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Vážení občané,

dovolte mi, abych Vám na přelomu roku 2020 a 2021 popřál mnoho dobrého 
v novém roce 2021. Ten rok, který právě uplynul, byl vskutku výjimečný. Sled udá-
lostí započatý v brzkých jarních měsících změnil realitu našich životů k nepoznání. 
Část z nás připravil o živobytí, další část ohrozil na životě a zdraví. Uvrhl zadlužení 
naší země do relací, o kterých jsme ani neuvažovali jako o možných. Na poloviční 
výsledek je třeba dvojnásobného úsilí i v práci úřadu a města. Získat v průběhu roku 
stavební povolení na cokoli nesmírně komplikuje situace v nefungující, či částečně 
fungující státní správě. Vyjádření některých dotčených organizací jsme získávali i 6 
měsíců. Už i na ta podání vysvětlení na policii je komplikované dohodnout termín...  
Chci věřit, že je před námi světlo na konci tunelu, i když ho příliš nevidím. Tedy nevi-
dím ho minimálně do konce jara a následný podzim bude s otazníkem.  Dnes už je 
jisté to, že jsme vynaložili obrovské náklady společenské i ekonomické na záchranu 
životů, jež se nám nakonec zachránit nepodařilo. Věřit ještě, že celý náš postoj k ře-
šení současné situace někdo odpovědný přehodnotí a oddělí zabezpečení kriticky 
slabých článků od nástrojů hromadné, předběžné opatrnosti je spíš znakem naivity 
než naděje. Doufám, že nastávající svátky však budou takovým okamžikem zastavení 
a naděje, že se naše životy dostanou časem do normálních kolejí.

Zastupitelstvo města dnes, v době uzávěrky PO, bude hlasovat o  těchto inves-
tičních prioritách: oprava chodníku podél silnice I/19, výstavba  chodníku Dvorek, 
TKR programové vybavení a  přípojky, TKR - zařízení pro modernizaci rychlosti 
připojení, vybavení dětských hřišť, modernizace telefonní ústředny, odbahnění ryb-
níku Hřiště, rekonstrukce MŠ Přibyslav - Bezručova - nejstarší část, výstavba okružní 
křižovatky, výstavba kolumbária a  výstavba areálu technických služeb. V  případě 
přijetí dotace, či fi nanční spoluúčasti dalšího subjektu, vestavba odborných učeben 
ZŠ Přibyslav, zateplení kulturního domu, revitalizace zámeckého parku a novostav-
ba tribuny a  sportovního zázemí TJ Sokol Přibyslav. Zároveň schvaluje přípravu 

předprojektové a  projektové dokumentace na  autobusové zastávky, technickou 
infrastrukturu K Hesovu, nové zastřešení haly, silnici Dobrá K Vomelům, chodník 
podél silnice 3. třídy v Keřkově a chodník směrem na Žižkovo Pole v Dobré. Protože 
se ale v těchto dnech rozhoduje o povolení mnoha z nich, není jasné, zda je bude 
moci město všechny realizovat. Věřím, že budeme ve většině úspěšní.

V minulém občasníku vyšel trochu nesourodý článek z pera pana Josefa Pelikána 
st. Nemá smysl asi komentovat vše, co v něm zaznělo. Za důležité považuji se vyjád-
řit k tvrzením, která se zabývají napojením lokality Pod Osivou na silnici I/19. Nevím, 
jestli je stavba kruhového objezdu znakem světovosti, každopádně faktem zůstává, 
že mnoho jiných variant křížení komunikací v tomto konkrétním místě nebylo, pro-
tože s lokalitou Pod Bramborárnou bude řešeno i napojení Neufe a potencionální 
průmyslové zóny. Toto napojení bych určitě nezaměňoval s východním obchvatem 
Přibyslavi, který je v územním plánu navržen jinde a je prakticky nerealizovatelný. 
Okružní křižovatka, podaří-li se nám ji včas stavebně povolit, má řešit alternativu 
vjezdu a výjezdu z/do obytné zóny, kdy do ní v této chvíli existuje jediný vjezd přes 
Ronovskou ulici. Co se týče zátěže na obytné domy, není cílem tohoto propojení 
zátěž zvýšit, ale rozložit do dvou, v budoucnu do třech, míst. Je s podivem, že pan Pe-
likán neví jako bývalý zastupitel, za jakých okolností byla připravována (v součinnosti 
se stavbou mostu ŘSD v Ronově nad Sázavou) stavba chodníku na něj navazující. 
Přesto jsem rád, že tato témata otevírá na stránkách Přibyslavského občasníku, kde 
je i  já mohu vysvětlit veřejnosti. Je to výrazně lepší alternativa, než je vysvětlovat 
na Policii ČR, což jsem dnes činil dvě hodiny před napsáním tohoto mého článku.   

Přeji nám všem, aby byl následující rok rokem uklidnění celospolečenské situace, 
rokem uklidnění v  našich rodinách, rokem opětovného vykročení vpřed, rokem, 
ve kterém se nebudeme muset obávat o své zdraví či živobytí.

Martin Kamarád, starosta města

Dne 15. 12. 2020 proběhlo v  Havlíčkově Borové 
v  sídle MAS (místní akční skupiny) jednání správní 
rady Havlíčkův kraj, o. p.  s. Přítomní byli seznámeni 
s  aktuálními informacemi o  výzvách stávajícího pro-
gramového období a také o přípravě nového období 
(2021-2027). 

Zajímavým mezinárodním projektem v oblasti kul-
turního dědictví a rozvoje cestovního ruchu je tzv. Cis-
terciácká klášterní krajina, do kterého je zapojena MAS 
Havlíčkův kraj a město Žďár nad Sázavou.

Projekt na vybudování školních 
dílen

Pro město Přibyslav jsou důležité následující výzvy 
z Integrovaného regionálního operačního programu: 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a Infrastruk-
tura základních škol.

V souladu se schválenými prioritami se město Při-
byslav bude ucházet o dotaci na vybudování školních 
dílen v  objektu ZŠ Přibyslav (pod šatnami). Podané 
žádosti o dotaci prostřednictvím MAS mají o něco vyšší 
bodové  ohodnocení oproti tzv. žadatelům napřímo, 
a tak i větší šanci získat fi nanční podporu na své pro-
jekty. Pro ZŠ Přibyslav i naše město by bylo zajištění 
odpovídajícího zázemí pro tuto kategorii praktického 
vzdělávání velkým přínosem. 

Občanům města Přibyslavi a  čtenářům Přibyslav-
ského občasníku přeji v  novém roce všechno dobré 
především pevné zdraví a naději v klidnější a bezpeč-
nější budoucnost pro nás a naše blízké. 

Michael Omes, místostarosta

Vše nejlepší do roku 2021

Dotační období 
pro Havlíčkův kraj Tříkrálová sbírka 2021

Sbírka se uskuteční v sobotu 9. 1. 2021, pokud nám to aktuální epidemická situace dovolí. Sraz koledníků 
bude ve 13 hodin před klubovnou skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Tříkrálový koncert se letos 
konat nebude.

Organizačně pomáháme Tříkrálovou sbírku pořádat v samostatných obcích Modlíkov, Olešenka, Nové Dvory, 
Žižkovo Pole a Stříbrné Hory.

Prosíme dobrovolníky, kteří budou ochotní, aby se zapojili do sbírky.  Velice si vážíme každé pomoci, zejména 
v této náročné době.

Úspěch sbírky spočívá také v tom, že se lidé dozví, na co přispěli. Po sečtení všech kasiček je důležité také 
informovat veřejnost o tom, kolik jejich obec nebo městská část přispěla.

Všem dárcům i dobrovolníkům, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojí, upřímně děkuji.

Informace prosím sledujte na webových stránkách: https://pribyslavsko.estranky.cz/ a https://hb.charita.cz

Děkuji. Za pořadatele Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku
Michael Omes

PŘIBYSLAVSKÁ 
RADNICE

ve vánoční výzdobě 
na snímku Ivo Havlíka
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
NA PŘIBYSLAVSKU  

 

 v sobotu 9. 1. 2021 
 

v Přibyslavi a v okolních obcích 
Sraz koledníků - dětí a dospělých ve 13 hod. 

před klubovnou skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. 
 

Z výtěžku sbírky v roce 2021 OCH Havlíčkův Brod 
 chce podpořit: 

 Centrum sociálních služeb Petrklíč, nákup svozového auta, 
 Domácí hospicovou péči, nákup zdravotnického vybavení, 

dofinancování provozních nákladů, 
 Financování nákladů na provoz charitních služeb, 

 Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí. 
 

(Informace M. Omes tel.: 728 264 579, 
michael.omes@seznam.cz) 

 
DĚKUJEME 

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ V TRADIČNÍ PODOBĚ, POKUD TO 
UMOŽNÍ AKTUÁLNÍ SITUACE A PŘIJATÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ. 
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     Tajemník Městského úřadu Přibyslav vyhlašuje dle ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové řízení na obsazení místa  

vedoucího odboru hospodářsko-správního Městského úřadu Přibyslav 
Název územního samosprávného celku: město Přibyslav 
Druh práce: vedoucí odboru hospodářsko-správního (úředník) 
Místo výkonu práce: Přibyslav  
Pracovní úvazek: 1,0 - na dobu neurčitou; předpokládaný nástup 1. 4. 2021 
Platová třída odpovídající druhu práce: 10 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: 
 státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR, jde-li o cizího státního občana, 
 věk minimálně 18 let, 
 způsobilost k právním úkonům, 
 bezúhonnost, 
 ovládání jednacího jazyka. 

Jiné požadavky územního samosprávného celku: 
 minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studiu nebo vyšší odborné vzdělání (ekonomického směru výhodou), 
 dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet), 
 řidičské oprávnění skupiny B. 

Výhodou: 
 zkouška Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu nebo 

při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 
 znalost rozpočtování a účetnictví obcí, 
 znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vyhlášky č. 323/2002 Sb., 
o rozpočtové skladbě, 

 praxe v obecní samosprávě. 

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:  
 jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 datum a místo narození uchazeče, 
 státní příslušnost uchazeče, 
 místo trvalého pobytu uchazeče 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 kontaktní údaje - telefon, e-mail, 
 datum a podpis uchazeče. 

Uchazeč k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto doklady:  
 životopis, ve kterém uvede, mimo jiné, údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících 

se požadovaných činností, 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením, 

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně ověřenou kopii o složení ZOZ, 
 čestné prohlášení a ověřenou kopii osvědčení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na 

uchazeče narozené po 1. 12. 1971), 
 motivační dopis, ve kterém stručně uvede svoji motivaci k výkonu práce vedoucího odboru hospodářsko-správního, 
 souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení. 

