí 
sounáležitosti se spolkem i obcí.

Přejme si společně, aby ta doba, po  kterou 
musíme naše setkávání omezit, byla co nejkratší.  
Využívejme technické možnosti dneška, setká-
vejme se digitálně, pišme si zprávy a maily, tele-
fonujme si a snažme se udržet to jemné pletivo 
mezilidských vztahů, které je pro život jedince 
i pro život obce tak důležité.

Anna Šnýdlová,
jednatelka MS Přibyslav

Pokyny ke spolkové činnosti viz např.:
https://www.cmmj.cz/
myslivost-a-aktualni-mimoradna-opatreni/

MS ODS Přibyslav si Vás dovoluje pozvat
na tradiční setkání u sochy sv. Václava

u příležitosti 31. výročí Sametové revoluce. 
Setkání se uskuteční v úterý

17. listopadu 2020 od 18.00 hod.

Bechyňovo náměstí

Martin Kamarád, předseda MS ODS Přibyslav
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V podvečer 18. 9. 2020 se v Keřkově uskutečnila již třetím rokem stezka odvahy, 
které se zúčastnilo 135 dětí, a to nejen místních, ale i ze širokého okolí. Děti byly 
nadšené, ty menší se i trochu bály a držely se rodičů nebo se za ně schovávaly.

Pojďme se projít po této stezce i my. Byla sestavena na pohádkové motivy a děti 
měly poznat, o jakou pohádku se jedná. Sama jsem si tuto stezku prošla. Žasla jsem 
nad tím, jak pohádkové bytosti hrály věrohodně své role, ale i nad tím, kolik muselo 
dát práce postavit ježibabě z Mrazíka její chaloupku, línému Honzovi pec a vlastně 
všechny kulisy pro jednotlivé pohádky.

Na startu stezky dostalo každé dítě od čarodějnice kartičku. Na ni jim pohádkové 
bytosti dávaly razítka, když děti poznaly název pohádky. První motiv byl z pohádky 
Princezna ze mlejna, druhý byl Mrazík, pak Kdo probudí Pindruše, dále následovaly 
Svatba upírů, Jezerní královna, Líný Honza, Princ Bajaja a poslední Kráska a Netvor. 
U cíle byly dětem zkontrolovány kartičky s razítky. Za odměnu dostaly diplom a balí-
ček cukrovinek, občerstvily se párkem v rohlíku a zapily 
to limonádou.

Pro iniciátorku této stezky - paní Lenku Wasserbaue-
rovou - bylo nádherné vidět rozzářené oči dětí po ab-
solvování stezky. A vlastně pro všechny účinkující. Byla 
to právě paní Wasserbauerová, která to vymyslela. 
S pomocí Ríši Petříčka a   Bohouše Novotného vytvořili 
kulisy a  také je nainstalovali. Kostýmy pro pohádkové 
bytosti ušila paní Maruška Novotná. Všichni, kteří při-
spěli ke konání stezky odvahy, měli dobrý pocit, že mohli 
pro děti v této nelehké době něco udělat, děti se mohly 
zasmát, zažít trochu dobrodružství a  legrace a všichni 
byli nadmíru spokojení. 

Pořadatel myslel i na šířící se koronavirus zajištěním 
dezinfekčních prostředků. Také se dodržovalo, že děti 
z jednotlivých rodin byly na stezku vypouštěny po 3 mi-
nutách, aby bylo zajištěno, že se nebudou u jednotlivých 
pohádek hromadit.

Stezka odvahy v Keřkově

Co ještě dodat – chtěla bych všem, kteří se podíleli 
na této akci, poděkovat. Keřkov je jen malá obec, ale 
za akci takovéhoto rozsahu by se nemusela stydět ani 

větší města. Právě proto ještě jednou za všechny šťast-
né děti moc děkuji.

Alena Gallová

Šíření virové nákazy a  vládní nařízení, stejně jako 
na  jaře, zasahují do všech oblastí, včetně skautských 
schůzek. Vedoucí opět pracují s dětmi na dálku.

„Stejně jako tomu bylo na  jaře, znovu se bohužel 
nemůžeme s dětmi scházet na schůzkách, ani pořádat 
výpravy. Ale nenecháváme se tím odradit a  snažíme 
se být s dětmi neustále v kontaktu. Tento víkend jsme 
provozovali video schůzku,“ uvádí vedoucí vodních 
skautů Renata Tvrdíková.

Vedoucí vodních skautů už na jaře pojali skautování 
na dálku velmi tvořivou formou. Každý týden dětem 
připravili nějaké zadání. V sobotu v dopoledních hodi-
nách jim je distribuovali. Nechyběl ani drobný pamlsek 
za  odvedenou práci. Ve  většině případů zaslaly děti 
fotku splněného úkolu emailem.

Od března, kdy se děti nesměly vídat na svých so-
botních schůzkách, s pomocí rodičů například pekly 
buchtu, šily brašnu do lesa, vyráběly papírový větrník, 
pletly bužírku, vyráběly mýdla a  ptačí budku, řešily 
mnoho kvízů a hádanek, ale vzdělávaly se také v oblasti 
dopravní výchovy, zdravovědy, vodního hospodářství 
a učily  se práci s mapou.

„Doufáme, že se brzy s dětmi zase uvidíme při osob-
ním setkání. Ale využijeme všechny dostupné prostřed-
ky, abychom mohli být dětem „nablízku“ a zpříjemnit 
jim alespoň vzdáleně čas, kdy se nesmíme vídat,“ do-
dala Tvrdíková.

Text a foto: Zuzana Špačková

Vodní skauti z Přibyslavi provozují sobotní schůzky prostřednictvím videokonference
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, ráda bych vám přinesla pozi-
tivní zprávy z kultury, informovala vás o akcích, které proběhly v říjnu, ale bohužel 
nemohu. Vy víte proč.

