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Bez toho, že bych chtěl být optimistou za každou cenu, musím konstatovat, že 
jestli má poslední rok nějaká pozitiva, tak je to dostatek srážek. Předchozí roky se 
odehrávaly ve znamení intenzivního sucha, které negativně poznamenalo stav naší 
krajiny. Bohaté srážky roku 2020 a sněhová nadílka posledních dnů nám dávají nadě-
ji, že bude zase lépe. Ve dnech, kdy píši tyto řádky, je plně v permanenci nově nakou-
pená technika, kterou se snažíme zakomponovat do zimní údržby tak, aby mohla být 
prováděna v lepší kvalitě a rychlejším čase. Faktem ale je, že stávající počasí vyžaduje 
od nás všech ohledy, přiměřenou opatrnost a je třeba počítat i s tím, že údržba je 
odvozena od počátku a od intenzity srážek a má vždy své limity v podobě hustoty 
sněžení a možnosti obsloužit jednotlivé komunikace v optimálním čase. Prosím tedy 
i vás o trpělivost a zároveň o podněty k údržbě tam, kde je to opodstatněné. Zároveň 
děkuji všem, kteří se na zimní údržbě jakkoliv podílí, a žádám nás ostatní o to, aby-
chom ukázněně parkovali na místech k tomu určených a nebránili tak úklidu sněhu.

Tak jako přišel déšť po období sucha, věřím, že se postupně zlepší i politicko-epi-
demiologická situace v naší zemi. Osobně se domnívám, že je čas na reálné vyhod-
nocení přínosů a dopadů restrikcí ve formě uzavření škol, či jednotlivých segmentů 
ekonomiky ve vztahu k počtu zachráněných životů a počtu nemocných. Jsem pře-
svědčen, že to bude neveselé, ale zároveň nutné hodnocení. Až vyjde aktuální číslo 
Přibyslavského občasníku, věřím také, že už bude jasno, jak tomu bude s očkováním 
seniorů. V současnosti, tedy doslova dnes, kdy píši z karantény tyto řádky, intenzivně 
komunikujeme s pracovníky Kraje Vysočina a Nemocnice Havlíčkův Brod, kteří jsou 
za očkování odpovědní. Bohužel i oni trpí nedostatkem informací od centrálních 
orgánů, ale snahou v těchto dnech je, aby mohlo očkování občanů nad osmdesát 
let proběhnout prostřednictvím praktických lékařů. Pokud tomu tak nebude, nabídlo 
město Přibyslav nemocnici prostory i pomocný personál k tomu, abychom společně 
dokázali zajistit očkování v Přibyslavi. Jsme si vědomi, jak obtížné je pro tuto skupinu 
lidí cestování, byť je to jen do Havlíčkova Brodu. S dotazy stran očkování se můžete 

obracet na naši sociální pracovnici paní Vaverkovou, která je kompetentní vám všem 
podat informace, jež máme k dispozici, nebo přímo na k tomu zřízenou telefonní 
linku.

V posledních týdnech roku 2020 čelilo město Přibyslav několika útokům vandalů. 
Začalo to destrukcí několika košů, pokračovalo další devastací mobiliáře a rozbitím 
výplně autobusové čekárny. Graffi  ti z  posledních prosincových dnů tyto událos-
ti završilo, tedy alespoň doufám. Bohužel nás zřejmě budou ještě nějakou dobu 
na omítkách strašit, než je bude možné odstranit a než se podaří veškeré škody, 
které se v tomto případě můžou vyšplhat do statisíců, napravit. Autoři této poslední 
„lapálie“ se městu i policii přiznali a jsou si vědomi své odpovědnosti za způsobené 
škody. Přesto ve mně způsobuje tato zbytečná událost smutek, protože není evi-
dentně jen okamžitým nápadem pozdních nočních hodin, umocněným alkoholem, 
ale evidentní neúctou k majetku ostatních i k majetku veřejnému. Pracovníci naší 
technické čety řeší dennodenně pohozené papíry, hnízda odpadků, kde bivakovala 
poslední noc naše mládež, a tak si říkám, kolikrát se stalo, že šel z nás dospělých něk-
do okolo a upozornil je na to, ať po sobě nenechávají svinčík, nebo raději otočil hlavu 
jinam. Nejsme v této situaci dnes také proto, že přehlížíme tyto drobné poklesky, 
a vlastně i proto, že vidíme horší věci u lidí na čelních postech? Jenže odpovědnost 
začíná u nás, jediné, co můžeme na světě opravdu změnit, jsme my sami, a tím, mož-
ná, měnit své okolí. Nevymlouvejme se proto na ostatní, na okolnosti, na nepřízeň 
osudu, či nepřízeň teď právě mocných. Každý z nás může udělat, a většinou udělá, 
v životě hloupost a třeba i vel kou hloupost. A většina z nás má mnoho příležitostí 
tuto hloupost svým dalším životem napravit. Důležitá tedy není „hloupost“, kterou 
určitě uděláme, ale to jak jsme se chopili těch příležitostí k nápravě. Přeji nám, aby 
se nám to každému dařilo.

Martin Kamarád, starosta města

Sníh, očkování a vandalové, aneb co řeší starosta z postele

Rychlejší internet 
dostal zelenou

Navazuji na článek „Rychlejší internet“ zveřejněný 
v posledním vydání Přibyslavského občasníku loň-
ského roku. Modernizace techniky, která zajišťuje 
připojení k internetu na síti TKR Přibyslav, se stala 
nezbytně nutnou. Připojení na odpovídající úrovni 
s většími datovými přenosy si vyžaduje doba, která 
využívá možností distanční výuky a práce z domu.

Investiční priorita
Při projednávání rozpočtu města Přibyslav na rok 

2021 zastupitelstvo města modernizaci zmíněné 
techniky zařadilo mezi investiční priority. Takto byla 
investice schválena. Rada města Přibyslav následně 
projednávala detailní nabídky na dodávku techno-
logie včetně technické specifi kace. Členové rady 
města si vyžádali odborné posouzení nezávislou 
specializovanou společností tak, aby mohli schvá-
lit smlouvu o dodání, instalaci a servisu kompletní 
technologie.

Plánovaný výpadek při instalaci
Instalace byla předběžně načasována na přelom 

ledna a února tak, aby pokud možno minimálně na-
rušila potřeby uživatelů. Výměna komponentů si vy-
žádá několikahodinový výpadek internetu a v menší 
míře i kabelové TV. O výpadku budou uživatelé pře-
dem informováni místními sdělovacími prostředky. 
Děkujeme za pochopení.

Michael Omes
místostarosta města

Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku
Ani tradiční Tříkrálová sbírka nebyla ušetřena „zvláštností“, které přinášej í opatření proti šíření epidemie. 

Stalo se to, že tři králové nechodili k nám, ale pokud jsme chtěli přispět do kasičky formou fi nanční hotovosti, 
museli jsme zajít na místo, na kterém byla pokladnička po dobu sbírky umístěna. Na Přibyslavsku bylo takových 
míst celkem 14.

Děkujeme všem majitelům obchodů a vedoucím provozoven, kteří se zapojili do sbírky a umožnili umístit 
pokladničku ve svém obchodě. Podpořili tak tradiční charitativní akci. Děkuji také starostkám a starostům obcí 
na Přibyslavsku, kteří rovněž ochotně sbírku organizovali na území svých obcí.

Výsledky Tříkrálové sbírky byly známy až po uzávěrce tohoto čísla, uveřejníme je v březnovém vydání Při-
byslavského občasníku. Všem spoluorganizátorům a dárcům děkujeme.

Michael Omes

Čtenáři jej najdou na  pul-
tech obvyklých míst v  Při-
byslavi. Věříme, že články 
z oblasti kultury, historie a pří-
rody vás zaujmou. Elektronic-
ká podoba dříve vydaných 
čísel Přibyslavského čtvrtlet-
níku je dostupná na webových 
stránkách města. Přejeme vám 
pohodové  chvíle nad stránka-
mi Přibyslavského čtvrtletníku.

Za redakční radu 
Přibyslavského čtvrtletníku 

Michael Omes

Vychází dvě čísla Přibyslavského čtvrtletníku 3/2020
a speciální vydání k 100. výročí narození entomologa 
dr. Jana Bechyně
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Cena města Přibyslav za rok 2019

V roce 2019 uplynulo 20 let od jeho úmrtí a v roce 
2020 tomu bude již 110 let, kdy se narodil.

Třebaže není místním rodákem, do  povědomí 
našeho města, zvláště pak do sokolského hnutí, se 
zapsal nesmazatelným dojmem.