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek:  
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, tak, aby byly doručeny nejpozději do pondělí 11. 1. 2021 do 16:30 na podatelnu MÚ. 
Obálka s přihláškou a požadovanými dokumenty musí být viditelně označena textem „Výběrové řízení – vedoucí OHS“. 

Kontaktní osoba: Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ, tel. 569 430 831, e-mail: matejuv@pribyslav.cz 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
V Přibyslavi dne 20. listopadu 2020      Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav 

 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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Upozorňujeme, že 31. ledna 2021 je nejzazší termín pro podávání nominací 
na udělení Ceny města Přibyslav za rok 2020. Nominace musí být doručeny ve sta-
noveném termínu na městský úřad. Formulář na nominaci je k dispozici na webo-
vých stránkách města ve  složce „Město a  úřad“, podsložce „Městská legislativa“ 
a podpodsložce „Pravidla a zásady“. Na stejném místě jsou k dispozici i vlastní pra-
vidla, kde se můžete dozvědět bližší informace týkající se ceny města.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2020 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
107.205.440,10 Kč (což tvoří 94,50 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou 
ve výši 70.977.454,05 Kč (což je 34,70 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl 
celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 36.227.986,05 Kč.

Z  celkových příjmů činí daňové příjmy 68.410.626,94 Kč (90,71 % rozpočto-
vaných daňových příjmů), nedaňové příjmy 4.004.437,45 Kč, kapitálové příjmy 
10.964.919,55 Kč a přijaté transfery 23.825.456,16 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 47.205.238,42 Kč a  kapitálové výdaje 
23.772.215,63 Kč.

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

20.230.021 Kč, náklady 18.770.132 Kč a hospodářský výsledek 1.459.889 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí k 30. 11. 2020 (zaúčtováno k 14. 12. 2020) 

celkově 10.581.365,27 Kč, podle jednotlivých organizací je následující: lesy 
-2.371.446,90 Kč, skládka 7.358.714,90 Kč, správa majetku -99.463,75 Kč, kabelová 
televize 1.770.389,89 Kč a pronájmy 3.923.171,13 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Během měsíce listopadu bylo zkolaudováno, v minulém čísle občasníku zmiňova-

né, veřejné osvětlení v České Jablonné (trasa vedení v součinnosti s vedením kabelů 
NN), veřejné osvětlení stavby přechodu na ul. Havlíčkova a veřejné osvětlení na ulici 
Pod Osivou. V řešení máme kolaudaci místních komunikací posledních dvou výše 
uvedených zakázek a  kolaudaci zakázky oprav vodních nádrží v  České Jablonné. 
Dále byly dokončeny a převzaty stavební práce na zakázce opravy místní komunikace 
v Poříčí, práce proběhly ku oboustranné spokojenosti. V rámci těchto stavebních pra-
cí bylo fi rmou provedeno zalití spár a oprava výtluků na místních komunikacích v Při-
byslavi. Dále byla vyhlášena výzva na možnost podání nabídky na investici „Chodník 
podél silnice II/350 v místní části Dvorek“, termín pro podání byl stanoven do 17. 12. 
2020, výsledek výběrového řízení prozatím není znám. Byla podána žádost na opra-
vu místní komunikace ve Hřištích a v Utíně do programu Podpora rozvoje regionů 
2021, výzva z  Ministerstva pro místí rozvoj. V  případě úspěšnosti bude zakázka 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
realizována v příštím roce. Předána byla zpracovaná projektová dokumentace na sta-
vební úpravy stavby občanského vybavení č.p. 555 v ulici Husova (budova kulturního 
domu) a projektová dokumentace na rekonstrukci bytového domu v Ronově nad 
Sázavou č.p. 17. U této zakázky se bude postupovat obdobně, jako u rekonstrukce 
bytového domu č.p. 15 – s využitím aktuální výzvy dotačního programu. 

Bytová oblast – byl dokončen prodej městských bytů v ulici Nerudova. Probíhají 
přípravy na prodej bytů v ulici U Lesa 717. Byl přidělen byt v domě s pečovatelskou 
službou č.p. 251. Během měsíce prosince nájemníci městských bytů obdrželi infor-
mace o zvýšení nájmu o míru infl ace, s účinností od 1. 1. 2021. Řešili jsme žádosti 
nájemníků na odstranění drobných závad v bytech, v součinnosti s odborem tech-
nických služeb i závady v nebytových prostorech.

Závěrem chci všem čtenářům popřát v novém roce 2021 především pevné zdraví.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Má to cenu? To si vždycky říkáme, když po ránu uvidíme zas a znovu tu spoušť. 

Autobusová čekárna. Chtěli jsme ji mnohokrát i vylepšit, zrenovovat, aby byla dů-
stojným příjemným místem při čekání na spoj. Nemá to zatím cenu. Kvůli vandalům. 
Už zase jsme uvnitř opravovali ulámané kliky, rozbitý infrazářič, poškozené vypínače, 
urvané prkénko, splachovadlo. Střepy uvnitř, střepy venku… Uklidíme, opravíme… 
a dneska zase. Tentokrát rozbitá skleněná výplň dveří. Sklo jsme vyndali, necháme 
dveře vysklené. Bez skla už je i jedna z okenních tabulí. Nač kupovat nové? Zatímco 
píšu tyto řádky, zvoní mi telefon. Volá kolegyně ze střediska pečovatelské služby: 
„Představ si, že nám někdo rozbil schránku… po  vhozené petardě se v  ní spálily 
dokumenty a my budeme muset koupit novou. Řekni mi, proč to někdo dělá?“… 
Já vím, že si „mládežníci“ hledají různé formy zábavy. Když jsem byla v  pubertě 
já, taky jsme občas zvonili na panelákové zvonky a utíkali pryč. Přišlo nám hrozně 
legrační, když na nás někdo hulákal z okna. Ale něco záměrně ničit a rozbíjet? To 
fakt ne. Jako kdyby někdo vám vyrval z ruky mobil a rozdupal ho, strhal sluchátka 
z uší a hodil je do kanálu, roztrhal novou značkovou mikinu. Dobrý? Asi moc ne, 
že… Fotky prosincového vandalismu v Přibyslavi přikládáme. Co nás ale třeba těší, 
je spolupráce s  mateřskou školkou. Paní ředitelku jsme poprosili, aby na  spodní 
větve vánočního stromu děti navěsily nějaké ozdůbky. Stalo se hned vzápětí. A paní 
učitelky nám ještě navíc připravily výkresy dětí, které pracovníci technické čety 
města umístili na  plakátovací plochy. Ať na  nich aspoň chvíli místo nekonajících 
se kulturních akcí dělají kolemjdoucím potěšení práce našich nejmenších. Když 
se zamyslím nad rokem 2020, máme radost, že jsme již mohli pracovat s  novou 
technikou s příslušenstvím. Velký i malý komunální traktor se osvědčují. Koncem 
roku jsme zakoupili vysokotlaký čisticí stroj, kterým budeme umývat kontejnery, 
auta, stroje nebo bazény na  koupališti. Pořídili jsme také výkonnější průmyslový 
vysavač a dokoupili jsme nářadí. V těchto dnech také projektant vypracovává projekt 
na areál technických služeb. Nová hala pro uskladnění a opravy strojů, i se sociálním 
zázemím pro kulturní akce by měla v budoucnu vyrůst pod zámkem. Na skládce 
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Ronov nad Sázavou pracujeme s novým hutnícím kompaktorem, od letošního roku 
je platný aktualizovaný ceník. K úpravě cen skládkovného dojde dle nového zákona 
o odpadech u smluvních partnerů.

Přeji všem pěkný nový rok a pevné zdraví.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Nádoby na oleje, kovy, elektro a oděvy

Třídění papíru, plastů a skla již máme zažité a většina z nás má i dobrý přehled 
o jejich rozmístění.  Stále se však vyskytují dotazy, zda je někde v Přibyslavi umístěna 
nádoba na sběr olejů, kovů apod.

Zelená nádoba (popelnice) na oleje je umístěna v ocelové kleci v průchodu z Be-
chyňova náměstí do ulice Česká naproti poště a druhá nádoba na oleje byla v loň-
ském roce umístěna v Keřkově u prodejny potravin. Sběrné nádoby jsou určeny 
k ukládání použitých fritovacích olejů a ztužených jedlých tuků. Nelze do ní dávat 
technické oleje a  maziva. Podmínkou sběru olejů je, aby byly do  sběrné nádoby 
ukládány v uzavřené nádobě, například v PET lahvích nebo v kanystrech.

Kontejnery na sběr kovů jsou umístěny v ulicích Příkopy a Jiráskova a poznáte je 
podle šedivé barvy. Můžete do nich ukládat plechovky od nápojů, konzervy od po-
travin, uzávěry a víčka od nápojů a jogurtů, alobal, kovové tuby a ostatní kovy z do-
mácnosti (nádobí, kovové nože robotů a strouhače, metly mixérů, kovové příbory 
nebo jejich kovové části atp.). Do těchto kontejnerů naopak nepatří kovové nádoby 
od kosmetiky a jiných sprejů či kovové obaly od barev, benzínu a motorových olejů. 
S těmi je lepší zajet rovnou do sběrného dvora v Ronově nad Sázavou nebo využít 
pravidelného svozu velkoobjemového a  nebezpečného odpadu. Stejně tak jako 
s veškerým železem, železným šrotem, hliníkem a barevnými kovy.

Červené nádoby na vysloužilé drobné elektrické a elektronické spotřebiče najdete 
v ulicích Příkopy, Jiráskova, Malinského a u hřbitova.

Bílé kontejnery slouží k odkládání veškerých oděvů, bot, měkkých i tvrdých hra-
ček, kabelek, bytového textilu, přikrývek a povlečení. Nepatří do nich více znečiš-
těné a plesnivé oděvy a průmyslové ústřižky látek. Nádoby na oděvy jsou umístěny 
na ulicích Jiráskova, Ronovská, Seifertova, U Nádraží a u sportovní haly je umístěný 
kontejner Diakonie Broumov. Ze všech těchto nádob jsou sesbírané oděvy a hračky 
vraceny zpátky lidem a pomáhají potřebným.

Kompletní přehled všech nádob na  tříděný odpad a  jejich rozmístění najdete 
na těchto stránkách: https://pribyslav.cz/odpadove-hospodarstvi/ds-19452.