První říjnový týden jsme alespoň stihli Týden knihoven, kdy jsme našim čtenářům 
odpouštěli upomínky a také jsme ty nové registrovali na rok zdarma. Velkou radost 
mi udělala skupinka nových čtenářek z páté třídy, které sem k nám samy přišly a na-
vrch k tomu si ještě vyluštily i dětský kvíz, za který po slosování začátkem listopadu 
obdrží odměny.

První říjnové pondělí jste ještě mohli stihnout jazzový koncert v sále místní ZUŠ 
a v knihovně proběhlo setkání maminek s dětmi – opět k nám zavítala jenom jedna 
maminka se svou holčičkou. Věřím ale, že se jim tu líbilo.

Ze zřejmých důvodů jsme museli zrušit všechny říjnové akce, a  nejen my jako 
pořadatelé, bohužel se neuskutečnila ani Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor 
Přibyslavska, v avizovaném termínu neproběhlo předání Ceny města Přibyslav ani 
křest nové knihy o Svazku obcí Přibyslavska. O prodeji této knihy a  její ceně vás 
budeme brzy informovat.

Co nás mrzí nejvíce, je přesunutí Divadelní Přibyslavi. Doufáme však, že tuto 
přehlídku ochotnických divadelních souborů vám budeme moci nabídnout v ná-
hradním jarním termínu – v  březnu a  dubnu 2021. Již zakoupené permanentky 
a  vstupenky zůstávají v  platnosti. Chtěli bychom, aby se odehrálo alespoň před-
stavení „Jak dědeček Hříbeček bohatýra napravil“ od místního souboru Hadrián, 
v původním termínu 13. či 14. listopadu. Je to však ve hvězdách, nevíme, zda to 
bude možné. Proto prosím sledujte náš web, Facebook, nebojte se nám zavolat o in-
formace, hned, jak víme něco jistě, necháváme to také vyhlásit místním rozhlasem.

Minimálně do 3. listopadu, ale zdá se, že to bude déle, máme uzavřené všechny 
provozy, bohužel vám nemůžeme ani donést knihy. Ale nebojte se, výpůjčky vám 
 prodloužíme a upomínky posílat nebudeme. 

Momentálně vás nemůžeme pozvat na žádnou listopadovou akci, pokud se ale 
bude moci alespoň něco z naplánovaných věcí uskutečnit, dozvíte se to.

Smutný podzim bez divadel

Napište křestní jméno spisovatele 
(znáte jeho dílo a počáteční písmeno příjmení) !

1. Jde sem lesem – K

2. Modrý poťouch – K

3. Honzíkova cesta – Ř

4. Táta pro radost i pro zlost – D

5. Začarovaná třída – B

6. Anička a fl étnička – P

7. Knihožrouti – S

8. Anča a Pepík zasahují – L

9. Ž

10. Ferda cvičí mraveniště - S

11. Není moře jako moře – V

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

dohromady celou větu. 

A nyní jedeme dál – do konce roku nás čeká šest nových tajenek. Už se blížíme 
do fi nále a vás už tak čekají dvě poslední slova. 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

Jak jsem zmiňovala výše – sledujte náš web, Facebook, v případě nejasností volejte 
na tel. čísla 569 484 361 či 569 484 257, jsme tu každý pracovní den od 8.00 – 12.00 
a od 13.00 – 16.00 hodin.

Klidný listopad a především mnoho zdraví vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková
knihovnice

ž
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Vzhledem k současným opatřením proti koronaviru došlo ke změnám v kulturním 
programu spolku Živá Přibyslav:

Deštivé dny - přesunuto na 19. 1. 2021 (Vstupenky zůstávají v platnosti).

Zbigniew Czendlik - přesunuto na: 3. 5. 2021 (Vstupenky zůstávají v platnosti, je 
možné je do 13. 11. vrátit).

Svatomartinské hody a koncert Františka Nedvěda přesouváme také na příští rok. 
Termín bude upřesněn. 

Připravujeme na 2021:
Vypsaná fi xa - koncert
Terapie sdílením LIVE - populární přednáška Ester a Josefi ny
A mnohem více...

Rádi bychom vám tímto poděkovali za podporu kultury v Přibyslavi. Ať už svou 
účastí, nebo přízní. Doufáme, že jste si tak jako my užili wokrshop s Bobem Kartou-
sem, pouťovou zábavu, Hradišťan, koncert Pokáče, nebo výstavu Hynka Čermáka. 
Děkujeme také našim partnerům - fi rmám Neufe, Amylon, SC Metal, ACO, Městu 
Přibyslav a Kulturnímu zařízení města Přibyslav. Přejeme kultuře a nám všem do dal-
ších týdnů, měsíců a let pevné zdraví a vše dobré! 

Spolek Živá Přibyslav 

Důležité informace o přesunutých 
akcích!

Skončilo další mé volební období ve funkci hejtmana. Chtěl bych opětovně, stejně 
jako v  minulosti, poděkovat všem občanům Vysočiny a  zvláště členům obecních 
samospráv za přátelskou spolupráci, dialog a snahu dobrat se ke společnému vý-
sledku. I když to nebylo vždy jednoduché a mnohdy bylo třeba kompromisů z obou 
stran. K  tomu, abychom se domluvili, jsme většinou nepotřebovali nutně žádné 
smlouvy a psané dohody. Co se domluvilo ústně, vždy pro nás platilo, stačilo podání 
ruky na  to, aby se věci začaly řešit. Poděkování patří občanům kraje, s mnohými 
jsem se potkal jen letmo, s některými jsem sdílel jejich osobní problémy. Na všech 
mi záleží, ale nemohu vyhovět všem a pomoci všude. Byl bych rád, aby i v dalším 
období byl náš kraj tak jako dosud symbolem vzájemného pochopení, tolerance 
a snahy o společnou věc.