Narodil se 6. 5. 1910 ve Vysokém Mýtě. Již jako 
malému chlapci mu učarovala sokolská myšlenka, 
a  proto záhy vstoupil do  řad malých žáčků. I  zde 
v Přibyslavi, když se sem přistěhoval, začal velice ak-
tivně pracovat v naší jednotě. Pro mnohé jeho vrstev-
níky a spolupracovníky byly jeho sportovní výkony 
nezapomenutelné. V roce 1936, kdy se slavnostně 
otevírala místní sokolovna, se aktivně podílel na po-
řádání sletu župy Havlíčkovy v našem městě nebo 
nezapomenutelné Sokolské pouti na novém cvičišti. 
Velice nadšeně bylo přijímáno celou místní sokol-
skou obcí hlavně jeho cvičení na bradlech, za které 
získal nejedno prestižní sokolské ocenění a to nejen 
župní nebo oblastní, ale i  celorepublikové. Tak se 
naše město dostalo do povědomí široké veřejnosti, 
jako místo, kde se sportu daří a kde se vychovávají 
zdatní sportovci. Bratr Vašina vždy vedl velice profe-
sionálně nácviky sletových a později i spartakiádních 

skladeb. Díky jeho nadšení získal mnoho mladých 
pro myšlenku sokola a  sportu jako takového. Jako 
náčelník tělovýchovné jednoty vedl naše cvičence 
v roce 1948 do Prahy na památný slet, kde sokolové 
svými vystoupeními přísahali věrnost republice, de-
mokracii a prezidentu E. Benešovi. Tehdy dali jasně 
najevo svůj postoj k nastupujícímu komunistickému 
režimu. To se celé řadě sokolských funkcionářů, 
i bratru Vašinovi, stalo osudným. Na několik let měl 
dokonce úplný zákaz do místní sokolovny vstoupit. 
Přesto nezahořkl. Když nemohl do budovy, aktivně 
se tedy věnoval sportu na místním sokolském cvičišti. 
Hrál českou házenou, volejbal, byl členem místního 
fotbalového mužstva nebo propagátorem nohejba-
lu. Brzy se však ukázalo, že je třeba takových nadše-
ných „starých“ sokolů pro práci v  tělovýchově. Tak 
po čase zase mohl jako cvičitel opět začít vést muž-
ské složky naší tělovýchovné jednoty a vychovávat 
celou řadu svých dobrých nástupců. Díky dodržo-
vání správné životosprávy (nepil, ani nekouřil) ještě 
ve svých sedmdesáti letech udivoval mnohem mladší 
cvičence a kolegy cvičitele svými výkony na hrazdě 
nebo bradlech. Zemřel 2. května 1999 v Přibyslavi.

Marie Zichová je dlouholetá koordinátorka EVVO 
na  ZŠ Přibyslav, jejíž práce přesahuje prostředí 
školy a  výuky a  ovlivňuje život komunity ve  městě 
nejen v  oblasti ekologie. Vybudovala školní zahra-
du – přírodní učebnu a dlouhodobě o ni pečuje – 
školní zahradu jako příklad dobré praxe navštěvují 
pedagogové z  celé republiky v  rámci různých ex-
kurzí a  projektů – získala status Přírodní zahrada. 
Významně se podílela na vybudování Naučné stezky 
Romana Podrázského.

Hned od  svého nástupu do  ZŠ Přibyslav (září 
2002) založila přírodovědný kroužek Otakárek 
a vede ho dodnes. Kroužkem již prošly stovky dětí, 
které se v rámci aktivit kroužku podílejí na komunit-
ním životě ve městě – dobročinné sbírky, úklid města 
a okolí, péče o zeleň, dobrovolnické práce pro seni-
ory, vzdělávací akce, dobročinné jarmarky, vánoční 
čajovna, exkurze, akce pro veřejnost – férová sní-
daně, Den Země, Víkend otevřených zahrad apod.

Prostřednictvím těchto akcí zkvalitňuje život 

ve městě, vytváří prostředí pro setkávání generací, 
vzdělávání i osobnostní rozvoj. Každoročně koordi-
nuje úklid města a okolí v rámci akce Čistá Vysočina. 
Spolupracuje s místními spolky – včelaři, chovatelé, 
zahrádkáři, myslivci apod. a propojuje jejich činnost 
s činností dětí v kroužku i mimo něj. Ve svém vol-
ném čase realizuje přírodovědné programy pro děti 
z  MŠ. Prostřednictvím mnoha akcí zapojuje školu 
i širší komunitu do charitativních, dobrovolnických 
i osvětových akcí v rámci humanitární pomoci či udr-
žitelného způsobu života – Týden mobility, Férová 
snídaně, adopce na dálku, výzva 72 hodin, Výstava 
na stromech, Týden důstojné práce, Český den boje 
proti rakovině. Aktivně se zapojuje s dětmi i rodiči 
do programů společnosti Člověk v tísni – Jeden svět 
na školách. Angažuje se v kampaních zaměřených 
na třídění odpadu, pořádá pravidelné sběrové akce. 
Nominaci paní Mgr. Marie Zichové projednala též 
Správní rada Nadačního fondu školy v  Přibyslavi 
a vyjádřila podporu této nominace.

Mgr. Marie Zichová

Ladislav Vašina – in memoriam

SDH Dobrá se dlouhodobě a systematicky věnuje výchově hasičské mládeže, a to pře-
devším v  oblasti hasičského sportu. Mládež z  SDH Dobrá v  posledních letech získává 
na  českých i  světových závodech medailová umístění v  juniorských kategoriích. V  roce 
2019 svou práci SDH Dobrá završilo 3. místem na Mistrovství republiky v hasičském sportu.

SDH Dobrá – kolektiv



       

 

    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 pracovníka odboru sekretariát Městského úřadu Přibyslav – matrikář/ka 

Název územního samosprávného celku: město Přibyslav 
Druh práce: matrikář/ka (úředník) 
Místo výkonu práce: Přibyslav  
Pracovní poměr: 1,0 - na dobu neurčitou; předpokládaný nástup 1. 5. 2021 
Platová třída odpovídající druhu práce: 8 

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 střední vzdělání s maturitní zkouškou,  
 dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet), 
 řidičské oprávnění skupiny B. 

Výhodou: 
 zkouška Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) při správě matrik a státního občanství, popřípadě osvědčení 

krajského úřadu o vykonání zkoušky prokazující odbornou způsobilost matrikáře, 
 zkouška Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů 

a cestovních dokladů, 
 znalost provádění matričních činností, vedení evidence obyvatel, provádění vidimace a legalizace, 
 znalost zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných číslech, zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 
podpisu (ověřovací zákon), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, 

 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, email, 
 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, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně ověřená kopie o složení ZOZ, 
 motivační dopis, ve kterém stručně uvede svoji motivaci k výkonu práce matrikáře/ky, 
 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 15. 3. 2021 do 16:30 na podatelnu MÚ. 
Obálka s přihláškou a požadovanými dokumenty musí být viditelně označena nápisem „Výběrové řízení – matrikář“. 

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. ledna 2021             Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav 
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Sdělujeme termín podzimních voleb do poslanecké sněmovny. Dle rozhodnutí 
prezidenta republiky se budou volby konat o víkendu 8. a 9. října 2021.

I v únoru mají být podle dlouhodobé předpovědi počasí teploty kolem nuly a měl 
by padat sníh, takže bude zapotřebí provádět zimní údržbu. Nadále tedy platí, aby 
řidiči neparkovali svá vozidla na místních komunikacích a chodnících.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav na rok 2021

Zastupitelstvo města Přibyslav na veřejném zasedání dne 16. 12. 2020 schválilo 
rozpočet města Přibyslav na rok 2021. Rozpočtové příjmy jsou schváleny ve výši 
74.498.800 Kč a výdaje ve výši 149.498.800 Kč.

Celkové příjmy se skládají z příjmů daňových ve výši 60.900.000 Kč, nedaňových 
2.018.000 Kč, kapitálových 20.000 Kč a přijatých dotací 11.560.800 Kč.

Celková částka výdajů se skládá z výdajů běžných ve výši 53.647.600 Kč a z vý-
dajů investičních ve  výši 95.851.200 Kč (z  toho rezerva kapitálových výdajů činí 
87.881.285 Kč).

Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím jsou schváleny následovně: Mateřská 
škola Přibyslav 1.873.000 Kč, Základní škola Přibyslav 5.095.000 Kč, Kulturní zaříze-
ní města Přibyslav 3.600.000 Kč.

Finanční plán na rok 2021
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2021 výnosy ve  výši 

23.282.611 Kč, náklady 29.404.570 Kč a hospodářský výsledek -6.121.959 Kč. Zá-
porný hospodářský výsledek je způsoben plánovaným prodejem bytů v bytovém 
domě U Lesa 717 a následným zaúčtováním zůstatkové ceny do nákladů.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Nový rok 2021 nás přivítal vydatnou sněhovou nadílkou, což k zimnímu období 

neodmyslitelně patří, a poslední roky tomu tak nebylo. Nápor na odklízení sněhu 
z místních komunikací, jak technickou četou, tak smluvními partnery, byl zvládnut 
výborně. Chtěla bych jen připomenout, že veškeré informace pro činnosti související 
se zimní údržbou jsou uvedeny v Plánu zimní údržby místních komunikací ve městě 
Přibyslav a jeho částech pro období 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021, který je zveřejněn 
na webových stánkách města Přibyslav.

Z  investičních akcí máme v  řešení kolaudaci přechodu v ul. Havlíčkova, místní 
komunikaci Pod Osivou, opravy vodních nádrží v České Jablonné a kolaudaci by-
tového domu Ronov čp. 15. Vlivem epidemie koronaviru dotčené úřady nepracují 
na plný úvazek, a tímto se nutná vyjádření dotčených orgánů pro kolaudaci zpožďují. 
V minulém čísle občasníku bylo zmíněno výběrové řízení na investici „Chodník podél 
silnice II/350 v místní části Dvorek“, termín pro podání byl stanoven do 17. 12. 2020. 
Město Přibyslav obdrželo nabídky od 9 uchazečů, konečný výběr zhotovitele proza-
tím nebyl schválen Radou města Přibyslav. Připravuje se výběrové řízení na údržbu 
městské zeleně pro rok 2021, smlouva s vybraným poskytovatelem se uzavírá na 2 
roky. Od ledna roku 2021 nahradila správce hřbitova, paní Janáčkovou, paní Vokur-
ková z Přibyslavi. Tímto náš odbor chce paní Janáčkové poděkovat za dlouholetou 
bezproblémovou spolupráci.