Za celý odbor výstavby a životního prostředí přeji všem čtenářům občasníku hod-
ně štěstí a zdraví v novém roce.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Čas utekl jako voda a máme tu nový rok 2021. Mnohdy mi přijde, že ten rok 2020 

šíleně rychle utekl, nebo jako kdyby ani nebyl. Jaro a podzim pod taktovkou mimo-
řádných opatření naší vlády kvůli koronavirové pandemii utekly přímo nadzvukovou 
rychlostí. Tolik se toho událo. Starší lidé se báli vycházet ze svých domovů, báli se 
o svoje zdraví a o život, ze všech médií se na ně neustále „valila“ další a další mimo-
řádná nařízení a oni se v tom nezvládali orientovat a volali k nám na pečovatelskou 
službu, co smí a co nesmí… A na druhou stranu mi ten uplynulý rok bude připomínat 
i spoustu krásných chvil, milých slov, upřímných úsměvů a poděkování od našich 
klientů i od jejich rodinných příslušníků, soudržnost a lidské porozumění mezi těmi 
nejzranitelnějšími…

Při psaní tohoto příspěvku do občasníku (zhruba v polovině prosince) vláda ne-
ustále prodlužuje nouzový stav a víceméně nikdo si není jistý – co bude, jak to bude 
a kdy už budeme moci žít „normálně“, jak jsme byli zvyklí. Jak bude celá situace 
kolem koronavirové pandemie vypadat začátkem nového roku, nevíme. Ale budeme 
tu pro vás, takže kdybyste cokoliv potřebovali, určitě neváhejte zavolat a říct si 
o radu či o pomoc.

V  úterý 15.12. 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. čiš-
tění či výměnu komponentů sluchadel, prodej baterii 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 
doprovází) a použít připravenou dezinfekci na ruce. Termín další poradny je již 

tradičně v úterý a to 19. 1. 2021 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 zrušení poradny 
vás budeme neprodleně informovat na webových stránkách města Přibyslav. 

Jinak byly v prosinci zrušeny veškeré společenské akce, které zde bývají pravidel-
ností – byla zrušena vánoční mše svatá, vánoční besídka seniorů, vánoční večeře 
s obyvateli DPS a ani nás letos nepřišel navštívit Mikuláš se svou bandou čertů – „byli 
v karanténě“. Věřme ale, že s příchodem nového roku se budeme moct zase bez 
obav brzy setkávat při různých společenských akcích nebo jen tak u kávy a něčeho 
dobrého. Věřte, že i nám to už chybí – VY NÁM CHYBÍTE!

O vánočních svátcích probíhal „nedělní provoz“, tzn., že každý sváteční den, včet-
ně dne Štědrého, docházela vždy v podvečer jedna z pečovatelek do práce, kdy na-
vštěvuje klienty a povídá si s nimi. Mezi vánočními svátky, kdy školní jídelna nevařila, 
bylo pro uživatele pečovatelské služby zajištěno náhradní stravování od fi rmy Agro 
Sázava, a.s., kterým tímto mockrát děkujeme za uvaření obědů pro naše klienty. Tuto 
službu jich využilo zhruba 36.

V závěru bych vám ráda za celý kolektiv pečovatelek poděkovala za veškerou 
pomoc, ochotu, vlídná slova a přízeň, kterou jste nám během roku 2020 projevo-
vali. Nebylo to mnohdy jednoduché – ale společně jsme to zvládli! Zvláštní díky 
patří „mým pečovatelkám“ za jejich laskavý přístup, jejich nasazení a milá slova, 
která umí pohladit po duši. Děkuji také našim charitním sestřičkám a odboru 
technických služeb, na které se můžeme obrátit s  jakoukoliv žádostí o pomoc, 
celému městskému úřadu, kulturnímu zařízení, mateřské školce, Osivě a.s., škol-
ní jídelně, základní škole, fi rmě Savencia a ACO za jejich dary ve formě ochran-
ných prostředků v době, kdy nebyly k dostání, všem místním obvodním lékařům 
a mnoha dalším lidem, bez jejichž pomoci bychom nemohli dělat plnohodnotně 
svoji práci… děkujeme! Vaší pomoci si moc vážíme.

Celý kolektiv pracovníků Pečovatelské služby Přibyslav vám přeje klidný a pří-
jemný vstup do nového roku a po celý rok 2021 hlavně zdraví, spokojenost a Boží 
požehnání. A věřte – bude líp!

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Závěr předchozího roku jsme věnovali dokončování administrativních úkonů, po-

vinnému vzdělávání, stabilizaci sociální situace osob nepřizpůsobivých, zlepšení so-
ciální situace osob potřebných, ale i běžným záležitostem, které souvisí se zhoršením 
zdravotního stavu a sníženou soběstačností. Při poskytování pomoci si vždy ceníme 
spolupráce všech aktérů, kteří mají společný cíl, a to situaci vyřešit. Spolupráce se 
zdravotnickými zařízeními je téměř neodmyslitelná. Při účasti na akreditovaném se-
mináři o jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví a udělování 
souhlasů ve zdravotnických zařízení jsme tak mohli zkonzultovat zkušenosti z pra-
xe. Málokdo z  laické veřejnosti ví, že nejenom při zajištění neodkladné péče není 
potřeba souhlasu s ošetřením, ale stejně tak u stavů vyžadujících akutní péči. Blíže 
o variantách zdravotní péče podle časové naléhavosti jejího poskytnutí pojednává 
zákon o zdravotních službách. 

Ve  spolupráci budeme opět pokračovat s  Oblastní charitou Havlíčkův Brod, 
která je bezesporu největším poskytovatelem sociálních služeb v našem regionu. 
S  ředitelkou paní Simonou Tomanovou jsme nastínili oblast kooperace pro nový 
rok a hned z jeho počátku se budeme těšit na setkání nad vizí denního stacionáře 
v našem městě. 

Společně s kolegy z okolních obcí jsme se zúčastnili závěrečné metodické porady 
pořádané krajským úřadem. Shrnuli jsme činnost na obcích, nastínili roky další, vě-
novali se nejen systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina a seznámili se 
s dalšími vybranými sociálními službami v kraji. To vše proto, abychom vám i nadále 
mohli poskytovat odbornou pomoc a předávali aktuální informace. Na pozici sociál-
ního pracovníka na obci také absolvovala exkurzi studentka VŠ, obor sociální práce. 
Kdo máme studentská léta za sebou víme, jak je důležité umět nabyté vědomosti 
aplikovat v praxi. A kde začít než se zorientovat mezi úkoly úřadů práce, městských 
a krajských úřadů, sociálních služeb a správ sociálního zabezpečení. Každý z nás má 
svou roli, ale jen pospolu tvoříme celek.

Děkuji tedy všem zástupcům organizací, se kterými jsme jednali ve prospěch klien-
tů, stejně tak spoluobčanům za proaktivní přístup v řešení záležitostí. Mateřské škole 
Přibyslav děkuji za milé dárky pro klub seniorů, kterými v předvánočním čase potěšili. 

S přáním pevného zdraví, klidu v duši a porozumění všem čtenářům 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice
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středa - pátek 16-18.12.2020 7:00 15:30
sobota 19.12.2020
neděle 20.12.2020
pondělí 21.12.2020 7:00 15:30
úterý 22.12.2020 7:00 17:00
středa 23.12.2020 7:00 15:30
čtvrtek 24.12.2020
pátek 25.12.2020
sobota 26.12.2020
neděle 27.12.2020
pondělí 28.12.2020 7:00 15:30
úterý 29.12.2020 7:00 17:00
středa - čtvrtek 30-31.12.2020 7:00 15:30
pátek 1.1.2021
sobota 2.1.2021
neděle 3.1.2021
pondělí 4.1.2021 7:00 15:30
úterý 5.1.2021 7:00 17:00
středa - pátek 6-8.1.2021 7:00 15:30
sobota 9.1.2021
neděle 10.1.2021
pondělí 11.1.2021 7:00 15:30
úterý 12.1.2021 7:00 17:00
středa - pátek 13-15.1.2021 7:00 15:30
sobota 16.1.2021
neděle 17.1.2021
pondělí 18.1.2021 7:00 15:30
úterý 19.1.2021 7:00 17:00
středa - pátek 20-22.1.2021 7:00 15:30
sobota 23.1.2021
neděle 24.1.2021
pondělí 25.1.2021 7:00 15:30
úterý 26.1.2021 7:00 17:00
středa - pátek 27-29.1.2021 7:00 15:30
sobota 30.1.2021
neděle 31.1.2021

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

zavřeno
zavřeno

zavřeno
zavřeno

od 16.12.2020 do 31.1.2021

zavřeno

zavřeno

zavřeno
zavřeno
zavřeno

zavřeno
zavřeno

zavřeno

zavřeno
zavřeno

zavřeno
zavřeno

zavřeno

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
19. 1. 2021 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 budově městského úřadu

ve čtvrtek 21. 1. 2021 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

Letošní advent v Přibyslavi nezačal tradičním vztyčením vánočního stromu před 
radnicí. Vánoce poprvé symbolizuje nastrojený “živý” smrk, který na  Bechyňově 
náměstí roste u sochy sv. Václava. 

Kvůli pandemii covidu-19 se jeho rozvícení poprvé nekonalo slavnostně s kultur-
ním programem. 

Na tiskové konferenci, která se konala první prosincovou středu, starosta města 
Martin Kamarád a místostarosta Michael Omes informovali, že ani v příštích letech 
se nepočítá s  tím, že samospráva bude stavět někde sťatý a  před radniční okna 
dopravený smrk; za symbol Vánoc bude již trvale “sloužit” vzrostlý jehličnan u sochy 
sv. Václava.

Oba představitelé města dodali, že budou hledat řešení, kam v adventu letošního 
roku postaví tribunu pro účinkující.