Přeji vám pevné zdraví a více vnímání všeho dobrého, co je v nás a kolem nás.

Jiří Běhounek
 hejtman Kraje Vysočina

Slovo hejtmana
(města a obce říjen 2020)

Se zájmem jsem si přečetla článek od  spolku OPUKA, který se týká vysazová-
ní ovocných stromků podél silnic. Ano, naši dědové sázeli stromky kolem cest. Ty 
stromy jsou ještě na mnoha místech vidět jako pozůstatky z těch dob. Je to zrovna 
od Hesova ke Keřkovu, je to od Stříbrných Hor ke Krátké Vsi, k Modlíkovu, k Hřiš-
tím. Na silnici k Modlíkovu je hned za hřbitovem jeden takový pamětník, který dává 
velkou úrodu jablek. Vykvetly, dozrály, opadaly. Málokdo si jich všimne a sebere. 
Také od Hesova je takových stromů hodně a hodně je pod nimi spadaných jablíček. 
Hnijí na zemi. A není to jen v našem kraji. Pryč jsou doby osmnáctého století, kdy 
lidé chodili pěšky na poutě či návštěvy. Dnes se kolem profrčí autem a málokdo si 
všimne, že pod stromy leží plody práce jejich dědů a pradědů. Jen lidé, kteří chodí 
pěšky na procházky, si někdy seberou a okusí jablíčko. Jen určitá skupina lidí jde 
s pytli, aby spadané ovoce sebrali a odvezli někam do výkupny. Pro peníze!

Rozhodně nepatřím k lidem, kterým je lhostejná podoba naší krajiny. Je už k pláči, 
jak jsou postiženy naše lesy. Jak je potřeba, aby se na prázdná místa vysázela nová 
kultura. Na tu práci se moc lidí nehrne.

To jsem odbočila. Vím,  jaký je význam stromů - zvlášť při rozvoji naší techniky 
a množství aut, které dnes po silnici jezdí. Abychom za čas vůbec mohli dýchat čistý 
vzduch. Ale bohužel, když vidím, jak dopadá v dnešní době ovoce ze stromů, které 
pro nás sázeli naši předkové, jsem skeptická.

Marie Voralová

Sázíme stromky pro potomky

Tradiční podzimní festival ochotnických souborů Divadelní Přibyslav se letos po-
prvé za 37 let jeho existence nekoná. Byl zrušen dříve, než začal.

Ještě na  tiskové konferenci na  přibyslavské radnici ve  středu 7. října ředitelka 
Kulturního zařízení města Přibyslav Zdeňka Valnerová novináře informovala, že 
až do  posledního listopadového víkendu se na  prknech domu kultury odehraje 
jedenáct komedií. Ale již následující den vládní nařízení tři měsíce připravovanou 
divadení přehlídku zastavilo. Diváci neprožijí ani závěrečné vyhodnocení soutěže 
s bohatým programem. Plánuje se, že - pokud to půjde - 37. Divadelní Přibyslav 
proběhne na jaře příštího roku.

Zrušena byla rovněž Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska, která 
by historické sklepení přibyslavské radnice zaplnila ve dnech 17. - 19. října. Předchá-
zet ji o den dříve, v pátek 16. října, mělo slavnostní předání Cen města Přibyslav. Při 
něm měla být pokřtěna nová kniha nazvaná Svazek obcí Přibyslavska. Jak novinářům 
sdělili starosta města Martin Kamarád a místostarosta Micheal Omes, ani tyto akce 
se konat nebudou.

Spolek Živá Přibyslav odvolal talk show lanškrounského kněze Zbigniewa Czend-
lika Postel, hospoda, kostel a také první Svatomartinské hody v přibyslavské stodole 
s hanáckou cimbalovou muzikou Frgál.

Zdeňka Valnerová na již zmíněné tiskové besedě zhodnotila jako výjimečnou le-
tošní návštěvnost Informačního centra na Bechyňově náměstí. Od začátku června 
do konce září sem zavítalo 3634 turistů, což je o dvanáct set více, než v  loňském 
roce. Letos poprvé si mohli k projížďce na cyklostezce Přibyslav - Sázava vypůjčit 
koloběžku. Naopak menší zájem byl o letní kino, oproti loňsku v biografu pod širým 
nebem usedla jen polovina diváků.

Text a foto: Ivo Havlík

 Ředitelka Kulturního zařízení města Přibyslav 
Zdeňka Valnerová na tiskové konferenci 

na přibyslavské radnici 7. října 2020

 Ceny 37. ročníku přehlídky 
Divadelní Přibyslav, které z hlíny 

uhnětla a vypálila přibyslavská 
keramička Jana Marincová, 

letos rozdány nebudou.

Covid nad přibyslavskou kulturou stáhl 
oponu

Občan při rekon-
strukci koupelny 
staré umyvadlo 
odhodil v ulici 
Příkopy. Odvézt 
ho do sběrného 
dvora mu bylo 
zatěžko.

Foto: Ivo Havlík

ULICE NENÍ SMETIŠTĚ
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KERAMIČKA JANA MARINCOVÁ (dříve Březková) ve svém ateliéru na Bechyňově 
náměstí stále hledá způsob oživení své tradiční tvorby z  nejstaršího výtvarného 
materiálu - hlíny. Návrh na tento džbán nakreslila její dcera Šárka.

Foto: Ivo Havlík

Jeden z  největších diskontních řetězců, který provozuje širokou síť prodejen 
ve všech regionech České republiky, bude mít svůj marketní obchod také v Přibyslavi.

Na tiskové konfereci na přibyslavské radnici 7. října to novinářům prozradili sta-
rosta města Martin Kamarád a místostarosta Michael Omes. Jak uvedli, o vlastní 
prodejnu v Přibyslavi usiloval také Lidl.