Bytová oblast – probíhají přípravy na prodej bytů v ulici U Lesa 717. Byl přidělen 
byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 251. Zároveň v tomto domě bude ke konci 
měsíce února volný další byt. Informace případně poskytne paní Bc. Hana Srbová.

Proběhl opis stavů bytových vodoměrů a čidel RTN v bytových domech, dále byly 
provedeny odečty patních měřidel z důvodu následného vyúčtování služeb za rok 
2020, spojených s užíváním bytů. Soudní cestou bude řešeno vymáhání dlužného 
nájemného, o čemž byl nájemník několikrát informován, doposud nereagoval.

Jako každý rok touto dobou proběhla fyzická inventarizace majetku města 
Přibyslav.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Lednové dny nám konečně přinesly tu pravou zimní atmosféru. Své nové kouzlo 

ukázal i městský vánoční strom, který dozdobil sníh a mráz. I proto jsme ho nechali 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
svítit mnoho dalších dní po svátku Tří králů. Sněhová nadílka je fajn také pro běž-
kaře, kteří v  našem městě využívají třeba bílou stopu na  cyklostezce nebo různě 
vyšlapané okruhy a stopy na loukách a polích v okrajových částech města. Hezký 
pohled je na děti, které sjíždějí každý možný kopeček na bobech a sáňkách. Pro 
technickou četu města je sníh práce, mnohdy od kuropění až do tmy. Letos je ale 
mnohem příjemnější než kdy dřív, díky nové technice. Veškeré příslušenství traktorů 
jsme dlouho pečlivě vybírali, a to se nám teď v dobrém vrací. Děkujeme za zpětnou 
vazbu i za trpělivost hlavně lidem ve vesnicích, kde jsou různá, na prohrnování velmi 
náročná zákoutí. Ať už pro prudký úzký sjezd nebo třeba při údržbě úzkých mostků 
se zábradlím, které bývají jediným vjezdem k domovu. Řidič si je musí vždy v prvních 
dnech najet, aby na nich nezpůsobil víc škody než užitku. Zimní údržba je náročná 
a v našich silách je pouze zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti. Buďte proto 
velmi opatrní na chodnících i silnici, vybírejte správnou obuv. Kromě zimní údržby 
se zabýváme odstraňováním stromů, které nevydržely nápor sněhu a mrazu.

Upravujeme také větve zasahující do  chodníků, do  cyklostezky. Pracujeme 
na údržbě techniky i opravách majetku města v bytových domech, v domě s pe-
čovatelskou službou i venku. Na dílnu jsme třeba převezli vyvrácenou, poničenou 
branku z dopravního hřiště, také jsme vyměňovali vyžilé dopravní značení.

Ve  sportovní hale se ani v  lednu nemohlo nic konat, pečlivě uklizené prostory 
proto jenom temperujeme, kontrolujeme a pořád se jenom těšíme, až zase budou 
sloužit sportovním oddílům. Pracovnice sportovní haly pracují dočasně na radnici, 
kde zastaly dlouhodobě chybějící uklízečky. Pomáhají také s mytím nádobí v domě 
s pečovatelskou službou. Letos chceme vyřešit projekt na nové zastřešení haly. Dlou-
hodobě trpí zatékáním vody.

Na  skládce Ronov nad Sázavou jsme v  lednu uvítali starosty obcí ze Žďárska. 
Hlavně je zajímalo fungování kompostárny a  postup registrace hnojiva. Hlavním 
tématem je ale novela zákona o odpadech platná od letošního roku. Mění systém 
výpočtu zákonného poplatku za ukládání odpadu na skládku. Takzvaný skládkovací 
poplatek se má postupně navýšit z 500 korun na 1850 korun v roce 2030. Cílem 
je snížit množství odpadu, který by mohl být recyklován nebo využit energeticky. 
Každá obec tak bude moci na základě žádosti uplatnit slevu na zákonný poplatek. 
Pro letošní rok stanoví legislativa poplatek 800 korun za ukládání využitelného od-
padu, za tunu zbytkového odpadu zaplatí obce 500 korun. Podmínkou pro ukládání 
určitých druhů odpadů na skládku za nižší cenu je, že jeho množství je pod dvě stě 
kilo ročně na občana v dané obci. Nový zákon o odpadech má obce, potažmo její 
občany, motivovat k lepšímu třídění odpadu. Tato hranice se má navíc každý rok sni-
žovat o dalších deset kilogramů. Detaily budou jasné až v prováděcích vyhláškách, 
které ještě v  první půli ledna neexistují. Na  skládce jsme prozatím ve  spolupráci 
s odpadovým hospodářem připravili nový program na výpočet skládkovného. Jed-
notlivým obcím zasíláme na základě jejich žádostí formulář o uplatnění slevy. Obce 
v něm zaškrtnou skládku či skládky, na které odpad vozí, druhy odpadů, u kterých 
budou uplatňovat slevu (směsný komunální, objemný odpad, odpad z tržišť, uliční 
smetky) a dopravce odpadu na skládku.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Nová nádoba na oděvy s výdejními boxy

Na ulici Jiráskova umístila fi rma TextilEco nový, inovovaný kontejner, který pojme-
novala „chytrý tučňák“. Na střechu kontejneru ve tvaru tučňáka je umístěn solární 
panel, který ho dobíjí energií.

Jedná se o  nejnovější typ sběrného kontejneru, který prošel nemalou promě-
nou a  společně s  kontejnerem, který je osazen výdejními boxy, tak tvoří ucelený 
systém. Na  jednom místě získá člověk možnost oděvy, které nepotřebuje, ode-
vzdat a  současně si může oděvy, které se mu líbily, na  e-shopu fi rmy TextilEco 
https://www.genesis-eshop.cz/ objednat, nechat zaslat a vyzvednout v příslušném 
boxu fi rmy. Boxy můžeme využít i k zasílání balíčků z jednoho Penguin boxu do dru-
hého. Stačí se zaregistrovat a  mít po  ruce platební kartu a  tužku. Na  stránkách 
penguinbox.cz naleznete i podrobný návod, ale je to jednoduché. Online objednáte, 
online zaplatíte pouze 59 Kč a  pak řádně zabalený a  označený balíček odnesete 
do Penguin boxu. O vše ostatní se už postará váš Tučňák!

Tento chytrý kontejner dále obsahuje USB porty, díky kterým si lidé mohou napří-
klad nabít svůj mobilní telefon. Současně je každý kontejner vybaven senzory, které 
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zaznamenávají teplotu, prašnost, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak v jeho okolí. 
Připravuje se i mobilní aplikace, aby bylo možné tyto informace sdílet.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Přibyslav na  svém zasedání dne 16. 12. 2020 projednalo 
rozúčtování skutečných nákladů obce na  sběr a  svoz netříděného komunálního 
odpadu za  rok 2019 k  Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 o  místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů. Sazba poplatku, úlevy a osvobození zůstávají pro rok 2021 
stejné jako v roce 2020. Sazba poplatku je 250 Kč. Úleva ve výši 125 Kč se poskytuje 
fyzickým osobám, které jsou přihlášeni v místních částech Hřiště a Ronov nad Sá-
zavou. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 
2019 jsou opět vyšší než sazba poplatku. Zastupitelé města se rozhodli ponechat 
sazbu poplatku ve stávající výši a náklady hradit z rozpočtu města. Údaj rozhodný 
pro osvobození, např. při umístění do domova seniorů, dětského domova, po dobu 
výkonu trestu odnětí svobody či vazby atd., je nutné ohlásit do 90 dnů od skuteč-
nosti zakládající nárok na osvobození, jinak nárok na osvobození zaniká. Splatnost 
poplatku je do  30. 6. 2021. Poplatek je možné zaplatit na  pokladně Městského 
úřadu v Přibyslavi. Upozorňujeme na změnu účtu města Přibyslav, nové číslo účtu 
je 2101807160/2010, variabilní symbol a  přidělené specifi cké symboly zůstávají 
stejné. Plátci, kteří hradí poplatek a mají zadaný trvalý příkaz, musí číslo účtu změnit.

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, 
bude nutné pro rok 2022 přijmout novou vyhlášku o místním poplatku.

Jana Krejčová
referentka OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Při psaní tohoto příspěvku do občasníku (zhruba polovina ledna) se stále nachá-

zíme v době koronavirové pandemie, kdy vláda neustále prodlužuje nouzový stav 
- a od toho se také odvíjí veškeré dění a provoz v Pečovatelské službě v Přibyslavi.