Text a foto: Ivo Havlík

Vánoční strom poprvé nestojí před radnicí

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 Jirásko)
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jir ásko)
• 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)
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 256/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 31N19/18 
mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 a městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 31. 01. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

257/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. IV-12-2019392/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 
pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1678/1  v k. ú. Přibyslav spo-
čívající v právu umístit, provozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu, výměnu 
a modernizaci zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle geometrického plá-
nu č. 1757-233/2020. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti je ve výši 
2.879 Kč + DPH.
Termín: 31. 05. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

258/2020 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 29. 5. 2018 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a paní Václa-
vou Kytličkovou, Malinského 291, 582 22 Přibyslav, IČO 60130407 na proná-
jem části pozemku parc. č. 1797/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Přibyslav dohodou 
ke dni 31. 12. 2020.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

259/2020 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít dodatek k Nájemní smlouvě ze 
dne 10. 7. 2015 na pronájem části pozemku parc. č. 1797/2 o výměře 1,5 m2 
v k. ú. Přibyslav z důvodu prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2025.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

260/2020 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 190/2020 ze dne 23. 9. 2020 a nahrazuje 
ho následujícím zněním: 
Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a manželi  [osobní údaj odstraněn] oba bytem [osobní údaj 
odstraněn] , 582 22 Přibyslav k tíži pozemku ve vlastnictví manželů  [osobní 
údaj odstraněn] parc. č. 482/5 v k. ú. Dobrá a k tíži pozemku ve vlastnictví paní  
[osobní údaj odstraněn]  parc. č. 482/8 [osobní údaj odstraněn] v k. ú. Dob-
rá  [osobní údaj odstraněn] spočívající v umístění, provozování, opravování 
a udržování kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, míst-
ní část Dobrá – Keřkov“ 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. 05. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

261/2020 Rada města Přibyslav souhlasí se zrušením dvou splátek celkem ve  výši 
5.245 Kč vůči dlužníkovi paní  [osobní údaj odstraněn] za předpokladu, že 
byt bude řádně předán městu Přibyslav nejpozději k 7. 12. 2020.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

262/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 9 k smlouvě o nájmu bytu ze dne 
12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní  [osobní údaj odstraněn] 
na byt č. 3 v bytovém domě na adrese Ronov nad Sázavou čp. 17. Dodatek 
upravuje dobu trvání nájmu od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 a zvyšuje měsíční 
nájemné na 47 Kč za 1 m2.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

263/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na dodavatele staveb-
ních prací na akci „Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže pod obcí 
Hřiště“ v souladu s Pravidly Rady města Přibyslav pro zadávání veřejných za-
kázek. Výzva k podání nabídky bude odeslána minimálně 3 odborným fi rmám 
a bude zveřejněna na webových stránkách města.
Termín: 18. 12. 2020
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

264/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 1012C20/18 v rámci akce „Odkanalizování a čištění od-
padních vod v místní části Hřiště, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Českou republikou - Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130  00 Praha 3 - Žižkov, IČO 
01312774.
Termín: 15. 01. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

265/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na akci „Chodník podél 
silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“.
Termín: 11. 12. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

266/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „PD 
přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu k bydlení čp. 301 v ulici Husova 
v Přibyslavi“ ze dne 18. 11. 2019 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností život památkám o.p.s., Široká 
376,588 32 Brtnice, IČO 02044200.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

267/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku 
„Stavební úpravy stavby občanského vybavení čp. 555 v ulici Husova, Přiby-
slav“ ze dne 20. 1. 2020 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností život památkám o.p.s., Široká 376,588 
32 Brtnice, IČO 02044200.
Termín: 18. 12. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

268/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Od-
kanalizování a  čištění odpadních vod v  místní části Hřiště, Přibyslav“ mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chru-
dim III, IČO 15053695.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

269/2020 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o realizaci stavby 
a prodeji skládkového plynu na skládce TKO Přibyslav, Ronov nad Sázavou, 
kterou uzavřelo město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 se společností TERBA s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha 9 
Letňany, IČO 25658042. Dodatek prodlužuje dobu platnosti smlouvy do 31. 
12. 2021.
Termín: 16. 12. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

270/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Kupní smlouvu na dodávku motoro-
vé nafty na skládku Ronov nad Sázavou mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností BAMONAFT a.s., 
Moravská Ostrava 3342, 702 00 Ostrava, IČO 28822765.
Termín: 10. 12. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

271/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a společností REMA Systém, a.s., se 
sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, 140 00, IČO 64510263 za účelem za-
jištění zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, 
baterií a akumulátorů. 
Termín: 30. 12. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

272/2020 Rada města Přibyslav schvaluje Ceník za  ukládání odpadů na  skládce 
TKO a TPO - SOO3 Ronov nad Sázavou. Ceník vejde v platnost 1. 1. 2021 
s výší poplatků dle platné legislativy.
Termín: 30. 12. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

273/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smluvního vztahu na  poskytování 
telekomunikačních služeb mobilního telefonování se společností O2 Czech 
Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336.
Termín: 15. 12. 2020
Zajistí: Koudela Jiří 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

274/2020 Rada města Přibyslav rozhoduje o vyhlášení výběrového řízení na provozo-
vatele pouťových atrakcí.
Termín: 15. 12. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0

275/2020 Rada města Přibyslav schvaluje Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582  22 
Přibyslav, IČO 70944938 přijetí fi nančního daru na činnost volejbalového od-
dílu ZŠ Přibyslav ve výši 13.500 Kč od fi rmy Hettich ČR k.s., Jihlavská 2190/3, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 49437283.
Termín: 15. 12. 2020
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

276/2020 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2020 ředi-
telce Základní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů, ředitelce Mateřské školy Při-
byslav Mgr. Martině Malouškové, ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav 
paní Zdeňce Valnerové a veliteli JPO II panu Miloslavu Jonákovi. 
Termín: 10. 12. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

277/2020 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 16. 12. 2020.
Termín: 09. 12. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 02.  12. 2020
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Již třetím rokem jsme 
zapojeni do  projektu „Krá-
lovská stezka“, díky níž mají 
naši žáci nenahraditelnou 
zkušenost setkat se a konver-
zovat s rodilým Angličanem. 
Díky rozvolňování opatření 
během koronavirové krize se 
nám nakonec podařila zor-
ganizovat návštěva rodilého 
mluvčího Dala Kenworthy 
přímo u nás ve škole.

Listopadová distanční 
výtvarná výchova 2. stupně

Inspirace Jeanem Francoisem de Witte: belgickým 
fotografem, který si vtipně hraje se vším, co najde v ku-
chyni, a vytváří neobvyklá kompoziční řešení.

Žáci osmého ročníku měli za domácí úkol vytvořit 
metodou krystalizace krystal. Vytvořili nasycený roztok 
soli s vodou, kterou mohli obarvit a pozorovat odpařo-
vání vody a tvorbu čistého krystalu.

Děvčata z  9. A  vytvářela 
ve  škole úžasné dobroty 
v  rámci předmětu pracov-
ní činnosti. Nezahálí však 
ani doma, takto se dívky 
ujaly úkolu připravit pizzu 
k večeři. 

Během distanční výuky si žáci ve Výchově k občan-
ství na  II. stupni připomněli státní svátek 17. listopa-
du. Jedním z  jeho nejznámějších symbolů je píseň 
s názvem Modlitba pro Martu. Děti po jejím poslechu 
tvořily společný slovní mrak v aplikaci Mentimeter. At-
mosféru revolučního roku 1989 vystihli žáci, pomocí 
metody „klíčových slov“, velmi dobře.

Zprávy ze ZŠ

Zprávy z MŠ
Milí čtenáři,
v  úvodu článku lednového občasníku bychom vám 

rádi poslali první pozdravení od dětí i všech zaměstnan-
ců Mateřské školy Přibyslav v novém roce 2021. Věříme, 
že po zkušenostech z předešlého roku nás letos nic ne-
překvapí a budeme se těšit na příznivější podmínky pro 
nás všechny.

Prosinec v  MŠ býval vždy měsícem plným aktivit. 
Přestože jsme se tentokrát museli adaptovat na momen-
tální situaci, nenechali jsme se ovlivnit někdy pochmurný-
mi vyhlídkami na průběh vánočních příprav. Určili jsme 
si cíl, který se nám, věřím, podařilo naplnit – potěšit děti, 
zaměstnance a  stejně tak potěšit občany města všech 
věkových kategorií.

Každoroční mikulášská nadílka proběhla ve všech tří-
dách v pátek 4. 12. V tento den nám po školce pobíhala 
spousta malých čertíků, andělů i Mikulášů. Děti obdržely 
balíčky plné dobrot, plnily úkoly a tancovaly. 

Poté, co jsme rozsvítili vánoční strom u MŠ, děti se s pa-
ními učitelkami pustily do tvoření. Vyrobily ozdoby, které 
jste mohli zahlédnout na spodních větvích vánočního stro-
mu na náměstí v Přibyslavi a mohli jste vidět i krásné pla-
káty se zimními a pohádkovými motivy na plakátovacích 
plochách po celém městě. V pondělí 21. 12. jsme se sešli 
na zahradě MŠ Tyršova, abychom společně zazpívali vá-
noční koledy pro obyvatele místního domova pro seniory.

O  tom, že máme kreativní paní učitelky a  šikovné 
a  schopné děti, jste se mohli přesvědčit při procházce 
kolem plotu MŠ. Zaujmout vás mohla výtvarná tvorba 
dětí včetně ručně vyráběných přání a drobných dárečků 
ve schránkách zavěšených na plotě. Moc si vážíme všech 
poděkování, pozitivních reakcí a  vánočních i  novoroč-
ních přání, kterými jste nás potěšili vy, občané města! 
Děkujeme za tento projev laskavosti.

Prožili jsme adventní čas navzdory složité době aktiv-
ně, tvořivě a radostně a těšíme se na vše dobré a krásné, 
co nás v roce 2021 čeká.

S přáním pohodových dní, za MŠ Přibyslav 
Mgr. Veronika Dobrovolná, zástupce ředitele
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V sobotu, začátkem prosince, jsme se byli se svými 
přáteli, kterým moc děkuju, podívat v Uhrách na nový 
kříž, který tam byl vztyčen 14. listopadu 2020. Škoda, 
že se nemohlo uskutečnit požehnání, které k takovému 
aktu patří. Přiznávám, že jsem nikdy v těchto místech 
nebyla a tam jsem si řekla, jak dobré místo bylo zvole-
no, aby tam byl kříž postaven. Je to, jako by žehnal celé 
té krásné a ohromné krajině, která se před ním prostírá.
V naší zemi je křížů poměrně dost a pravděpodobně 
byly kdysi vztyčovány s tou příslušnou úctou a slavností. 
Za minulých – ne tak dávných časů, však byly opomíjeny 
a někdy i odstraňovány. Tady v Keřkově, kousíček za vsí, 
máme také kříž. Kamenný. A nese datum 1840! Ježíš 
Kristus na něm má uraženou jednu ruku. Nevím, kolik lidí o tomto kříži ví. Dokud žila 
paní Marie Novotná, každý rok na sv. Dušiček jej zdobila věnečkem. Letos jsme na něj 
zapomněli. Okolo to zarůstá a já se stydím. Vždyť můžu říct, že byl často mojí oporou, 
mým  útočištěm, když byly chvíle, že jsem potřebovala posilu. – Je kousíček za vsí!
Moc přeju novému moderně vytvořenému kříži v Uhrách, aby vydržel také skoro 
dvě stě let!