Penny Market je dceřinnou společností mezinárodního obchodního řetězce 
REWE, která byla založena v Kolíně nad Rýnem v roce 1927 a nyní provozuje přes 
15 000 prodejen v 20 evropských zemích, zaměstnává kolem 330 000 lidí. PENNY 
lze najít v Německu, Rakousku, Itálii, Maďarsku a Rumunsku.

Na český trh společnost vstoupila v roce 1997 a ihned se zaměřila na rozvoj v re-
gionech. Díky tomu dnes v Česku provozuje téměř 400 prodejen a její prodejní síť 
je nejrozšířenější.

Market v Přibyslavi měl původně stát naproti benzínové pumpy, mezi starou ná-
dražní budovou a silnicí na Polnou. Jelikož v těchto místech má v budoucnosti vyús-
ťovat jihovýchodní obchvat města, volba nakonec padla na prostor mezi hřbitovem 
poblíž křižovatky ulic Havlíčkova a Generála Luži. Společnost soudí, že tento prostor 
má vysokou polohovou rentu, nachází se nedaleko největšího přibyslavského za-
městnavatele, strojírny ACO Industries. 

Řetězec Penny garantuje, že sedm z deseti potravinářských výrobků je skutečně 
českých. Uvádí: “Proto se u nás můžete vždycky spolehnout na pečivo lokálních pe-
kařů, maso a uzeniny především českých řezníků, ovoce a zeleninu místních farmářů 
nebo výběr piv z vašich oblíbených lokálních speciálů,”

 Penny market bude stát poblíž křížení ulic Havlíčkova a generála Luži; 
z parkoviště u strojírny ACO k němu povede chodník pro pěší

V Přibyslavi bude prodávat Penny Market

Firemní slogan zní: V PENNY nakoupíte hezky česky!

Předpokládá se, že první zákazníky Penny v  Přibyslavi uvítá za  dva roky, tedy 
na podzim 2022.

Text a foto: Ivo Havlík

Mladý kovář Petr 
Štáfl  se jako jediný 
umělec zapojil do ju-
bilejního 10. ročníku 
Dnů otevřených ate-
liérů na Vysočině. 

Do  jeho kovárny 
v Uhrách, místní části 
Přibyslavi, o  prvním 
říjnovém víkendu 
přišlo několik desítek 
lidí podívat se, jak se 
kuje železo, poznat 
výheň, dmychadlo, 
kovadlinu, buchar 
a kovářské nástroje - 

kladiva, kleště, babky, zápustky, průbojníky, sekáče, vratidla, hřebovnice, rohatiny, 
utínky, pilníky, měřidla, probíjecí a tepací desky. 

Nejen to, návštěvníci mohli obdivovat některá kovářova díla instalovaná pro tuto 
příležitost na venkovském dvoře.

Třiadvacetiletý Petr Štáfl  je prasynovcem českého malíře a grafi ka Otakara Štáfl a, 
jehož pozdně středověká dřevěná chalupa v  Havlíčkově Brodě byla prohlášena 
za  národní kulturní památku. Řemeslu se vyučil v  Třebíči, absolvoval kratší praxi 
ve Francii a ke kovářské maturitě ještě přidal zcela protikladnou profesi zlatníka.

Text a foto: Ivo Havlík

Petr Štáfl v Uhrách otevřel dveře 
kovárny

Vysoký kříž bude v sobotu 14. listopadu vztyčen na náhorní planině mezi osada-
mi Dvorek a Uhry. Ukotven bude u 101 let staré lípy a bude tak novou orientační 
dominantou posázavské krajiny. 

Autorem je mladý kovář Petr Štáfl . 

Kříž v  sobotu 14. listopadu v  15 hodin požehná P.  Pavel Sandtner. Zváni jsou 
všichni, kdo chtějí prožít slavnostní okamžik a přesvědčit se, že ze zvoleného místa 
je město Přibyslav rozprostřeno jako na dlani.

Přibyslav bude mít novou dominantu
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Ve  dnech 2. a  3. října 2020 se v  České republice konaly volby do  krajských 
samospráv. 

Kvůli pandemickému šíření nákazy covid-19 poprvé v historii proběhly za přísných 
hygienických podmínek, bezpodmínečnou povinností voličů bylo vejít do volební 
místnosti v roušce na ústech a stejnou ochranu dýchacích cest museli mít všichni 
členové volebních komisí. 

V Přibyslavi byly tři volební okrsky, všechny sídlily na radnici. Nové složení zastu-
pitelstva si vybralo 1307 voličů. Když jich na volebním seznamu bylo zapsáno 3122, 
volební účast dosáhla 41,86 %. Byla tedy vyšší než v České republice, kde průměr 
dosáhl 37,94 %.

Nejúspěšnější v Přibyslavi bylo volební seskupení ODS a Starostové pro občany, 
získalo 249 hlasů (19,22 %). Velice těsně jej se ziskem 240 hlasů (18,53 %) následo-
vala KDU-ČSL. Třetí skončilo hnutí ANO se 194 hlasy (14,98 %), které opět těsně 
následovala Česká pirátská strana se 183 hlasy (14,13 %). 

Z parlamentních stran se nad pětiprocentní hranici v Přibyslavi ještě dostala ČSSD 
(133 hlasů - 10,27 %) a  Starostové pro Vysočinu (84 hlasů - 6,48 %). Pod tímto 
prahem se ocitli: Pro TOP Vysočinu (55 hlasů - 4,24 %), KSČM (52 hlasů - 4,01 %), 
Svoboda a přímá demokracie (51 hlasů - 3,93 %), Trikolóra - Soukromníci (17 hlasů 
- 1,31 %). 

Početně zanedbatelné hlasy obdrželi Rozumní - Petr Hannig (12), Demokratická 
strana zelených (11), Strana zelených (10), Volte pravý blok (2) a Moravské zemské 
hnutí (1).