I  nadále poskytujeme terénní pečovatelskou službu bez povinnosti uzavírat se 
zájemcem o službu Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. V současné době 
operativně poskytujeme např. nákupy, pochůzky k  lékaři, nezbytnou pomoc při 
osobní hygieně, donášku či dovoz obědů a naopak dočasně omezujeme některé 
jiné činnosti, jako jsou velké úklidy, mytí oken, doprovody, apod. – tyto úkony jsou 
pouze po dohodě přímo s vedoucí pečovatelské služby (v případě dostatečného 
personálního zabezpečení). Veškeré úkony Pečovatelské služby Přibyslav jsou zpo-
platněny 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 po-
traviny, drogerii či obstarat léky u  lékaře a  v  lékárně, a  to i  v  případě, že jste 
v karanténě. Telefonicky s vámi domluvíme podrobnosti ohledně předání obědů 
či nákupu (za zpřísněných hygienických podmínek) a oběd či nákup vám dove-
zeme až domů. V případě zájmu kontaktujte prosím pečovatelky na telefonním 
čísle 569 482 128 nebo 720 513 592 v jejich pracovní době:

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

Měsíc leden byl v Pečovatelské službě Přibyslav také ve znamení provádění vy-
účtování a  zasílání nejrůznějších statistických výkazů a  formulářů o  poskytované 
sociální službě. Bylo provedeno vyúčtování „Dotace na poskytování sociální služby 
na  rok 2020“, kde jsme v  minulém roce obdrželi na  provoz Pečovatelské služby 
Přibyslav dotaci v  souhrnné výši 1.406.000 Kč. Dotace byla určena pro poskyto-
vatele sociálních služeb určených pro obyvatele Kraje Vysočina formou příspěvku 
na vyrovnávací platbu. Dále jsme získali v uplynulém roce tzv. „covidové dotace“ 
v celkové výši 291.867 Kč, a to na zvýšené provozní náklady a na odměny pro pra-
covníky v sociálních službách.

Bylo také provedeno vyúčtování Půjčovny kompenzačních a  rehabilitačních 
pomůcek, která funguje při Pečovatelské službě Přibyslav od  roku 2010 a  nabízí 
zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi po  úrazech, operacích, seniory nebo pro 

zdravotně postižené občany všech věkových kategorií. Tuto službu využilo v roce 
2020 37 občanů. Někteří měli tuto pomůcku zapůjčenou třeba jen několik dní (aby 
překlenuli dočasnou těžkou životní situaci) a někteří ji mají zapůjčenou dlouhodobě, 
třeba i několik let. V roce 2020 byla na půjčovném vybrána částka 66.686 Kč.

V  úterý 19.1. navštívily středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 
neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve společenské místnosti poskytovaly pří-
chozím 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 pora-
denství 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 16. 2. 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.

Závěrem mého příspěvku bych si dovolila sdělit několik údajů ze statistiky za rok 
2020. V roce 2020 poskytla Pečovatelská služba Přibyslav své služby celkově 165 kli-
entům, a to jak z Přibyslavi, tak i z okolních obcí. Na úhradách od klientů za poskyto-
vanou péči byla v roce 2020 vybrána částka 349.546 Kč. V průběhu měsíce března 
až června roku 2020 poskytovala Pečovatelská služba Přibyslav na základě Usnesení 
Rady města Přibyslav bezplatné zajištění nákupů, pochůzek a oběda. V této době 
jsme poskytli výše uvedené služby v celkové částce 143.643 Kč zdarma. Přibližně 
50 lidem jsme ať už jednorázově, či opakovaně pomáhali se zajištěním nákupů či 
pochůzek a cca 140 lidem jsme denně donášeli nebo dováželi oběd k nim domů.

V uplynulém roce nebyla podána a řešena žádná stížnost na kvalitu námi posky-
tovaných služeb.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
V době psaní příspěvku jsme vstoupili do druhé poloviny ledna a nejčastějším té-

matem ovlivňujícím podobu sociální činnosti je covid, testování a očkování. Od po-
čátku roku řešíme záležitosti, které s koronavirem úzce souvisí, a tak více spolupra-
cujeme s Nemocnicí Havlíčkův Brod a hledáme způsoby pomoci na dálku. Zažili 
jsme bohužel i smutné chvíle, neboť za každým klientem vidíme příběh, který jsme 
společně psali, a nečekaný konec vždy zasáhne. Posílám tak slova díků kolegyním 
z nemocnice, z úřadu práce a pečovatelkám. Při řešení problémů je k nezaplacení 
spolupráce osob, které taktéž pomáhají, hledají způsoby, jak pomoci,  a život více 
nekomplikují. Zaměřujeme se na podporu osamělých osob, ale i rodin, které mají 
vlivem pandemie podlomené duševní zdraví a obavy všeho druhu.

Speciální pozornost věnujeme seniorům. Těm starším 80 let nabízíme od 15. 1. 
2021 pomoc s registrací k očkování proti koronaviru. Mladším seniorům pomů-
žeme taktéž, a to dle očkovacího schématu. Hned při spuštění centrálního rezervač-
ního systému jsme sami zaznamenali potíže, ale pevně doufáme, že v době vydání 
občasníku bude systém očkování propracovanější a informace a vakcinace dostup-
nější. Kdo tedy nemáte přístup k internetu či si nevíte rady a chcete se zaregistrovat 
a získat tak termín k očkování v nejbližších nemocnicích, neváhejte se na mne obrátit 
na tel. 569 430 816 nebo se dostavte osobně na městský úřad v Přibyslavi. Úřední 
hodiny sociální pracovnice jsou po dobu vládních opatření v pondělí 9-11 a 13-16 
hodin a ve středu 9-11 a 13-13.30 hodin. V ostatní dny po předchozí telefonické 
domluvě. K registraci potřebujete občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. 
Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme potřeby rizikových skupin občanů, kteří mo-
hou mít potíže s dopravou do očkovacího centra, vyjednává pan starosta od samého 
počátku o  dalších variantách očkování (u  praktických lékařů, v  případě imobility 
přímo v domácnosti či očkování za pomoci mobilního očkovacího týmu pro širší 
skupinu obyvatel apod.). Jakmile budeme mít k dispozici aktuálnější zprávy, budeme 
vás informovat.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Uzávěrka příštího čísla 19. 2. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 3. 2021)
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
16. 2. 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

pondělí 1.2.2021 7:00 15:30
úterý 2.2.2021 7:00 17:00
středa - pátek 03.-05.02.2021 7:00 15:30
sobota 6.2.2021
neděle 7.2.2021
pondělí 8.2.2021 7:00 15:30
úterý 9.2.2021 7:00 17:00
středa - pátek 10.-12.02.2021 7:00 15:30
sobota 13.2.2021
neděle 14.2.2021
pondělí 15.2.2021 7:00 15:30
úterý 16.2.2021 7:00 17:00
středa - pátek 17.-19.02.2021 7:00 15:30
sobota 20.2.2021
neděle 21.2.2021
pondělí 22.2.2021 7:00 15:30
úterý 23.2.2021 7:00 17:00
středa - pátek 24.-26.02.2021 7:00 15:30
sobota 27.2.2021
neděle 28.2.2021

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
od 1.2. do 28.2.2021

zavřeno

zavřeno
zavřeno

zavřeno
zavřeno

zavřeno
zavřeno

zavřeno

 278/2020 Rada města Přibyslav ruší usnesení Rady města Přibyslav č. 64/2020 
a 65/2020 ze dne 18. 3. 2020.
Termín: 23. 12. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

279/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  krátkodobém nájmu 
prostor sloužících k  podnikání mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, DIČ CZ00268097 a Zdravotní pojišťov-
nou ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 
130 00 Praha 3, IČO 47114304, DIČ CZ47114304 za účelem zřízení mobilního 
pracoviště pro kontakt s klienty.
Termín: 12. 01. 2021
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

280/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
na pronájem nebytových prostor budovy čp. 1, Bechyňovo náměstí, Přibyslav 
ze dne 12. 1. 2012 mezi městem Přibyslav a  Českou republikou - Úřadem 
práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170  00 Praha 7, 
IČO 72496991. Dodatek řeší změnu účtu pronajímatele.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

281/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením smlouvy o  nájmu bytu č. 105, 
Tržiště 251, 582 22 Přibyslav uzavřené dne 8. 8. 2002 s paní…, Tržiště 251, 
582 22 Přibyslav, dohodou ke dni 31. 1. 2021.
Termín: 31. 01. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

282/2020 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 103 v Domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 paní …, 582 22 Přibyslav. Výše nájemného 
je stanovena na 32,63 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2021 
na dobu neurčitou.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

283/2020 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 31. 7. 2020, kterou město Přibyslav uzavřelo s paní …, na byt 
č. 6 v bytovém domě na adrese Ronov nad Sázavou 15, 582 22 Přibyslav. Do-
datek upravuje dobu trvání nájemní smlouvy do 30. 6. 2021 a zvyšuje částku 
za měsíční nájemné na 51,40 Kč/m2.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

284/2020 Rada města Přibyslav schvaluje příkazní smlouvu pro zakázku „Příprava pro-
deje domu čp. 717, U  Lesa, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem JUDr. Ondřejem Málkem, 
advokátem, Horní 6, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 03433226, zakázka je ve výši 
16.000 Kč bez DPH, 19.360 Kč včetně DPH.
Termín: 28. 02. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 16.  12. 2020
285/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dohody o uznání dluhu - dlužní 

úpis s paní …, 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

286/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení samostatných hmotných movitých 
věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého 
nehmotného majetku.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Bc. Fikarová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