Marie Voralová

Kříže

V závěru svého článku konstatuje, že chodník v Ronově je zbytečný a krátký.

Nevíme, kdy pan Pelikán navštívil obec Ronov, ale asi to bude hodně dlouho. 
Protože kdyby viděl, jak velký provoz zde je, tak by o zbytečnosti chodníku nepsal. 
V obci, kudy vede silnice první třídy, je v rámci bezpečnosti občanů chodník hodně 
důležitý. A kdo chodí na procházkový okruh z cyklostezky na Hřiště a Přibyslav, ví, 

o čem píšeme. Proto občanský výbor opětovně žádal 
o zhotovení chodníku v obci.  Za to, že se tak stalo, 

jsme moc rádi a děkujeme. Chodník je ve svahu 
a tak bylo nutné vyztužení a proto je i vyšší cena. 
To, že bydlíme na  vesnici, neznamená, že by-
chom měli chodit „škarpama“.

Manželé Čermákovi Ronov nad Sázavou

Reakce na článek pana Pelikána st.

První sněhový poprašek v Přibyslavi brzy roztál Foto: Ivo Havlík

Foto: Ivo Havlík
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LINKA č. ODJEZD SMĚR OMEZENÍ
600980 4:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
840115 4:28 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X jede od 27.12.21 do 31.12.21
760592 4:32 Brzkov Polná Jihlava X
840115 4:37 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600020 4:42 Keřkov Pohled Havl. Brod X
600290 4:50 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X
600020 5:04 žel. st. Přibyslav X
600290 5:05 žel. st. Přibyslav X
600320 5:19 Hesov X
600980 5:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
600980 5:21 žel. st. Přibyslav X
840105 5:35 Malá Losenice Račín Žďár n/S. S nejede 1.5.21, 8.5.21
600980 5:40 D.+Č. Jablonná Brzkov Polná X
600290 5:50 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X
600020 5:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X
600320 6:00 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X
600290 6:05 žel. st. Přibyslav X
600980 6:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
840122 6:22 Poříčí Nížkov Žďár n/S. X
600291 6:42 Dvorek Šlapanov X nejede od 1.7.21 do 31.8.21
840115 6:38 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
840105 6:45 Malá Losenice Račín Žďár n/S. X
600290 6:50 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X
600020 7:15 Keřkov Pohled Havl. Brod X
600980 7:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
600320 7:27 Hřiště X nejede od 1.7.21 do 31.8.21
600980 7:31 Č. Jablonná - zp. N
600290 7:35 žel. st. Přibyslav X
600320 7:44 žel. st. Přibyslav X
840115 7:50 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600980 9:08 Č. Jablonná - zp. N
840105 9:15 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600980 9:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
840105 9:20 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. +
600290 9:30 Žižkovo Pole Česká Bělá N
600020 9:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
600290 9:55 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X
600320 10:02 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X
840157 10:20 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
840122 11:50 Poříčí Nížkov Poděšín X
600320 11:58 žel. st. Přibyslav X C
600020 12:04 žel. st. Přibyslav X
600290 12:10 žel. st. Přibyslav X
840105 12:27 Malá Losenice Račín Žďár n/S. +
840105 12:30 Velká Losenice Račín Žďár n/S. X
600980 12:35 Dolní Jablonná Č. Jablonná - zp. X nejede od 1.7.21 do 31.8.21
840122 12:40 Poříčí Nížkov Žďár n/S. X
600291 12:42 Dvorek Šlapanov X nejede od 1.7.21 do 31.8.21
840115 12:45 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600320 12:50 Hřiště X nejede od 1.7.21 do 31.8.21
600320 12:52 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X C
600020 12:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
760592 13:12 Brzkov Polná Dobronín X C
760592 13:15 Brzkov Polná Dobronín X D

Odjezdy autobusů z Bechyňova náměstí v Přibyslavi
aktuální od 1. 1. 2021
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LINKA č. ODJEZD SMĚR OMEZENÍ
600320 13:17 Hesov X
600980 13:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
600980 13:23 žel. st. Přibyslav X
600320 13:44 žel. st. Přibyslav X
600020 13:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m nejede od 1.7.21 do 31.8.21
600290 13:55 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X
600020 14:04 žel. st. Přibyslav X nejede od 1.7.21 do 31.8.21
600290 14:10 žel. st. Přibyslav X
840122 14:10 Poříčí Olešenka Nížkov X
600320 14:18 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X
600980 14:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
600980 14:36 žel. st. Přibyslav X
600020 14:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
600290 14:55 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X
600020 15:04 žel. st. Přibyslav X
600290 15:10 žel. st. Přibyslav X
600291 15:12 Dvorek Šlapanov X m nejede od 1.7.21 do 31.8.21
600980 15:15 D.+Č. Jablonná Brzkov Polná X
840115 15:30 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
840122 15:35 Poříčí Nížkov Žďár n/S. X
600980 15:38 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
600291 15:46 žel. st. Přibyslav X nejede od 1.7.21 do 31.8.21
600020 15:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
600320 15:58 žel. st. Přibyslav X
600320 16:02 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X
600020 16:04 žel. st. Přibyslav X
840115 16:05 Hřiště X
600290 16:10 žel. st. Přibyslav X
600980 16:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
840105 16:30 Velká Losenice Račín Žďár n/S. X
840105 16:30 Malá Losenice Račín Žďár n/S. a
600290 16:55 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X
600020 17:04 žel. st. Přibyslav X
840115 17:25 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600980 17:36 žel. st. Přibyslav X
760592 17:47 Č. Jablonná Brzkov Polná X
600020 17:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
600320 17:58 žel. st. Přibyslav X
600320 18:02 Modlíkov Havl. Borová X
600290 18:10 žel. st. Přibyslav X
600980 18:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
600290 18:25 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X
840105 19:05 Hřiště X
840105 20:30 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600320 21:15 Hesov X
600980 21:30 žel. st. Přibyslav X
600980 22:10 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X

Odjezdy autobusů z Bechyňova náměstí v Přibyslavi
aktuální od 1. 1. 2021

Vysvětlivky:
X = jede jen v pracovní dny
a = jede v sobotu a +
C = jede ve dnech školního vyučování
D = jede ve dnech školních prázdnin

m = jede od vlakového nádraží v Přibyslavi
N = jede v neděli
S = jede jen v sobotu
+ = jede v neděli a ve státem uznané svátky
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, věříme, že jste do nového roku 
vykročili pravou nohou a čeká vás v něm mnoho štěstí, pohody a zdraví. Je asi zby-
tečné ohlížet se za  uplynulým rokem, všichni jsme prožívali tu nezvyklou situaci 
společně a nás v KZMP, v kultuře, se dotkla ještě více. Nemohli jsme vám bohužel 
přinést všechny akce a programy, které jsme chtěli, které jsme pro vás měli připra-
vené, ani knihovna či muzeum a informační centrum nebyly otevřené, jak jste byli 
zvyklí. Byl to zvláštní rok a ani v tom novém nevíme, co nás čeká. Všichni jsme už 
zmatení z toho, jak a kdy jsou které služby dostupné, jak je kde otevřeno. Snažíme 
se vás vždy ihned informovat alespoň prostřednictvím sociální sítě a našeho webu, 
abyste měli trochu přehled, kdy k nám můžete a kdy máme pouze tzv. „knihokno“. 
Samozřejmě pokud si nevíte rady nebo potřebujete informace a s něčím pomoci, je 
nejlepší zavolat a my se vám pokusíme co nejlépe poradit. 

V adventním čase a mezi svátky jste nebyli ale ochuzeni o krásné betlémy, které 
v muzeu máme, a mohli jsme vám je ukázat prostřednictvím „výstavy za oknem“. 
Betlémy i  nezbytný vánoční stromeček byly hezky nasvícené, zvláště po  setmění 
vypadaly skutečně kouzelně. Moc nás potěšilo, že se na ně chodilo podívat opravdu 
velké množství lidí.

Do poloviny prosince jste také mohli zasílat do naší soutěže fotografi e své vánoč-
ní výzdoby. Sešlo se nám jich hodně! A samé krásné. Dnes, v době uzávěrky PO, 
poputují fotografi e na náš Facebook, kde se bude hlasovat o tu nejhezčí výzdobu. 
Výherci budou známi až po svátcích, budeme je informovat. 

Také v knihovně očekávám všechny své skvělé lovce perel. Pokud budeme mít ote-
vřeno, neváhejte a přijďte si pro odměnu. Vy, kteří jste dokázali nasbírat alespoň 
pět perliček, budete oceněni.

Trochu mě mrzí, že zatím mi nepřišla od nikoho z malých luštitelů vyřešená tajenka 
půlročního luštění v  občasníku. Mají ale ještě půl měsíce čas, snad se odhodlají 
poslat email, napsat SMS či zavolat. Získají za  to samozřejmě krásné ceny. Budu 
se moc těšit. 

Jak jsem psala v minulém čísle – ostatní čtenářské soutěže pro děti (šifra z obráz-
ků a luštění podle nápověd) se prodlužují minimálně do konce března, soutěžící 
tedy nemusí mít strach, všechno stihnou. Stačí přijít do knihovny a informovat se. 

V listopadovém čísle PO vyšla výzva pro všechny, kteří by se rádi naučili kreslit 
– možnost zúčastnit se kurzu kresby pro začátečníky i pokročilé. Stále ještě máte 
příležitost přihlásit se! Neváhejte a ozvěte se nám, zodpovíme vše, co by vás zajíma-
lo. Kurz kresby můžete samozřejmě i někomu věnovat jako dárek, určitě by potěšil.

V knihovně zatím bohužel nebudu plánovat setkání maminek s dětmi ani tvořivé 
dílny. Hned jak to ale bude možné, vrátíme se k nim! Budu vás informovat. To se 
týká i knihovnických lekcí a návštěv z MŠ a ZŠ. Až se situace uklidní, moc rádi vás tu 
všechny zase uvidíme. 

V knihovně máme také nové knihy, sledujte náš online katalog a objednávejte si 
(nejen novinky) prostřednictvím emailu či telefonu a my vám je moc rádi vydáme 
„okýnkem“.

Šťastný vstup do nového roku a mnoho zdraví v něm vám přejí všichni zaměstnanci 
KZMP.

 Markéta Šrutková, knihovnice

Nový rok v KZMP

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16

Tajenka:
8 1 12 13 16

Slovo, které jste vyluštili, mi řekněte hned v  knihovně, nebo doneste později 
na papírku do knihovny nebo jeho znění zašlete na e-mail kzmpribyslav@email.cz 
a odměna vás opět nemine. 