V krajském zastupitelstvu Přibyslav zastoupení nemá
O působení v zastupitelstvu Kraje Vysočina usilovalo pět občanů Přibyslavi: Ota 

Benc za ODS, Jan Málek za KDU-ČSL, Josef Pelikán, st. a Josef Pelikán, ml. za Ro-
zumní - Petr Hannig, Milan Kachlík za Pro TOP Vysočinu. Nikdo z nich nebyl zvolen. 
V uplynulých čtyřech letech Přibyslav v krajské samosprávě měla zastoupení v osobě 
Oty Bence (ODS), nyní tedy nemá žádné.

Složení krajského zastupitelstva je v době uzávěrky listopadového vydání občasní-
ku takové: ANO 10 mandátů, ODS a Starostové pro občany 7, Česká pirátská strana 
7, KDU-ČSL 6, ČSSD 6, Starostové pro Vysočinu 6, KSČM 3. 

Obsazení se však může změnit. Výsledek rozporuje volební seskupení Pro TOP 
Vysočinu (TOP + KAN + Monarchisté). Účast v zastupitelstvu mu unikla o jediný(!) 
hlas, soudní cestou se proto dožaduje přepočítání hlasů. 

Souběžně s krajskými volbami proběhly volby do jedné třetiny Senátu. Havlíčkob-
rodska se však netýkaly.

Text a foto: Ivo Havlík

Jak jsme volili do samosprávy 
Kraje Vysočina?

 Občanská demokratická strana v Přibyslavi agitovala ještě tři týdny po volbách

Obří kamión krouhané i nekrouhané bílé brukve zelné, neboli hlávkového zelí, 
zaparkoval v  pátek 9. října krátce po  poledni na  Bechyňově náměstí. Obchod 
s ovocem a zeleninou Zdeňky Servítové, který si letos připomíná 30. výročí svého 
založení jako vůbec první soukromé prodejny po roce 1989 v Přibyslavi, do pozdně 
odpoledních hodin rozprodal celou dodávku. Kdo si předem neobjednal, nekoupil. 
Zákazníci si pytle krouhanky odváželi v autech nebo na vozících. V domácnostech 
byly připravené dřevěné, kameninové a  keramické soudky, nebo třeba jen větší 
sklenice. K  nejódované soli a  v  Keřkově vyšlechtěnému kmínu někdo také přidal 
jablka, cibuli, křen nebo bobule jedlého jeřábu. Každý podle osvědčeného receptu 
nakládal, šlapal a dusal, protože první podmínkou zdaru je uvolnit buněčnou šťávu. 
Čtyři až šest týdnů bude nyní trvat, než elixír zdraví ochutnáme. Že by poprvé jako 
přílohu svatomartinské husy?

Kysané zelí je česká klasika, ale napěchováno v sudech provázelo Kryštofa Kolum-
ba na jeho objevných zaoceánských plavbách, námořníky chránilo před kurdějemi 
z nedostatku vitaminu C.

Text a foto: Ivo Havlík

Lidé krouhali a šlapali zelí z obchodu, 
který prodává 30 let

 Prodejna ovoce, zeleniny a květin Zdeňky Servítové si při prodeji hlávek zelí připomenula 
30. výročí svého založení. Po politických změnách se v roce 1990 stala vůbec prvním soukromým 

obchodem v Přibyslavi. Zelinářství na Bechyňově náměstí nedávno dostalo novou střechu, 
posouvací výkladní skříně a firemní štít.

Několik let na  Bechyňově náměstí 
v  prostoru autobusového nádraží 
parkoval osobní automobil Peugeot. 
Nová legislativa městu umožnila se 
vraku zbavit. 

Starosta města Martin Kamarád 
majiteli vozu Zdeňku Waiskronovi 
z obce Bošilec v okrese České Budějo-
vice sdělil, že když dva měsíce nerea-
goval na výzvu, aby vozidlo odstranil, 
bylo přemístěno do  dvora hasičské 
zbrojnice. Vlastník byl současně 
upozorněn, že bude hradit náklady 
na tento přesun a automobil si může 
vyzvednou nejpozději 8. ledna 2021, 
pokud tak neučiní, bude prodán. 

Razantní řešení svízelné situace, 
kdy se na  přeplněných komunika-

cích a parkovištích množí chátrající a nepojízdný šrot na čtyřech kolech, konečně 
umožňuje letos v lednu schválená novela zákona o pozemních komunikacích. Nová 
právní norma v paragrafu 19 za vrak považuje silniční vozidlo zjevně trvale technicky 
nezpůsobilé k provozu. 

Fotografi e dokládá, že vozidlo, které na přibyslavském náměstí před několika lety 

Přibyslav se zbavuje vraků

odstavil řidič z jižních Čech, skutečně vrakem je, ačkoli dosud má státní registrační 
značku. Navíc novela zákona nyní za vrak považuje také vůz, jehož státní technická 
prohlídka propadla před šesti a více měsíci. Odstraněný Peugeot měl platnou tech-
nickou prohlídku do 14. května 2018. Na silnicích tedy neměl právo jezdit už déle 
než dva roky.

Text a foto: Ivo Havlík
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I na železničním přejezdu platí určitá 
pravidla, která řidiči musí dodržovat
KRAJ VYSOČINA: Od  začátku letošního roku do  konce září řešili policisté na  želez-
ničních přejezdech na  Vysočině celkem  21 dopravních nehod, při kterých byla jedna 
osoba usmrcena, a dalších osm jich utrpělo zranění. V naprosté většině případů jsou 
viníky takových dopravních nehod samotní řidiči, kteří nerespektují zvukové a světelné 
výstražné znamení nebo vlak na železničním přejezdu přehlédnou.