287/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení 388 ks modemů.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Holubová Petra
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

288/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na za-
kázku „Rekonstrukce ulice Pelikánova, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností JDS projekt, 
s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28803736.
Termín: 15. 01. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

289/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Projektová dokumentace areál technických služeb města Přibyslav“ mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a Ing. Radkem Wasserbauerem, Nové Dvory 16, 592 12 Nížkov, IČO 62838296.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 18. 2 . 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
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 16.  12. 2020
101/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav projednalo přílohu č. 1/2020 - Rozúčtování 

skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za  rok 2019 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 a  rozhodlo o zachování 
sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na  rok 2021 ve výši 
250 Kč za osobu/kalendářní rok. Obecně závazná vyhláška města Přibyslav 
č. 4/2019, o  místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů platí pro 
další období beze změny.
Termín: 01. 01. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

102/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Účinnost 
OZV je stanovena od 1. 1. 2021.
Termín: 30. 12. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

103/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav bylo seznámeno s předloženou územní studií 
Pod Osivou a vzalo ji na vědomí.
Termín: 08. 01. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 3

104/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje odměny členům výborů a  komisí 
města Přibyslav za rok 2020.
Termín: 15. 01. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

105/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Finančního výboru Za-
stupitelstva města Přibyslav na rok 2021.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Jaroš Libor
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

106/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Přibyslav na rok 2021.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Ing. Orgoníková Lucie
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

107/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2020 a změnu č. 1 fi nančního plánu hospodářské 
činnosti města Přibyslav na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

108/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové priority na  rok 2021: 
opravu chodníku podél silnice I/19, výstavbu chodníku Dvorek, TKR progra-
mové vybavení a přípojky, TKR - zařízení pro modernizaci rychlosti připojení, 
vybavení dětských hřišť, modernizaci telefonní ústředny, odbahnění rybníku 
Hřiště, rekonstrukci MŠ Přibyslav - Bezručova - nejstarší část, výstavbu okružní 
křižovatky, výstavbu kolumbária a výstavbu areálu technických služeb. V pří-
padě přijetí dotace, či fi nanční spoluúčasti dalšího subjektu, vestavbu odbor-
ných učeben ZŠ Přibyslav, zateplení Kulturního domu, revitalizaci zámeckého 
parku a novostavbu tribuny a sportovního zázemí TJ Sokol Přibyslav. Zároveň 
schvaluje přípravu předprojektové a projektové dokumentace na autobuso-
vé 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.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

109/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočet města Přibyslav na rok 2021 
v závazných ukazatelích dle přílohy.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

110/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční plán hospodářské činnosti 
města Přibyslav na rok 2021 dle přílohy.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

 91/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program zasedání zastupi-
telstva města konaného dne 16. 12. 2020.
Termín: 18. 12. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

92/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav opravuje znění usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 24. 6. 2020 č. 49/2020 a to uvedenou kupní cenu z částky 
6.690 Kč na správnou výši 6.960 Kč, v ostatním zůstává usnesení beze změny.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

93/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 664/9 umístěné v bytovém domě čp. 663, 664, 665, 666, 
ulice Nerudova, 582 22 Přibyslav, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu čp. 663, 664, 665, 666 a pozemku č. st. 927, 
928, 929, 930, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi součástmi a příslušenstvím 
mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a kupujícím panem Matějem Kasalem, Dobrá 89, 582 22 Při-
byslav za kupní cenu 1.256.000 Kč.
Termín: 31. 05. 2021
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

94/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje přípravu prodeje bytového fondu 
ve vlastnictví města Přibyslav, týkající se bytového domu U Lesa 717, 582 22 
Přibyslav, který je součástí pozemku parc. č. st. 2214 zastavěná plocha a ná-
dvoří v obci, části obce a k. ú. Přibyslav, a to formou prodeje celkem 15 byto-
vých jednotek vymezených prohlášením vlastníka dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

95/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č. 303/1 o vý-
měře 223 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 za pozemek parc. č. 2027 o výměře 71 m2 
v k. ú. Přibyslav ve společném jmění manželů…, 582 22 Přibyslav s doplatkem 
ve výši 45.100 Kč ve prospěch města Přibyslav. Náklady spojené se směnou 
hradí směňující rovným dílem.
Termín: 16. 06. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

96/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č. 570/22 
o výměře 145 m2, odděleného geometrickým plánem č. 193-59/2017 z po-
zemku parc. č. 570/21 v k. ú. Česká Jablonná ve vlastnictví města Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 za  pozemek parc. 
č. 570/23 o výměře 293 m2 v k. ú. Přibyslav, oddělený geometrickým plánem 
č. 193-59/2017 z pozemku parc. č. 570/3 v k. ú. Česká Jablonná ve vlastnic-
tví manželů …, 582 22 Přibyslav s doplatkem ve výši 14.800 Kč ve prospěch 
manželů Heilandových. Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí se zřízením 
bezplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k tíži vlastníka po-
zemku parc. č. 570/22 v k. ú. Česká Jablonná. Náklady spojené se směnou 
hradí směňující rovným dílem.
Termín: 16. 06. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

97/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou 
paní … 142 00 Praha daruje městu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 ideální jednu třetinu pozemku parc. č. 1670 o vý-
měře 132 m2 v k. ú. Přibyslav. Zastupitelstvo města Přibyslav zároveň tímto 
usnesením děkuje paní … za dar městu Přibyslav.
Termín: 30. 09. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

98/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 2066 o  výměře 24 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

99/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený aktualizovaný Plán společ-
ných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Česká 
Jablonná.
Termín: 28. 02. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

100/2020 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený aktualizovaný návrh no-
vého uspořádání pozemků (soupis nových pozemků pro LV 10001) v rámci 
řízení o Komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Česká Jablonná.
Termín: 28. 02. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
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 290/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s udělením plné moci JUDr. On-
dřeji Málkovi, Horní 6, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 03433226 
pro zastupování města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 ve věci vymáhání pohledávky u Okres-
ního soudu v Havlíčkově Brodě, která je v současné době vede-
ná pod čj. 1495/2020/OSM/SH.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

291/2020 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 1. 2021 nový 
plat ředitelce Základní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů.
Termín: 06. 01. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

292/2020 Rada města Přibyslav stanovuje s  účinností od  1. 1. 2021 
nový plat ředitelce Mateřské školy Přibyslav Mgr.  Martině 
Malouškové.
Termín: 06. 01. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

293/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 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 mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností Highland sport s.r.o., Ke Srážku 1185/8, Modřany, 
143  00 Praha 4, IČO 26014351 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

294/2020 Rada města Přibyslav bere na vědomí aktualizované provozní 
řády sběrného dvora, deponie zemin a pneumatik skládky odpa-
dů Ronov nad Sázavou schválené rozhodnutím Krajského úřa-
du Kraje Vysočina č.j. KUJI 112316/2020 ze dne 30. 11. 2020.
Termín: 12. 01. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

295/2020 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, 
IČO 75011930 na rok 2021.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

296/2020 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organi-
zace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 
70944938 na rok 2021.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

297/2020 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organi-
zace Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 
582 22 Přibyslav, IČO 71169113 na rok 2021.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

298/2020 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospodaře-
ní příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 
683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 na roky 2022 a 2023.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

299/2020 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospoda-
ření příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 
582 22 Přibyslav, IČO 70944938 na roky 2022 a 2023.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

300/2020 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospoda-
ření příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 na roky 
2022 a 2023.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

301/2020 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 
k rozpočtu města Přibyslav na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 30.  12. 2020

 1/2021 Rada města Přibyslav schvaluje „Pravidla Rady města Přibyslav pro zadávání veřejných za-
kázek v podmínkách města Přibyslav, příspěvkových organizací a jiných právnických osob 
zřizovaných městem Přibyslav“.
Termín: 14. 01. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

2/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu opravňující provést stavbu na  pozemku 
ve vlastnictví Kraje Vysočina parc. č. 1713/22 k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava, IČO 70890749.
Termín: 18. 02. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

3/2021 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 105 v Domě s pečovatelskou službou Přiby-
slav, Tržiště 251 panu …, 539 01 Vítanov. Výše nájemného je stanovena na 32,63 Kč za 1 m2 
měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 1. 2. 2021 na dobu neurčitou.
Termín: 31. 01. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

4/2021 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1678/1 o výměře 
cca 43 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

5/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. IV-12-2019196/VB/01 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 
405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 249/11 
a 521/8 v k. ú. Česká Jablonná spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, činit údrž-
bu, obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle geometric-
kého plánu č. 202-45/2020. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti je ve výši 10.968 Kč 
+ DPH.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

6/2021 Rada města Přibyslav bere na vědomí informaci o zadaných veřejných zakázkách organiza-
cemi města za rok 2020 s hodnotou přesahující 100.000 Kč (dodávky a služby) a 200.000 Kč 
(stavební práce).
Termín: 31. 01. 2021
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

7/2021 V  souladu s  rozpočtovými prioritami města Přibyslav na  rok 2021 Rada města Přibyslav 
schvaluje Smlouvu č. SELF/2021/005/KS o prodeji a instalaci zařízení a o zajištění servisu 
mezi společností itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, IČO 18826016, DIČ 
CZ 18826016 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, 
DIČ CZ 00268097.
Termín: 28. 02. 2021
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Michael Omes, místostarosta  Mgr. Ota Benc, radní

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 13.  01. 2021

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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Zprávy ze ZŠ
Na úvod bych vám všem ráda popřála spolu s žáky 
naší školy do nového roku 2021:

Hodně štěstí, hodně zdraví,
ať již lidstvo nechuraví!
Spolužáky nevidíme,
na Teamsech se připojíme.
Doma vše se naučíme,
Covid hravě porazíme!