Milí malí luštitelé, v novém roce na vás opět čeká nová soutěž! ☺ Doufám, 
že se vám bude líbit. Největší a nejhezčí změnou je, že abyste mohli tajenku 

vyluštit, musíte za mnou osobně přijít do knihovny. Tedy ne přímo za mnou, ale 
vlastně za knihou, z které získáte odpověď. 

Pomocí nápovědy objevíte tady u  nás v  knihovně knihu, z  které si opíšete tře-
ba větu či řádek. Písmena, která budou řádek tvořit, si pěkně za sebou očíslujete 
a z těchto písmen podle čísel složíte tajenku. Zní to složitě, ale není ☺ 

Nápověda:
První kniha, kterou máte najít, se nachází v oddělení beletrie, napsal ji pan Karel 

Plicka, on vlastně napsal hned čtyři takové podobné a velmi hezké knihy. Knihy se 
jmenují podle ročních období. Vy najděte tu, která má název podle ročního období, 
v kterém si užíváme velké prázdniny a chodíme se koupat. Už ji máte? ☺ Výborně. 
Teď nalistujte stranu 95, najděte třetí řádek a opište si první čtyři slova. Dohromady 
mají 16 písmen. Tajenku získáte pomocí písmen z čísel 8, 1, 12, 13 a 16. A je to ☺

Knižní
 šifra

Webové stránky obce Nemyšl, která má jen 300 obyvatel a  leží v okrese Tábor 
na pomezí jižních a středních Čech v oblasti zvané Česká Sibiř, za slavné rodáky 
označují dva české průmyslníky -  výrobce stiskacích knofl íků a patentek Koh-i-noor 
Jindřicha Waldese (Nemyšl 1876 - Havana 1941) a Josefa Hesse (Nemyšl 9. dubna 
1780 - Přibyslav 24. dubna 1852).

Nemyšlský obecní server cituje téměř 170 let starou přibyslavskou kroniku: “Dne 
24.srpna 1852 zemřel jeden z těch nejprvnějších, měšťan a pan Josef Hesse. Završil 
se zde život přibyslavského podnikatele, jehož památku dodnes připomíná jméno 
osady Hesov, kterou o století později proslavila mlékárna Pribina.

Stavitel Hesse koupil roku 1838 obecní cihelnu s pastvinou, kde se v Kytlovu neb 
u studánky říkalo. V místě postavil velkou cihelnu, kolonii domků, kantýnu a také 
svoji vilu. Později ještě odkoupil od přibyslavské obce pole nazývané Na zadním 
Keništi, nebo Na zadní Jenči. Na pozemcích zřídil dvůr a škrobárnu. Nově založená 
ves se jmenovala Schönbrunn, přeloženo Krásná studně, podle místního názvu 
U studánky. Dne 12. května 1850 byla vesnice vysvěcena a pokřtěna podle svého 
zakladatele na Hesov.”

Druhý slavný rodák Nemyšle, Jindřich Waldes, v  Čechách, na  rozdíl od  Josefa 
Hesse, hrob nemá. V  roce 1939 byl pro svůj židovský původ zatčen gestapem 
a vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Rodina, kterou nechal 
včas před hitlerovskou okupací Československa emigrovat do USA (on sám z vlas-
teneckých důvodů zůstal v  Praze), jej po  dvou letech vykoupila za  osm milionů 
korun. Koncentráky oslabený Waldes však dlouhou plavbu do USA nepřežil, zemřel 
v květnu 1941 (přesné datum není známo) v Havaně, kde zaoceánská loď zakotvila.

Text a foto: Ivo Havlík

Malá obec Nemyšl připomíná, 
že její rodák založil Hesov

 Náhrobek na starém přibyslavském hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele připomíná rodiště 
Josefa Hesse - obec Nemyšl v okrese Tábor. Kámen rovněž uvádí životopisná data jeho 

manželky Marie. Pod rodným příjmením Jelínková na svět přišla v Přibyslavi 4. ledna 1791, 
tedy před rovnými 230 lety. Náhrobek by si zasloužil opravu.
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Milí a vážení krajané,
říká se, že nemoc je důsledkem nějaké chyby. Zamýšlím se tedy nad tím, jestli 

něco civilizace udělala špatně. Upřímně neznám odpověď, která by mě uspokojila. 
Vnímám ale okolnosti, které tahle zvláštní doba přinesla. Lidi kolem mě se chovají 
dobrovolně nebo s ohledem na své blízké, kolegy i nejvíce ohrožené ohleduplně 
a nikdo už nepochybuje o tom, jak klíčovou roli hrají ve zvládání důsledků pande-
mie lidi v první linii – mám na mysli zdravotníky a personál v nemocnicích, mediky 
i studenty středních odborných škol, kteří na vlastní kůži prochází drsnou realitou 
nouzového stavu, ale i personál v domovech pro seniory a ústavech sociální péče, 
v dětských domovech, složky integrovaného záchranného systému, lidi ve službách, 
bez kterých by se zastavil život... mluvím o lidech, kteří jen stěží mohou svou práci 
vykonávat preventivně v režimu home offi  ce. Neexistuje metrika, kterou bychom byli 

Článek hejtmana – leden 2021
schopni jejich práci ocenit, neexistuje veličina, kterou bychom spravedlivě defi novali 
jejich potřebnost. Zkusme svá práva na  maximální svobodu podřídit tomu, aby 
tihle lidé začali vidět světlo na konci tunelu, mohli si odpočinout a načerpat nové 
síly. Poděkujme jim důsledným dodržováním platných hygienických nařízení. I pro 
mě jako člověka, který se rád osobně setkává se svými přáteli, poznává nové lidi, 
nabízí ruku jako symbol přátelství a má potřebu objímat své blízké, je současná doba 
nepřirozená, ale respektuji pravidla. Patrně jsme dostali historickou šanci na změnu 
přístupu ke  svému životu, je na  nás, jak se k  ní postavíme. Možná tak, že dáme 
průchod solidaritě, jako tisíce dobrovolníků, kteří v posledních měsících pomáhají 
tam, kde je nejvíce třeba, rozdávají naději a jsou často jedním z mála spojení potřeb-
ných se světem. V tomto ohledu vzorově fungují městské i obecní samosprávy, bez 
jakéhokoli školení a  metodik nabídly koordinaci fungujícího dobrovolnictví. Díky 
všem, kteří zvládají distanční výuku, učitelům i rodičům. Díky všem, kteří to nevzdali. 
Nevím, zda slova díků jsou dost, jiná nemám, tak obrovské DÍKY! 

Vážení spoluobčané,
18. listopadu 2020 složilo slib 45 nových krajských zastupitelů, byla zvolena nová 

devítičlenná krajská rada a  začala se psát další kapitola historie Kraje Vysočina. 
Šesté funkční období bude Kraj Vysočina řídit, spravovat a rozvíjet koalice složená 
ze zástupců stran Piráti, ODS + STO, KDU-ČSL, STAN + SNK-ED, ČSSD. 

Kraj přebíráme ve velice složité době, která nás denně staví před nové situace, je-
jichž řešení vyžaduje velkou dávku předvídavosti, rozhodnosti, odvahy i diplomacie, 
hlavně však odpovědnosti. Bereme svou práci vážně, přistupujeme k ní s respektem, 
a proto se budeme snažit, aby veškerá naše rozhodnutí byla podložena srozumitel-
nými argumenty. Tam, kde si to situace vyžádá, povedeme veřejnou diskuzi, chce-
me být platnými partnery městům a obcím, jsme připraveni vám, spoluobčanům 
naslouchat, budovat region takový, aby se nám v něm společně dobře a zdravě žilo. 

Váš hejtman Vítězslav Schrek

Ve  výstavní síni Kurfürstova dvora Kulturní zařízení 
města Přibyslav instalovalo výstavu všelikých betlémů.

Foto: Ivo Havlík

Většinou platí, že když si člověk myslí, že se mu 
daří, tak přijde něco či někdo, kdo zvedne pomyslný 
prst a řekne, že to zas tak lehké nebude. A to se stalo 
i včelařům v roce 2020. Jednak (asi i vy) víte, že medu 
bylo v  roce 2020 pomálu a  včelaři už téměř nemají 
ve  spížích ani slzu, a  jednak to zaskočilo včelařský 
spolek působící v  Přibyslavi a  organizující regionální 
soutěž hodnocení medu Slza medu. O to více nás to 
mrzelo, protože jsme byli podpořeni Fondem Vysoči-
ny a mohli nabídnout k soutěži i bohatý program pro 
včelaře i veřejnost. Velice jsme se na to těšili, ale byli 
jsme donuceni improvizovat a  pokusit se přesunout 
do bezkontaktní virtuální reality. Přesto můžeme říci, 
že jsme akci Slza medu 2020 s grácií zvládli. 

Samotná soutěž, tedy dvoukolové hodnocení sub-
jektivní chutě medu proběhla dle obvyklých pravidel. 
Patnáct soutěžních vzorků medu vyprodukovaných 
v kraji Vysočina hodnotila osmičlenná komise zastou-
pená včelaři, odborníky působící v oblasti včelařství. 
Těší nás, že zastoupení medů pokrývalo nejen Při-
byslavsko, ale i  jiné části kraje. Vítezství a  keramický 
talíř z dílny Jany Marincové zůstává pro rok 2020 tak-
zvaně doma. Vítězkou se totiž stala přítelkyně Marie 

Včelař míní a Bůh mění

se usadí na vaší jabloni, tak jste naším posluchačem. 
Přednášky budeme vysílat prostřednictvím přibyslav-
ské kabelové televize. Za pomoc a podporu jsme vděč-
ni městu Přibyslav a Kraji Vysočina.

A to, co jsme zrealizovat nedokázali, je medová sní-
daně pro žáky přibyslavské základní školy. To je také 
jedno z našich přání pro rok 2021.

Přeji všem včelařům i nevčelařům pokojný rok 2021 
a hlavně zdraví nám a našim včelám.

Eva Kučerová

Šimanovská z  Utína. Med jejích 
včel lahodil hodnotitelům nejvíce. 
Gratulujeme. Nutno podotknout, 
že konkurence byla silná a  výsle-
dek hodnocení velice těsný. Nejen 
o chuti medu, ale ani o jejich kvalitě 
netřeba pochybovat. Vzorky soutě-
žících medů byly (kromě subjektiv-
ního hodnocení chuti) podrobeny 
analýze ve  Výzkumném ústavu 
včelařském v  Dole. Všechny spl-
ňují zákonnou normu pro kvalitu 
medu, avšak většina soutěžících 
medů získala i certifi kát Český med za „extra“ kvalitu.