V  první řadě je zapotřebí si uvědomit, že řidiči si na  železničních přejezdech musí 
počínat obzvláště opatrně a mít na paměti, že srážka s vlakem mívá fatální následky. 
Vlaková souprava nedokáže okamžitě zastavit a  její brzdná dráha se může počítat až 
na stovky metrů, a to i při relativně nízké rychlosti soupravy. Proto je zapotřebí, aby si 
řidiči při přejíždění přejezdu počínali obzvláště opatrně, zejména se pak přesvědčili, že 
ho mohou bezpečně přejet.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích nám jasně říká, že vozidla se před že-
lezničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém k němu přijela. Ve vzdálenosti 50 
metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 
kilometrů v hodině. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovací-
ho zařízení, smí 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí 
nejvýše 50 kilometrů v hodině. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně 
prodlužovat dobu jeho přejíždění.

V případě, že dojde k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič od-
stranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, 
aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. 

Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej před-
nost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled 
na trať.

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd v těchto případech:
• je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejez-

dového zabezpečovacího zařízení
• je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového 

zabezpečovacího zařízení
• sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
• je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho 

houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového 
zabezpečovacího zařízení

• dává-li znamení k  zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo 
žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem

• nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování 
v jízdě

V případech, je-li dávána výstraha dvěma červený-
mi střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového 
zabezpečovacího zařízení nebo je-li dávána výstraha pře-
rušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího 
zařízení nebo sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, smí řidič 
vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem 
dostal od  pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k  jízdě přes želez-
niční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě 
přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. 
Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče 
prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. Řidič musí mít na  pamě-
ti, že zaměstnanec provozovatele dráhy je oprávněn v  blízkosti železničního 
přejezdu zastavovat vozidla. Znamení k zastavení vozidla dává vztyčenou paží 
nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým 
pohybuje v horním půlkruhu.

Při jízdě přes železniční přejezd musí řidič dodržovat i další pravidla silničního 
provozu. Na  železničním přejezdu nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se 
a couvat. Na železničním přejezdu a ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním 
nesmí zastavit a  stát. Řidič nesmí užít dálková světla, mohl-li by být oslněn 
strojvedoucí vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla. Při zastavení vozidla před 
železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl 
oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Pokud řidič vozidla poruší tato pravidla, dopouští se přestupku proti bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provozu, za který hrozí pokuta ve správním řízení 
až do výše pěti tisíc korun. V blokovém řízení může být řidiči uložena pokuta 
až do výše dva a půl tisíce korun. V případě, že řidič bude na železničním pře-
jezdu nebo v  jeho těsné blízkosti předjíždět, bude tento přestupek oznámen 
správnímu orgánu k projednání, kde je sankce ještě vyšší. Ve správním řízení 
může také správní orgán uložit přestupci zákaz činnosti spočívající v řízení mo-
torových vozidel.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. Bc. David Linhart

vrchní inspektor
Tel: 974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

Zima zaklepala na dveře a s ní začíná každoroční topná sezóna. Počet požárů, způ-
sobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin 
na území České republiky rok od roku stoupá. S tím samozřejmě stoupá také způso-
bená škoda, která v mnoha případech dosahuje řádů desetitisíců až milionů korun. 

Společenstvo kominíků ČR, které svá pracovní jednání a odborná školení již ně-
kolik let pořádá výhradně v Přibyslavi, upozorňuje, že spotřebiče paliv (např. kotle, 
krbová kamna, a další) a komíny musí prohlédnout odborník, protože nejvíce požá-
rů vznikne přímo v komíně, kde dochází ke vznícení nevyčištěných sazí.

Kontrolovat a čistit spalinovou cestu ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb., o čistě-
ní, kontrole a revizi spalinové cesty.

Revizi provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru komi-
nictví a zároveň revizním technikem spalinových cest. 

Povinná kontrola alespoň jednou za rok
Základní lhůta pro čištění spalinové cesty na pevná paliva s celoročním provozem 

(např. běžný rodinný dům), kde je výkon kotle do 50kW je 3x ročně. U spotřebi-
čů na kapalná paliva 2x ročně a 1x za  rok je potřeba provést údržbu spotřebiče 
na plynná paliva. 

Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje obča-
nům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být 
provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Topná sezóna začala, máte v pořádku komín?
Nenaleťte falešné-
mu “odborníkovi”!

Lidé již nemusí naletět fa-
lešným oborníkům. Pro pro-
vádění revize spalinové cesty 
totiž musí osoba, která revizi 
provádí, mít navíc osvědčení 
revizního technika. Je možné 
ověřit si, že domů je na revizi 
pozván skutečný odborník. 
K tomu přispívá aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou 
na svých stránkách spustilo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
na adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/

Kdo je nejblíž Přibyslavi? 
Potřebné informace poskytují také webové stránky Společenstva kominíků ČR - 

www.skcr.cz. Z nich aktuálně vyplývá, že nejbližšími kominíky v Přibyslavi, řádnými 
členy Cechu kominíků Kraje Vysočina, jsou místní Jiří Voda, Marek Pleskač v České 
Bělé, Martin Borovský v  Havlíčkově Brodě a  Patrik Volše ve  Štokách; nejbližšími 
revizními techniky spalinových cest v Přibyslavi jsou Martin Borovský v Havlíčkově 
Brodě, Jan Leksa ve Žďáru nad Sázavou a Patrik Volše ve Štokách.

Text a foto: Ivo Havlík
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Město Přibyslav se postará o ošetření stávajících dřevin a výsadbu nových stromů 
a keřů v místě legendárního úmrtí Jana Žižky z Trocnova 11. října 1424. 

Od letošního léta poblíž obce Žižkovo Pole probíhá projekt nazvaný Revitalizace 
zeleně v okolí Žižkovy mohyly. Projekt spolufi nancuje Evropská unie z  fondu pro 
regionální rozvoj v rámci operačního programu Životní prostředí. 