V lednu stále pokračuje pro většinu dětí distanční výuka. Prezenční výuka se týká 
jen prvňáčků a druháčků.

Na  našem školním webu jsou pravidelně každé pondělí zveřejňovány týdenní 
plány (cíle, obecné instrukce a úkoly zadané v MS Teams) pro žáky 2. stupně, tím se 
o nich dozvídají i  jejich rodiče.

Žáci 3., 4. a  5. tříd komunikují se svými učitelkami prostřednictvím Edookitu, 
samozřejmostí je rovněž komunikace s rodiči. 

Paní ředitelka vždy informuje o všem dění všechny zúčastněné v procesu covi-
dového vzdělávání dětí, nyní je aktuální pololetní vysvědčení. Pak čekají naše žáky 
jarní prázdniny. A po nich to bude lepší! Takhle optimisticky vidí budoucnost indiáni 
z kmene Čerokíů a já.

Za ZŠ Přibyslav
Mgr. et Mgr. Monika Linková

1.C - Tělocvik

Žáci z 6. B si v rámci hodiny přírodopisu vyzkoušeli pokus. V něm si ověřili reakcí 
kvasinek, cukru a vody tvorbu plynu oxidu uhličitého, který nafoukl balónek.

Každý rok připravují žáci přibyslavské školy 
kalendář pro následující rok. V  prosinci na-
stává čas, kdy ho sami žáci prodávají. Za ta 
dlouhá léta si dětský kalendář našel mnoho 
příznivců. 

Letos máme kalendáře se dvěma typy 
titulních stran. Shodou okolností se jejich 
autorky dostaly na střední školy s výtvarným 
zaměřením – Nikol Holcmanová z 9. A a Lu-
cie Höferová z 9. B.

Grafi ckou úpravu kalendáře jako sponzor-
ský dar zpracovává studio Dizen design, s. r. o.

Bohužel školní kalendář pro rok 2021 zatím 
ke svým uživatelům nemohl dorazit.

Máme však dobrou zprávu. Od  pondělí 
1. února 2021 si ho můžete na  podatel-
ně Městského úřadu Přibyslav vyzved-
nout a  případně přispět dobrovolným 
příspěvkem.

Doufáme, že ještě v únoru budou žáci mít 
možnost provést distribuci kalendář běžným 
postupem.

Ať v ám i letos kalendář přináší nejen hod-
notné informace, ale estetický prožitek a ra-
dost z dětského výtvarného projevu.

Nadační fond školy v Přibyslavi
Petra Bártová

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI PŘIBYSLAVSKÉ ŠKOLY
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Milí čtenáři únorového občasníku,

v úvodu ledna jsme se navrátili do školky v povznesené povánoční náladě. Děti se s paními učitelkami podělily 
o spoustu zážitků a vyprávěly o dárcích, které je pod stromečkem potěšily i překvapily. První lednová témata byla 
zaměřena na Tři krále, proto nás potěšila možnost navštívit v malých skupinkách kostel, kde nám pan farář Pavel 
Sandtner vyprávěl o jesličkách a zodpověděl dětem všemožné otázky.

Po dlouhém očekávání té pravé zasněžené zimy jsme se konečně dočkali. Leden nám nadělil nejen ledově chlad-
ná rána, ale i velkou kupu sněhu. Ze školní zahrady se stala bobová dráha, děti postavily iglú ze sněhových kostek, 
kolem města vyrostlo plno našich sněhuláků a sněhulaček a vycházky do přírody získaly pohádkový nádech.

Pár písmen z MŠ Přibyslav

Nadále pokračujeme v dodržování zvýšených hygie-
nických opatření. Do všech tříd v  Bezručově ulici jsme 
pořídili ultrazvukové sterilizátory vzduchu, které efek-
tivně ničí vzdušné viry, bakterie a dezinfi kují vzduch.

V  prosincovém občasníku jsme vás seznámili 
s  novým logem MŠ Přibyslav. V  tomto vydání vám 
s  potěšením představujeme nový design webových 
stránek naší mateřské školy, které naleznete nadále 
na www.mspribyslav.cz.

Přejeme vám příjemně prožité dny.

Za MŠ Přibyslav
Mgr. Veronika Dobrovolná,

zástupce ředitele MŠ Přibyslav

Tři dny před Štědrým dnem jsme ofi ciálně vyhlásili vítězku soutěže 
o nejlahodnější med Vysočiny. Bezmála z dvou tuctů soutěžících se 
vítězkou stala přítelkyně Marie Šimanovská z  Utína. Její med obstál 
v konkurenci medů z blízkého i dalekého okolí a stává se držitelkou 
keramického talíře Slza medu 2020 z dílny Jany Marincové.

Marie Šimanovská je jed-
nou z mála včelařek, které si 
cestu ke včelaření našly samy. 
Často se stává, že včelaření se 
„dědí“, tedy od mnoha včela-
řů uslyšíte, že někdo z  jejich 
blízkých včelařil a  ke  včelař-
ství je vedl od malička. Někdy se stává, že včelám včelař zemře a ně-
komu z rodiny to tzv. nedá a o včely se postará a už je nikdy neopustí. 
A možná je to se vztahem ke včelám v jistém ohledu podobné vztahu 
k zahradě – činí vás šťastným po celý život.

Marušce Šimanovské jménem Z ákladní organizace Českého sva-
zu včelařů v Přibyslavi gratulujeme a přejeme jí úspěch a  radost ze 
včelaření.

Eva Kučerová

Vítězství zůstalo doma
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Poděkování
Osadní výbor Poříčí 

děkuje manželům Re-
zničenkovým a  jejich 
pomocníkům za  nápad 
a  instalování malého 
betlému. Ten byl postup-
ně doplněn betlémským 
světlem, zpěvníkem koled 
a  manželé Rezničenkovi 
o betlém vzorně pečovali.

Nám všem jistě zpří-
jemnil dobu adventní 
i  vánoční a  vnesl světlo 
do těchto ponurých dní.

Za osadní výbor Poříčí 
Jiří Němec 

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, během prvního letošního 
měsíce se pro vás ani nás bohužel nic nezměnilo, Kurfürstův dům byl pro veřej-
nost uzavřen, stejně tak se nemohly uskutečnit žádné akce v kulturním domě. 
V době uzávěrky tohoto čísla PO nemáme žádné nové zprávy o změně. Jakmile 
se ale dozvíme nějaké pozitivní informace, dáme vám samozřejmě vědět pomo-
cí našeho webu, Facebooku, eventuálně městského rozhlasu. Můžete nám také 
volat či psát e-maily. Moc se na vás všechny v knihovně a KD těšíme. 

Jestliže máte zájem o knihy, napište či zavolejte a stavte se poté ke dveřím 
knihovny. Když na nás zazvoníte, čtivo vám během pár vteřin předáme mezi 
dveřmi v roušce a rukavicích. Stejně tak můžete nosit přečtené knihy k vrácení. 
V této situaci samozřejmě upomínky neplatíte, ale i tak si dejte pozor, pokud 
máte výpůjčky doma už opravdu dlouho – mohou na ně čekat jiní čtenáři. Mys-
líme si, že tento způsob předání knih je bezpečný, ale záleží samozřejmě na vás, 
zda chcete přijít. 

Za jiné situace bych vás již v tomto čísle lákala na březen – měsíc čtenářů. 
Letos si zatím netroufám nic plánovat, většina březnových akcí se týkala dětí 
a  součinnosti se školou, tedy se shromažďováním většího počtu dětí leckdy 
na malém prostoru. Také chápeme, že v ZŠ se budou hlavně snažit dohnat, 
co se dá a bohužel nebudou mít tolik času na jiné aktivity. Kdyby se už třeba 
koncem března mohla uspořádat nějaká přednáška, beseda, workshop či třeba 
cestopis, pokusíme se vám je zprostředkovat – informace byste našli na plaká-
tech, webu a sociální síti. Co se týče dalších tradičních věcí spojených s březnem 
– budeme přirozeně opět registrovat nové čtenáře na rok zdarma, kdo byste 
měl zájem, neváhejte. 

V d en, kdy píšu tento článek, se večer mělo konat několikrát přesunuté diva-
delní představení Deštivé dny. Jestli vše půjde dobře, bude se v KD hrát v novém 
termínu – 18. či 19. května. Vše budeme upřesňovat. 

Nyní se např. v knihovně věnujeme vyřazování knih do skladu či jejich úplné-
mu odepisování z evidence (duplikáty, poškozené, zastaralé), aby se do regálů 
všechny pohodlně vešly. Také je nově obalujeme. Mnoho práce je i v muzeu 
s evidencí exponátů, skenováním fotografi í apod. V kulturním domě předělává-
me půjčovnu kostýmů. Ty budou nově nafocené v katalogu, z kterého si budou 

Konečně na sněhu
zájemci moci vybrat konkrétní kostým. Zatím fotografujeme, kostýmů je spousta, ale 
těšíme se, až bude možné je opět bez omezení půjčovat a „novou“ kostymérnu budete 
smět navštívit. Také připravujeme novou fotografi ckou publikaci a každý měsíc se věnu-
jeme redakční práci na Přibyslavském občasníku. 