Z  doprovodného programu soutěže, který jsme 
chtěli nabídnout nejen odborné, ale i laické veřejnosti,  
nám zbylo to, co lze převést do  „on - line“ podoby. 
Med, ani medovinu sice on - line neochutnáte, zato si 
o medu a jeho kvalitě můžete poslechnout přednášky. 
Dva z členů komise je pro nás připravili. Jde o před-
nášku na téma kvality medu a přednášku pojednávají-
cí o právních otázkách souvisejících se včelami. Takže 
chcete-li například vědět, kdo je vlastníkem roje, který 

BETLÉMY
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Ze silniční serpentiny nad Hesovem se nedá přehlédnout, že zalesněné návrší 
mezi Hesovem a Utínem bylo zcela vykáceno. Na holém temeni dřevorubci nechali 
stát pouze jednu vysokou borovici. Proč poslední strom nesetnuli, vysvětluje sta-
rosta města Přibyslav, povoláním lesák, Martin Kamarád: “Pokud jsou lesníci nuceni 
dělat velké holiny a v porostu se nacházejí modříny nebo borovice, ponechávají se 
na mýtině takzvané výstavky ( jednotlivé staré vzrostlé stromy). Vzhledem k tomu, že 
je na rozsáhlých holinách velký nezdar ze zalesnění, jsou tyto stromy schopny pomo-
ci přirozeným spadem semene k zaplnění plochy stromky. Navíc například modřín 
v prvních letech života velmi rychle roste, takže je schopen výškově doplnit i kvalitně 
obnovený porost. Pokud je to možné, využívají se jako výstavky nejkvalitnější stromy, 
pokud možno hluboko kořenící, které dobře snášejí oslunění (modřín, borovice)”.

Vršek pomístního názvu Poperek, což je lidová forma původního německého 
výrazu Buchberg, má po vykácení naprosto nový vzhled.

Před oplocenou mýtinou, pár kroků přes cestu od zastávky autobusu u vodárny, 
byla umístěna bytelná tabule - sděluje zajímavou historii středověkého železorud-
ného dolování v bezprostředním okolí Přibyslavi.

Velmi rozsáhlý důlní areál
Tabuli, která v češtině a angličtině Buchberg prezentuje, daly zhotovit dva vědecké 

ústavy - Archeologický ústav Akademie věd v Praze a Ústav archeologie a muzeolo-
gie Masarykovy university v Brně. 

Vstupní text praví: “Ve 13. a 14. století se zde nacházelo velké těžební a hutnické 
centrum stejného jména. Bylo zaměřeno na těžbu tzv. polymetalických rud, z nichž 
se hutnicky produkovalo hlavně stříbro, měď a olovo. Buchberg je jednou z mála 
hornických lokalit, které se objevují v písemných pramenech. Poprvé to bylo 25. říj-
na 1258. Jako důlní středisko se sídlištěm se Buchberg objevuje naposledy v roce 
1327. Z  té doby pocházejí tři pražské groše českého krále Jana Lucemburského 
(1310-1346) na  malý peníz (tzv. parvus) nalezené při archeologickém výzkumu. 
Celková výměra viditelných reliktů po těžbě rud se pohybuje okolo 13,8 ha, čímž se 
Buchberg řadí k nejrozsáhlejším středověkým důlním areálům ve střední Evropě”.

Další text hovoří o  provedeném geomagnetickém měření v  letech 2014-2015 
a 2018. Toto měření prokázalo, že zde stál metalurgický areál, v němž železo tavilo 
dvacet pecí ve dvou řadách. 

Turistická zajímavost
Archeologická sondáž Masarykovy univerzity Brno na utínském Buchbergu v roce 

2018 našla také pozůstatky kovářských výhní.
Text je bohatě ilustrován, takže vidíme, jak se ruda dolovala, třídila, roztloukala, 

drtila v mlýnech, prala, pražila a tavila.
Přibyslav získala další turistickou zajímavost. Žel, již zanikla Theoderikova hospo-

da. Nacházela se u cesty z Buchbergu do Utína a zřejmě byla nejstarším hornickým 
šenkem v Čechách. 

Text a foto: Ivo Havlík

Dva vědecké ústavy na Buchbergu 
prezentují archeologický výzkum

 Buchberg byl vymýcen, zůstal na něm jediný strom

 Bytelně provedené “nástěnnné noviny” seznamují s výsledky archeologického výzkumu, 
slovem a ilustracemi přibližují těžbu a zpracování železných rud, informují 

o nálezu tři pražských grošů českého krále Jana Lucemburského 

 Archeologové na Buchbergu mimo jiné našli hornickou lampičku, 
může být stará přes 700 let

Na 19. 1. 2021 je naplánovaný náhradní termín divadelní hry Deštivé dny. Podle 
dosavadního vývoje epidemiologické situace je však velmi malá šance, že bude mož-
né ungeltské divadelní představení v  lednu odehrát. Začínáme s  herci řešit další 
termínovou alternativu a zveřejníme ji v příštím čísle P řibyslavského občasníku. 

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Po vyhlášení nového termínu bude 
možnost vstupenky vrátit na pokladně přibyslavského infocentra. 

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám v příštím roce povede divadlo Unglet 
v Přibyslavi přivítat.

Za Živou Přibyslav Martin Kasal

Deštivé dny se pravděpodobně 
neuskuteční ani v náhradním termínu!
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Vodáky vyhledávaná příručka Kilometráž - Česko/slovenské řeky (nakladatelství Olympia, 1978) uvádí, že řeka 
Sázava do Přibyslavi “vstupuje” v Ronově nad Sázavou na kilometru 188,7 a město opuští v Hesově na 181,2 km. 
Pro neznalé - kilometráž řek se počítá nikoli od pramene, ale od ústí do jiné řeky, případně do jezera nebo moře. 
Nultý kilometr Sázavy je v Davli u Prahy na soutoku s Vltavou. Vltava její vody u Mělníka předává Labi a Labe 
je v německé spolkové zemi Dolní Sasko u přístavu Cuxhaven vlévá do Severního moře, součástí Atlantského 
oceánu.

Kde však je počátek dlouhé cesty Sázavy? Starší zeměpisná literatura přesvědčivě tvrdí, že druhý největší přítok 
Vltavy vytéká z rybníka Velké Dářko nebo že pramení v jeho rašeliništi.  

Novější publikace nepřesnost napravují. Například přibyslavský rodák Stanislav Štefáček (starší bratr bývalého 
starosty města Jana Štefáčka) ve  své Encyklopedii vodních toků Čech, Moravy a  Slezska (nakl. Baset, 2008) 
pramen umisťuje “kilometr severozápadně od Šindelného vrchu v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy”. 

Přibližně stejnou lokaci má Vít Ryšánek. V knize Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska (nakl. Libri, 2006) 
jen upřesňuje, že od pramene k vtoku do Velkého Dářka je 1,1 km.

Pod vrcholem 
Šindelného 
vrchu

Je to poněkud dále! 
Když vezmu v potaz mě-
řítko na  internetových 
stránkách www.mapy.
cz, vychází mně vzdá-
lenost mezi pramenem 
a ústím do Velkého Dář-
ka na  4,5 km, měřeno 
tzv. vzdušnou čarou. 

Najít přibližně 50 me-
trů pod vrcholem Šin-
delného vrchu (806 m 
n.m.) pramen Sázavy 
není snadné, dá se zabloudit. Vhodné je vyjít z Nové Hutě, místní části městyse Vojnův Městec. Bývalá sklářská 
samota leží v nadmořské výšce 702 m, v zimě 1944/1945 tady sídlila partyzánská brigáda Mistra Jana Husa, jeden 
z padlých ruských partyzánů tam má památník.

Cesta hustým lesem, zatím nikterak nezasaženým kůrovcem, není nijak značena a končí řadou pěšinek v hlu-
boké trávě. Na konci jedné z nich - na GPS souřadnicích 49°40’18.283’’N, 15°56’17.311’’E - stojí žulový kámen 
s nápisem ZDE PRAMENÍ ŘEKA SÁZAVA 757 m n.m. 

Pramen Sázavy není snadné najít

 Pramen Sázavy pod Šindelným vrchem je označen 
kamenem, ale najít ho v hustém lese není snadné, 

turistická značka k němu nevede

 K ochutnávce čisté pramenité vody řeky slouží hrníčky, jsou zavěšeny na dřeváku

Sázava do  Vltavy u  Davle ústí v  nadmořské výšce 
rovných 200 m, znamená to, že od  svého pramene 
naše řeka “padá” o 557 výškových metrů.

Před třemi lety se cyklistický klub z  Ondřejova 
v okrese Praha-východ vydal na kolech na dlouhý vý-
let. K  prameni přivezl nerezový sloupek a  zarazil ho 
do země. Text s pozdravem Sázavě zdar! připomíná, 
že Ondřejov leží na 42. říčním kilometru.

Nad křišťálově čistým zřídlem je na kmeni statného 
smrku zavěšen dřevák se dvěma porcelánovými hrníč-
ky, můžete si připít na zdraví. Na opačné straně stromu 
je kamenná jeskyňka s Pannou Marií.

Text a foto: Ivo Havlík

PLNÉ RUCE PRÁCE se zpracováním kalamitní těžby po napadení porostů kůrovcem za chladného počasí mají vlastníci lesů na katastru města Přibyslav a jeho 
místních částí. Fotografi e Ivo Havlíka zachycují překládku a odvoz dvoumetrových klád z mýtin mezi Hesovem, Uhry a Utínem. S manipulací slouží hydraulická technika.

Jednu z douglasek tisolistých, která ve skupině svých sester rostla na Bechyňově náměstí v parčíku mezi 
válečným pomníkem a restaurací U Huberta, museli pracovníci technické čety města setnout.

Lesácká literatura uvádí, že jde o stále zelený rychle rostoucí jehličnan. Semena ze Severní Ameriky do Ev-
ropy přivezl v roce 1827 Skot David Douglas, odtud má své jméno. 

Douglaska dorůstá značné výšky, po sekvoji je druhým nejvyšším jehličnanem na světě. V severoamerické 
domovině dorůstá výšky kolem 100 m a průměru 5 m. Běžně se dožívá 500 let a jsou uváděny případy jedinců 
i přes 1000 let starých. V našich podmínkách dorůstá do výšky 60 m. Setnutá přibyslavská douglaska měla 
přibližně dvacet metrů.