Předpokládají se celkové náklady 414 000 Kč, z čehož bude Evropská unie hradit 
čtyři pětiny - 331 000 Kč, zbytek - přibližně 83 000 Kč - doplatí město Přibyslav.  

Novorenesanční stavba podle návrhu architekta Antonína Wiehla byla odhalena 
v říjnu 1874, většina lip proto na místě roste téměř 150 let. 

Projekt Revitalizace zeleně v okolí Žižkovy mohyly bude ukončen na podzim 2024, 
shodou okolností tehdy uplyne rovných 600 let od Žižkova skonu.

Text a foto: Ivo Havlík

U Žižkovy mohyly bude park

 Vlastníkem památníku je město Přibyslav, které u něho nyní postavilo nové lavice. 
Turisté mohou posedět a občerstvit se.

Všichni účastníci podali fantastické výkony, chvíli to vypadalo, že bude málo 
kotoučů.

Avšak vítěz může být pouze jeden, letos to je místní borec Tomáš Večeřa. Výherci 
gratulujeme!!!

Rovněž závodníci na druhém a třetím místě obdrželi diplom a drobné dárky.

Už teď se těšíme na další ročník, a věříme, že se nás sejde více!

Luděk Fišer

V říjnu proběhl v Přibyslavské posilovně 0. ročník v benchpressu

Sportovní hala P ibyslav, eská 34

22. 11. 2020 Liga Vyso iny elév
29. 11. 2020 Liga Vyso iny p ípravek
20. 12. 2020 P ebor Vyso iny ml. žák
9. 1. 2021 Liga starších žák  - Vyso ina
Vstup volný
 

Po  měsíci vám opět přinášíme  výsledky našich týmů s  aktuálními informacemi 
z klubu. Ačkoliv se chvíli po ofi ciálním začátku sezóny připletla do cesty opatření, 
která snahu našich týmů překazila, stihla téměř všechna naše družstva, kromě mlad-
ších žáků, odehrát alespoň jeden turnaj.

Přípravka se představila na jediném turnaji, kde ovšem vyhrála všechna utkání. 
Pokud to opatření dovolí, odehraje naše nejmladší družstvo další turnaj 29. listopa-
du v domácí hale. Další, kdo má za sebou turnaj, jsou elévové, kteří si odvezli jedno 
vítězství a tři porážky. Domácí turnaj by se mohl uskutečnit 22. listopadu. Dorostenci 
si ze SH v Novém Veselí též přivezli plný bodový zisk, na domácí půdě – v Novém 
Veselí - by se chtěli předvést 19. prosince.

V souladu se všemi vládními opatřeními jsme byli nuceni zrušit Podzimní prázd-
niny s SK JUVENIS. Doufáme, že se situace zlepší a budeme moci uspořádat Jarní 
prázdniny s SK JUVENIS. O vývoji celé akce vás budeme průběžně informovat.

Dle aktualizovaných stanov Českého fl orbalu může fl orbalová sezóna trvat až 
do poloviny června. Proto se zatím žádná utkání ani turnaje neruší, pouze přesouva-
jí. Pevně věříme, že situace dovolí a naše týmy odehrají co nejvíce zápasů i před do-
mácím publikem, aby mohly dělat radost nejen sobě, ale i našim věrným fanouškům. 

Přejeme vám touto cestou pevné zdraví a hodně optimismu a těšíme se na další 
setkání u fl orbalu.

Šárka Jandová
Manager klubu SK JUVENIS PŘIBYSLAV

Florbal rychle začal, rychle skončil
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Fotbalový klub SK Přibyslav v příštím roce oslaví 90. výročí svého založení. Dlouhé 
jubileum má kuriózní předehru - na přibyslavském hřišti se v neděli 11. října 2020 
poprvé od roku 1931 soutěžní utkání hrálo před prázdnou tribunou. Klub respek-
toval vládní nařízení kvůli šíření pandemie. 

V nikým nepovzbuzovaném střetnutí okresního přeboru naše rezerva remizovala 
s Jiskrou Šlapanov 1:1 (1:1), náš gól již v 9. minutě vsítil Adam Mikulinec. Bez diváků 
se hrálo také v Keřkově, místní Sativa tam porazila rezervu Věžnice 4:0 (3:0), skóro-
vali Štěpán Šrámek, Jakub Kunstar a dvakrát Adam Kunc.

Fanoušci nemohli jet povzbudit ani naše první mužstvo do Nové Vsi u Nového 
Města na Moravě. Prohráli jsme tam 3:0 (2:0), první gól do naší sítě padl již dvě 
minuty po zahajovacím výkopu. Po vyloučení Jakuba Sibery Přibyslav půlku druhého 
poločasu hrála o deseti.

Z dřívějších dosud nepublikovaných výsledků připomeňme alespoň utkání z po-
sledního záříjového víkendu. První mužstvo v  něm prohrálo na  stadionu Slavoje 
Žirovnice 6:3 (2:0), utkání rozhodovala žena - Věra Soukupová, a rezervní tým doma 
porazil Kovofi niš Ledeč nad Sázavou 3:2 (0:1). 

Oba zápasy byly zajímavé tím, že o přibyslavský součet šesti 
branek se postarali pouze dva hráči - v Žirovnici se třikrát trefi l 
Pavel Škacha a doma se o svůj hattrick postaral Adam Vostál.

Kuriózní výsledky
Zajímavé je rozhlédnutí po blízkém fotbalovém okolí. V Polné 

se hodně trápí tamější Slavoj. V divizní soutěži je poslední s jedi-
ným bodem, který uhrál ve Velké Bíteši. Všechny ostatní zápasy 
Polná prohrála, většinou vysokým rozdílem. Mužstvo utržilo již 
33 branek a pouze pět dalo. Po ostudném debaklu doma s Hodo-
nínem 0:9 (0:5) se zdálo, že starosta města Jindřich Skočdopole, 
věrný fanoušek polenské kopané, na radnici vyvěsí černý prapor. 