Děkujeme všem účastníkům soutěže o  nejhezčí vánoční výzdobu, ti s  nejvíce hla-
sy obdrželi drobné dárky. Jejich jména i  s počty hlasů si můžete přečíst v  tomto čísle 
na plakátku.

Moji milí malí čtenáři, hned na třech plakátech si můžete také zkontrolovat, zda jste 
nevyhráli v některé z dětských soutěží. Odměny v knihovně čekají na lovce perel, luštitele 
kvízů v občasníku a také na několik děvčat z 5. A za správně vyluštěný kvíz o Janu Amosi 
Komenském.

Nemůžeme se dočkat, až za námi zase přijdete do knihovny, věříme, že na nás neza-
pomenete a budete si opět chodit půjčovat knihy, časopisy, audioknihy a hry. Jsme tu 
pro vás.

Hezký únor s příjemnou sněhovou pokrývkou vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková, knihovnice
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Milí malí luštitelé, lednovou šifru jste bohužel nemohli vyluštit, protože se ne-
mohlo do knihovny. Doufám, že v únoru už to půjde. Každopádně i lednovou 

šifru si můžete ještě vyluštit, až sem k nám budete smět přijít osobně. Protože čím 
víc vyluštěných tajenek, tím víc dárečků ☺ Abyste v červnu něco pěkného získali, je 
potřeba mít vyluštěné alespoň tři tajenky. Stejně tak v prosinci – abyste si zasloužili 
odměnu, budou potřeba opět aspoň tři tajenk y ze šesti.

Jdeme na to: jak už víte, pomocí nápovědy objevíte tady u nás v knihovně knihu, 
z které si opíšete třeba větu či řádek. Písmena, která budou řádek tvořit, si pěkně za se-
bou očíslujete a z těchto písmen podle čísel složíte tajenku. Zní to složitě, ale není ☺ 

Nápověda:
Únorovou tajenku zjistíte pomocí knihy z  oddělení „Myslivecká tematika“. 

Na  hřbetu má písmena LU, křestní jméno jejího autora je Rudolf. Na  její obálce 
je fotografi e krásného vlka. Název knihy obsahuje tři slova a na obálce je vyveden 
červenou barvou. Už knihu máte? To je skvělé ☺ Nalistujte stranu 109, najděte 
24. řádek a opište si první tři slova. Dohromady mají 16 písmen. Tajenku získáte 
pomocí písmen z čísel 5, 11, 8, 1 xxx 13, 16, 12, 10, 7 xxx 13, 2, 9. A je to ☺

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

Tajenka:
5 11 8 1

13 16 12 10 7

13 2 9

Větu, kterou jste vyluštili, mi řekněte hned v knihovně, nebo doneste později na pa-
pírku do knihovny nebo její znění zašlete na e-mail kzmpribyslav@email.cz a odmě-
na vás opět nemine.

Knižní
 šifra
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využívám tohoto prostoru ve vašem periodiku, který redakce vyčlenila pro 
předání informací z hejtmanství Kraje Vysočina. Alespoň v základních obry-
sech bych Vám rád předal informace o postupu registrace a následné rezer-
vace termínů v Centrálním registračním systému pro očkování proti nemoci 
COVID-19. Pokud si přesto nebudete vědět rady nebo Vám nepomůže nikdo 
z mladší generace, využijte kdykoli od pondělí do neděle pomoc pracovníků 
krajem zřízené informační COVID linky. Na telefonním čísle 564 602 602 Vám 
operátoři pomohou sedm dní v týdnu od 8 do 20 hodin. Personálně byla sice 
linka posílena, ale i tak se Vám může stát, že bude třeba telefonát opakovat. 
Děkujeme Vám za trpělivost. V prvních dvou hodinách spuštění systému 15. 1. 
jsme pomohli zhruba 150 osobám, rádi pomůžeme i Vám. Pomoc s registrací 
je do budoucna určena všem, prosím, využijte ji.

K  samotnému očkování považuji za  správné uvést, že Kraj Vysočina má 
do konce března letošního roku přislíbené dodávky cca 40 tisíců očkovacích 
dávek značky Pfi zer/BioNTech, je však třeba počítat s tím, že očkovaná osoba 
musí dostat dávky dvě. O dodávkách vakcíny jiného dodavatele zatím nemáme 
od ministerstva zdravotnictví žádné informace. 

V  lednu je veškeré úsilí očkovacích center na Vysočině směřováno k pro-
očkování lékařů a  zdravotníků nemocnic, seniorů v  sociálních zařízeních 
a v dalších týdnech lékařů a zdravotníků v terénu. Zatím se bez problému daří 
všechny státem dodané očkovací látky pro Vysočinu proočkovat vždy ještě 
před dodáním další zásilky. Prozatím (tedy k 15. 1. 2021) bylo na Vysočinu 
dodáno 975 lahviček s očkovací látkou, z nichž lze využít 5-6 očkovacích dávek. 
Platí, že uděláme vše proto, aby byli naočkováni všichni lidé na Vysočině, kteří 
o to projeví zájem, jen to nepůjde hned.

Základní kroky registrace k očkování proti 
COVID-19
(platné pro všechny postupně se přihlašující skupiny spoluobčanů)

1) Otevřete si na Internetu webový formulář registrace.mzcr.cz.

2) Do formuláře zadejte číslo svého mobilního telefonu, na toto číslo Vám 
přijde šestimístný kód (buďte trpěliví), který vložíte do  formuláře a  tak 
bude ověřeno, že funguje spojení systému s Vaším mobilním telefonem. 
Na něj budou postupně zasílány další informace.  

3) Do formuláře pozorně vložte jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo po-
jištěnce, zdravotní pojišťovnu.

4) V případě registrací od 1. února 2021 bude pravděpodobně nutno zatrh-
nout kolonky s diagnózou vašeho zdravotního stavu a další. 

5) Vyberte preferované místo, kde chcete být očkováni (ideálně v blízkosti 
Vašeho bydliště). Prozatím jsou v  nabídce k  dispozici pouze očkovací 
místa v  nemocnicích Kraje Vysočina – Nemocnice Jihlava, Nemocnice 
Havlíčkův Brod, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě 
a Nemocnice Pelhřimov. Potvrďte čestné prohlášení (pokud se nabízí).

6) Odešlete žádost.

7) Ve chvíli, kdy systém vyhodnotí, že patříte do aktuální skupiny očkova-
ných, přijde na Vámi zadané telefonní číslo druhý šestimístný kód (může 
dojít k časové prodlevě).

8) Poté, co Vám SMS zprávou přijde druhý šestimístný kód, je správný čas 
na  další krok – rezervaci. Otevřete si stránku reservatic.com/ockovani, 
kde jako přihlašovací údaj použijte právě druhý šestimístný kód, vyplňte 
požadované číslo pojištěnce.

9) Vyberete místo, den, čas očkování a potvrďte. O proběhlé rezervaci bude-
te informováni přes SMS i přes mail (pokud jste ho při registraci zadali).

Termín pro aplikaci druhé dávky vakcíny se Vám prostřednictvím SMS zprá-
vy nabídne automaticky za 21 až 28 dní ve stejný čas. Bude možné jej upravit.

Veškeré úpravy je možné konzultovat nebo provést prostřednictvím cen-
trální informační linky 1221 nebo informační COVID linky Kraje Vysočina 
564 602 602. 
•  Osoby, které nevlastní mobilní telefon musí svou registraci provést přes 

informační linky.

 Vážení spoluobčané,

Po  mnoha úvahách o  možné výstavbě nového obchodního střediska v  Přibyslavi se 
konečně tato myšlenka dostává do reálné podoby. Pro jeho realizaci byla vybrána lokalita 
za hřbitovem. Členové stavební komise byli seznámeni s návrhem situačního umístění jak 
navrženého vlastního obchodního střediska, tak i přilehlého parkoviště, které je nezbytně 
nutnou součástí při realizaci tohoto projektu . Bohužel navržené umístění parkoviště se 
jeví jako nepříliš šťastné. V návrhu v těsné blízkosti hřbitovní zdi jsou situovány objekty 
obchodního střediska a  teprve za nimi pak zmíněné parkoviště. Z hlediska estetického 
i praktického se jeví jako logicky vhodnější umístit parkoviště přímo za hřbitovní zdí. Může 
být občasně využíváno občany při návštěvě hřbitova. Navíc z estetického hlediska je podle 
názoru členů stavební komise vhodnější umístit navržené obchodní středisko za parkoviš-
tě. Zajisté se k této problematice vyjádří i odbor územního plánování v Havlíčkově Brodě. 
Považuji za vhodné seznámit občany města a přilehlého okolí s touto novou informací.