Text a foto: Ivo Havlík

Na náměstí musel být sťat jehličnan
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KRAJ VYSOČINA – Ve virtuálním prostředí na nejrůznějších sociálních sítích nebo in-
ternetových seznamkách se občas pohybují podvodníci, jejichž jediným cílem je podvod-
ným způsobem získat peníze od důvěřivých lidí. Pod rouškou naprosté anonymity, kdy 
si tito pachatelé vytvoří vlastní neexistující identitu, přitom útočí především na city svých 
obětí. Ženám nabízejí například seznámení s nezadanými charismatickými americkými 
vojáky nebo lékaři, kteří působí v zahraničních misích a touží po klidném životě. V někte-
rých případech k podvodnému vylákání peněz využívají různé legendy – například, že 
se ocitli ve složitých zdravotních nebo životních situacích a „hrají“ tak na city důvěřivých 
lidí, kteří jsou ochotni pomoci zcela neznámým lidem.

Policisté opětovně varují před seznamováním se prostřednictvím internetu. Při ko-
munikaci v prostředí internetu je nutné být zvláště opatrný a velice ostražitý. Anonymita 
internetu totiž umožňuje pachatelům jednoduše vyhledávat potenciální oběti a  bez 
nutnosti jakéhokoliv osobního kontaktu poměrně rychle a hlavně účinně mohou lákat 
z těchto obětí peníze. V rámci komunikace mohou pachatelé směřovat své žádosti o za-
slání fi nančních prostředků na  různé zahraniční bankovní účty nebo prostřednictvím 
služeb na přepravní společnosti. 

I když v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina evidujeme řádově jednotky 
těchto případů, škody se u každého jednotlivého z nich  pohybují ve vysokých fi nančních 
částkách a tím se stávají společensky velmi nebezpečnými. Příkladem může být případ 
z nedávné doby, který prověřují policisté na Vysočině. Dotýká se osudu ženy středního 
věku, která postupně zaslala údajnému americkému vojákovi fi nanční částku blížící se 
dvěma milionům korun. S tímto mužem komunikovala přes skype. Aby mu mohla v jeho 
údajně tíživé situaci pomoci a  mohla mu posílat postupně požadované peníze, které 
po ní pod různými záminkami lákal, tak se dokonce zadlužila. 

„I když opakovaně varujeme před tímto způsobem komunikace, lidé jsou stále nepo-
učitelní. Prověřování těchto podvodných jednání není nijak snadné. K majitelům zahra-
ničních účtů, kde vylákané peníze většinou končí, se velice obtížně dostáváme, takže 
pachatelé zůstávají v podstatě nepostižitelní. Jsem přesvědčený o  tom, že se o všech 
případech ani nedozvíme. Někteří podvedení lidé se za to, že někomu takto naletěli, stydí 
a případ nám možná vůbec neoznámí,“ uvedl plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele 
pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Příběhy podvedených žen, ale v některých případech také mužů, přitom mívají stejný 
nebo velice podobný scénář. Na začátku všeho je cizinec, který ženě pošle prostřednictvím 
sociální sítě žádost o přátelství, kterou žena přijme a naváží spolu komunikaci. Ženě pak 
postupně vypráví svůj životní příběh například amerického vojáka nebo lékaře, který 
působí v zahraniční misi. Později vylepší komunikaci nevšedními zážitky z bojiště nebo 
zprávou o  pohádkovém zbohatnutí, které ho náhle potkalo a  postupně přidává také 
různé fotografi e. V některých případech ženě dokonce slibuje vztah, který by mohl být 
završen sňatkem. Poté pod různými smyšlenými záminkami láká ze ženy peníze, které 
si nechává posílat na nejrůznější zahraniční účty. Ženě například vypráví, že má vysoký 
žold a z něj našetřené peníze, které potřebuje pro jejich společný život převést do České 
republiky a potřebuje uhradit různé poplatky související s převodem. Jiný příběh vypráví 
voják, který byl zraněný v zahraniční misi, dostal vysoké odškodnění a peníze potřebuje 
poslat do Česka. Po ženě požaduje zasílání různých částek na poplatky, převody a další 
nejrůznější smyšlené záminky. Vždy se ale jedná o podvodné jednání.

Na závěr přidáváme jasné varování:  Pokud jsou virtuální přátelství na sociálních sítích 
nebo online seznamkách zatěžována fi nančními požadavky, peníze nikomu za žádných 
okolností neposílejte a najděte si raději jiné přátele, u kterých není problém ověřit, že jsou 
skuteční. Ušetříte si tím nejen velké osobní zklamání, ale také hodně peněz. O daném 
tématu je potřeba hovořit. Apelujeme tedy rovněž na rodinné příslušníky a známé osob 
bez partnera, ať s  nimi tuto záležitost proberou s  upozorněním nepodléhat citovým 
sdělením neznámých osob skrze sociální sítě, řádně si vše prověřit a chovat se obezřet-
ně. Sociální sítě se vyznačují obrovskou anonymitou a je potřeba se v každém věku učit 
s informacemi pracovat.

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

tel: 974 261 207, mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Podvodníci se vydávají 
za lékaře i americké vojáky
Virtuální přátelství na sociálních 
sítích může lidi finančně 
zruinovat

Napadne sníh? Kolik ho bude? Lehký prašan nebo těžká máza? Takové otázky 
si i v novém roce budou klást milovníci lyžování. 

V Přibyslavi žádnou sjezdovku s lanovkou nebo vlekem nemáme, proto ne-
musíme řešit úředně předepsané rozestupy mezi lyžaři. 

Zato máme velmi vhodné podmínky pro lyžařskou turistiku. Ideální trasy jsou 
nejen na 10,5 km dlouhé cyklostezce mezi Přibyslaví a Sázavou.

Objektiv Ivo Havlíka zachytil lyžařku, která na úzká prkýnka nastoupila pod 
železničním viaduktem u čističky odpadních vod a soupažně rázovala do Heso-
va, po břehu Sázavy možná do Stříbrných Hor nebo až do Pohledu.

 Text a foto: Ivo Havlík

HAJDY NA BĚŽKY!

Dne 23. ledna 2021 uplyne 10 let od úmrtí čestného občana města Přibylav 
JUDr. Miroslava Řepiského. 

Narodil se 10. července 1924 ve Václavovicích v okrese Frýdek-Místek a vy-
studoval práva na Masarykově univerzitě v Brně, v čase uzavření vysokých škola 
hitlerovskými okupanty Československa pracoval jako posunovač železničních 
vagónů.

Po působení na Krajském národním výboru v Ostravě byl roce 1963 jmeno-
ván náčelníkem Hlavní inspekce požární ochrany Československé republiky 
a v roce 1971 byl zvolen předsedou Federálního výboru Svazu požární ochrany. 

Má nesmrtelnou zásluhu na záchraně zámku, který v Přibyslavi v roce 1560 
založil Zachariáš z Hradce. V roce 1980 se mu podařilo devastovanou památku 
převzít pod “křídla” hasičů a zajistit byty pro občany, kteří na zámku bydleli. 
Zmobilizoval dobrovolné hasiče od Aše po Medzilaborce a ti tehdy 420 let starý 
zámek úspěšně rekonstruovali. 

Jak se Miroslav Řepiský dostal z Ostravska na Vysočinu? Po válce do  jeho 
rodné obce přišla učit absolventka královéhradecké pedagogické fakulty Marie 
Nepeřilová, dcera zakladatele sboru dobrovolných hasičů obce Olešná, dnes 
místní části Nového Města na Moravě. Takzvaně na byt jí vzali rodiče Miroslava 
Řepiského, mladí lidé se do sebe zamilovali a v roce 1949 vzali. 

Miroslav Řepiský je pohřben v Olešné, posledního rozloučení s ním se před 
deseti lety zúčastnili tehdejší představitelé města Přibyslav - starosta Jan Štefá-
ček a místostarosta Martin Kamarád.

Text a foto: Ivo Havlík

Před 10 lety zemřel čestný občan 
Přibyslavi JUDr. Miroslav Řepiský
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 FLORBAL 
V NEDOHLEDNU

 Epidemická situace se bohužel velmi dynamicky 
vyvíjí. Ani dosažení stupně 3 dle PES nepřineslo 
očekávané uvolnění pro amatérský sport. Spor-

tovci nemohli naplno využít vnitřní sportoviště a většina venkovních je již nepoužitel-
ných vzhledem k počasí. Stanovené podmínky v podstatě znemožňovaly skupinové 
fungování ve vnitřních prostorách. I přesto, že výrazné zlepšení situace je prozatím 
daleko, hledáme způsoby jak vhodně fungovat v rámci stanovených omezení. S no-
vým rokem bychom velice rádi naši činnost obnovili, protože zdravý pohyb je třeba 
i v této těžké době.

Pokud situace dovolí, plánujeme pro všechny děti z 1. až 5. tříd ZŠ (nejen členy 
klubu) Jarní prázdniny s SK JUVENIS - od 1. do 5. února 2021 každý den od 8 
do 16 hodin! Podrobnosti naleznete na našem webu www.skjuvenis.cz. 

Pevně věříme, že  nový rok 2021 bude pro nás sportovce mnohem příznivější 
a budeme se již moci setkávat na mnoha fl orbalových akcích. Vám všem přejeme 
šťastně prožitý rok bez zdravotních komplikací.

Za SK JUVENIS PŘIBYSLAV
Šárka Jandová, Manager klubu

pro holky a klukyPrázdniny p

h do 16:00 hOd 8:00 h

Letos uplyne 90 let od chvíle, kdy na přibyslavském fotbalovém hřišti fanoušci kopané poprvé 
radostně vykřikli kouzelné slůvko gól!

Mužstvo SK Přibyslav bylo založeno v  roce 1931. Jak budou oslavy 90. výročí vypadat, za-
tím kvůli pandemii není známo. Fotbalisté i fandové však věří, že od března se budou dohrávat 
na podzim přerušené soutěže. 

První mužstvo SK Přibyslav v jubilejním roce své existence kope přebor Kraje Vysočina a re-
zervní tým přebor okresu Havlíčkův Brod. Pro úplnost dodejme, že Sativa Keřkov hraje v přeboru 
III. třídy. 

Ilustrační foto Ivo Havlíka

Gól! se v Přibyslavi volá již 90 let

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

INZERCE
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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 

Uzávěrka příštího čísla 19. 1. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 29. 1. 2021)
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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

ODHADY NEMOVITOSTÍ 
ZNALECKÉ POSUDKY 

 

pro dědická řízení, k notáři pro vypořádání dědictví 
 

vypracuji rychle, cena dohodou 
 

Miloš Šimek 
Přibyslav 

tel.: 602 445 921 
 

soudní znalec jmenovaný předsedou krajského soudu 
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Vánoční výzdoba – soutěž Foto: redakce PO
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Výzdoba KZMP, betlémy v muzeu a ve výstavní síni Foto: redakce PO