V přeboru Havlíčkobrodska stejně krutě prohrává Sokol Gol-
čův Jeníkov. V  sousední Dlouhé Vsi utrpěl porážku 9:1 (5:0), 
doma podlehl Šmolovům 2:12 (1:3) a  v  Herálci byl takzvaně 
na ručník, když utrpěl výprask 15:2 (5:0).

Dva týdny se soutěžní zápasy hrát nesměly. Při uzávěrce listo-
padového vydání občasníku nebylo zřejmé, zda se kopaná v Při-
byslavi mohla hrát poslední říjnovou a první listopadovou neděli.

Text a foto: Ivo Havlík

Fotbal se poprvé v dlouhé historii hrál 
bez diváků

 V jednom z podzimních utkání na fotbalovém hřišti SK Přibyslav si 
záložník Jakub Sibera takto přičichl k soupeřově štulpně a kopačce

 
 

Mnohokrát děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se přišli spolu s námi naposledy rozloučit 
s naším manželem, tatínkem a dědečkem 
 
panem  

Jaroslavem Stejskalem. 
 
 
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové 
dary. 
 
Manželka Marcela s dětmi 
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JÍDELNA ACO PŘIBYSLAV   
      

NABÍZÍ ROZVOZ OBĚDŮ DO VAŠICH FIREM I DOMÁCNOSTÍ V PŘIBYSLAVI 
 

POCTIVÁ KUCHYNĚ 

VÝBĚR ZE 3 DRUHŮ MENU 

CENY VČETNĚ POLÉVKY I S DOPRAVOU OD 84Kč /pro firmy ceny dle domluvy/ 

UŠETŘÍTE NÁKLADY NA SUROVINY A ENERGIE 

UŠETŘÍTE ČAS, KTERÝ BUDETE MOCI VĚNOVAT SVÝM BLÍZKÝM NEBO 

SVÝM KONÍČKŮM 

POSTARÁME SE VÁM O PRAVIDELNOU STRAVU V PRACOVNÍ DNY 

 
DÁLE NABÍZÍME ZAJIŠTĚNÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB JAKO JSOU SVATEBNÍ 

HOSTINY, RODINNÉ OSLAVY A FIREMNÍ VEČÍRKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: 724 948 763 

JÍDELNA ACO PŘIBYSLAV   
      

NABÍZÍ SVATOMARTINSKÉ MENU NA VÁŠ STŮL 
 

V SOBOTU 14. 11. 2020 VÁM DOMŮ I DO FIRMY PŘIVEZEME 
 

2-CHODOVÉ SVATOMARTINSKÉ MENU 
Polévka 

Husí kaldoun s játrovými knedlíčky, masem a těstovinami 
Hl. chod 

Pečené husí nebo kachní stehýnko, červené zelí s jablky, bílé kysané zelí, domácí bramborové a houskové 
knedlíky 

Cena za 2-chodové menu včetně dopravy je 279Kč, resp. 249Kč za kachní stehno 
 

4-CHODOVÉ SVATOMARTINSKÉ MENU 
Předkrm 

Domácí paštika z husích jater, bagetka 
Polévka 

Husí kaldoun s játrovými knedlíčky, masem a těstovinami 
Hl. chod 

Pečené husí nebo kachní stehýnko, červené zelí s jablky, bílé kysané zelí, domácí bramborové a houskové 
knedlíky 

Moučník 

Dýňový perník 
Cena za 4-chodové menu včetně dopravy je 359Kč, resp. 329Kč za kachní stehno 

 
Celé menu Vám přivezeme v čase oběda připravené ihned k podávání 

Přenechte starosti s přípravou nám a Vy si užijte pohodový den 
 

Objednávky přijímáme do 10. 11. do 14hod. Na čísle: 724948763 
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Vánoční nabídka pro rok 2020 
Čajové pečivo suché  500g – 170,- 
Bezlepkové čajové  150g – 49,- 
Objednávky do 7. 12. 2020 včetně 
 

Těsta: baleno po 500g 
Objednávky do 7. 12. 2020 včetně  výdej 11. 12. 2020 

linecké světlé 29,-   linecké tmavé 30,- 
ořechové 43,-    kokosové 33,- 

 

Další nabídka – objednávky do: 7. 12. 2020 včetně 
Sněhové pečivo, Kokosky, Žloutkové, Laskonky, Marokánky, Florentýnky, Linecké i 
Bezlepkové 
 

Korpusy dle nabídky – objednávky do 7. 12. 2020 včetně 
 

Drobné zákusky 
Plněná kolekce 1kg/470,- Kč 
 

Objednávky do: 14. 12. 2020 včetně 
Výdej: 21. – 23. 12. 2020 
 

Dne 23. 12. 2020 otevřeno do 12:00     Budeme se těšit na Vaši návštěvu! 
 

  www.cukrarnafontana.com     tel: 569 484 650 

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

Chcete znát své předky? 
Vytvořím Vám rodokmen 

s knihou jejich života. 
https://www.rodokmenypredci.cz/ 

telefon: 607 67 63 71 

Uzávěrka příštího čísla 19. 11. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 12. 2020)
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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 hos  ny, fi remní večírky, 

rauty, promoce atd.
  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme
  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158

Pracovní doba
PO-PÁ 8.00-12.00 13.00-16.00
Tel.: 569 484 257, 569 484 361

 Průtok Sázavy pod kamenným mostem v Ronově . Foto: Michael Omes

Městská knihovna 
a Informační centrum 

Přibyslav
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Dílnička v knihovně - září Foto: redakce PO

Dílnička v knihovně - říjen Foto: redakce PO
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Hudba s radostí

Barbora Zadražilová  •  Michaela Štefáčková  •  Hana Loubková