Ing. František Kerbr
předseda stavební komise

Plánovaná výstavba marketu v Přibyslavi

POMOC S REGISTRACÍ
Informační linka ke koronaviru a k očkování (telefonická pomoc)
PO–PÁ, 8:00–19:00 hodin, SO–NE, 9:00–16:30 hodin, telefon: 1221

  Informační COVID linka Kraje Vysočina (telefonická pomoc s registrací)
  PO – NE, 8:00–20:00 hodin, telefon: 564 602 602

  Senior Point Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč, budova B 
(možná osobní návštěva nebo telefonická pomoc)

  PO – PÁ, 8:00–13:00 hodin, telefon: 601 573 020

  Family/Senior Point, Palackého 26, Jihlava 
(možná osobní návštěva, preferována je telefonická pomoc)

  PO – PÁ, 8:00–17:00 hodin, telefon: 605 660 445

  Senior Point Havlíčkův Brod (telefonická pomoc s registrací)
  PO – NE, 8:00–11:00 a 13:00–15:00 hodin, telefon: 739 119 844

  Senior Point Pelhřimov (telefonická pomoc s registrací)
  PO – NE, 10:00–15:00 hodin, telefon: 723 902 099

  Pomoc seniorům s registrací k očkování nabízí většina měst a obcí, prosím, sledujte 
informace v místních novinách a zpravodajích, věnujte pozornost hlášení místního 
rozhlasu.

Důležitá informace: Dle avizovaného množství dodané vakcíny informuje Kraj Vysočina, 
že minimálně do poloviny února bude probíhat očkování především první prioritní sku-
piny – lékařů a zdravotníků nemocnic, klientů sociálních pobytových zařízení a lidí, kteří 
se o tyto osoby starají, dále i lékařů a zdravotníků v terénu. Poté, co budou proočkovány 
tyto zmíněné osoby, bude veřejnost, která už provedla registraci, prostřednictvím SMS 
informována o možnosti rezervace termínů a míst očkování. 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje V ysočina

 Foto: František Čejka
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Strojníci Letiště Václava Havla v Praze se v lednových dnech v Přibyslavi sezna-
movali s moderní cisternovou automobilovou stříkačkou, kterou na podvozku MAN 
postavila rakouská fi rma Rosenbauer. Jednoho z největších světových výrobců po-
žární techniky v České republice výhradně zastupuje společnost Požární bezpečnost 
Jihlava. Právě její specialista Jiří Votava ml., člen zásahové jednotky města Přibyslav, 
řidiče hasičského záchranného sboru ruzyňského aeroportu do tajů ovládání cister-
ny v přibyslavských ulicích zaučoval.

Text a foto: Ivo Havlík

V Přibyslavi se zaučovali hasiči 
z pražského letiště

Ještě v posledních dnech odcházejícího roku 2020 občané města v poštovních 
schránkách našli lednové vydání Přibyslavského občasníku roku 2021. 

Redakční radě, typografi ckému studiu a tiskárně Grafi es v Hlinsku se navzdory 
vánočním svátkům podařilo v předstihu zredigovat, vytisknout, vyexpedovat i roz-
nést 361. číslo městského periodika a vstoupit s ním do 31. ročníku jeho vydávání.

Fotografi e Ivo Havlíka zachytila mladé kolportérky na Silvestra 2020 při vkládání 
Přibyslavského občasníku do poštovních schránek ve Dvorku a Uhrách.

Text a foto: Ivo Havlík

Lednový občasník vyšel již koncem 
prosince

Do vánoční a novoroční výzdoby města se zapojila přibyslavská mateřská škola. 
Na prázdné plakátovací plochy učitelky připevnily výtvarné práce dětí na téma nej-
krásnějších svátků. 

Protože se žádné kulturní, sportovní a  společenské akce z  důvodu pandemie 
nekonají, plakátovací plochy by jinak zely prázdnotou. 

Mateřská škola otevřela galerii pod širým nebem
Část dětské tvorby byla vyvěšena na vstupní bránu a plot mateřské školy v Bezru-

čově ulici. Tam dokonce vyhlásili samoobsluhu. Komu se některý výkres líbil, mohl 
si ho odnést domů. Samozřejmě, že zdarma, aukční dražby se nekonaly. - “Vánoční 
přání od dětí z MŠ pro radost volně k odebrání,” pravila legenda nalepená na poš-
tovní schránce.

Přibyslavská galerie pod otevřeným nebem se již “uzavřela”. Déšť a sníh plaká-
tovací plochy za několik dní uklidil. Nicméně i krátký, příslovečně jepičí život této 
neobyčejné výstavy přispěl k sváteční atmosféře.

Text a foto: Ivo Havlík

 Foto: Martin Ležák
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Jablonecká vodní nádrž, lidově řečeno Asuán, po zamrznutí bývá nej-
větším přírodním kluzištěm v Přibyslavi. 

Proto nikoli náhodou na ní v sobotní odpoledne 16. ledna proběhlo 
dvouhodinové cvičení dobrovolných hasičů města Přibyslav. 

Devět členů zásahové jednotky trénovalo rychlé “vklouznutí” do tzv. 
suchých obleků, učili se po tenkém ledu připlazit k tonoucímu, bez vá-
hání za ním skočit do ledové vody, dostat ho nad hladinu a na žebříku 
jako na saních ho přitáhnout na břeh.

“Město nás za nemalé peníze vybavilo speciálními obleky a protože 
vodní plochy v okolí Přibyslavi již zamrzají a objevují se na nich první 
bruslaři, rozhodli jsme se prověřit naši speciální výstroj, odvahu a obrat-
nost,” řekl Jiří Votava ml., který se ujal role fi guranta, tedy toho, kdo se 
v bruslích propadl pod led a musel být zachráněn.

Cvičení se konalo za nijak simulovaných zimních podmínek. Rtuť tep-
loměru se scvrkla na 7. stupeň pod nulou a voda ve vysekané díře byla 
“teplá” pouhé dva stupně. 

Text a foto: Ivo Havlík

Bylo mínus sedm a hasiči cvičili záchranu tonoucího

V letošním roce se připomíná 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského. 
Na svět přišel jako syn kupce Matěje Havlíčka a jeho ženy Josefíny Dvořákové 31. 
října 1821 v městysu tehdejšího názvu Borová u Německého Brodu. 

Za svého největšího učitele od útlého dětství považoval římsko-katolického kněze 
Jana Brůžka, který ho v Borové již v den narození pokřtil. V letech 1839-1845 mladý 
Karel Havlíček často docházel pěšky do Přibyslavi, když byl Brůžek v našem městě 
jmenován farářem. Cesta, kterou chodil, se nikoli náhodou jmenuje Havlíčkova.

Básník, novinář a politik, zakladatel české žurnalistiky má v Přibyslavi bustu. Dílo 
akademického sochaře a bývalého starosty města Romana Podrázského stojí v Hu-
sově ulici.

Text a foto: Ivo Havlík

Začal Havlíčkův rok

Z místní části Uhry dochází vařit do mateřské školy v Přibyslavi Marta Štáfl ová 
(na snímku Ivo Havlíka). 

Ráno šlape z kopce čtyři kilometry, odpoledne absolvuje stejnou vzdálenost, pro 
změnu do kopce, vždyť Uhry jsou nejvýše položenou osadou města. 

“Pěšky nejdu jen za vydatného deště nebo mrazu pod mínus patnáct,” říká kuchař-
ka a dodává, že si cestou do čista “vyvětrá” hlavu a srovná myšlenky. 

Aby nevyšla z formy, do města se vydává ještě o víkendu za nákupem, domů ho 
nese v batohu. Za dobrou zprávu považuje, že ve Dvorku, přes který chodí, bude 
v letošním roce postaven chodník.

Text a foto: Ivo Havlík

Denně pěšky 8 kilometrů
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Nová poštovní doručovatelka se objevila v ulicích našeho města. Andrea Bohuň-
ková do Přibyslavi dojíždí až z Golčova Jeníkova. V lednovém mrazu a sněhu denně 
ujde několik kilometrů, v  ulicích se již neztratí. Práci doručovatelky přijala, když 
o zaměstnání přišla kvůli covidu. Do Přibyslavi z opačného konce okresu Havlíčkův 
Brod cestuje spolu se starší sestrou Romanou, která u nás doručuje poštovní balíky.

Text a foto: Ivo Havlík

Poštu v Přibyslavi roznáší brigádnice 
z Golčova Jeníkova Městský prapor a státní vlajka z balkonu přibyslavské radnice za bezvětří již nevisí 

zplihle, jak tomu bylo doposud. Držet jejich tvar nyní pomáhá kovová konstrukce 
nad přeponou zástavy, vexilologickým názvoslovím  se jmenuje výložník.

Česká zástava byla v sídle samosprávy a městského úřadu na Bechyňově náměstí 
č. 1 vyvěšena na Nový rok 2021, kdy jsme si připomenuli Den obnovy samostatného 
českého státu, došlo k ní 1. ledna 1993.

Text a foto: Ivo Havlík

Prapory na radnici vlají díky výložníku

Básník, textař, hudební skladatel, kytarista a  zpě-
vák David Stypka podlehl v pouhých 41 letech v noci 
na  neděli 10. ledna dlouhodobé nemoci spojené 
s komplikacemi s Covid–19.

V Přibyslavi budeme ještě dlouho vzpomínat na je-
dinečný koncert Davida Stypky v programu domácího 
festivalu kapely Jelen pod širým nebem na louce pod 
zámkem 18. května 2019. 

Jeleni se k  úmrtí Davida Stypky vyjádřili na  svých 
sociálních sítích:

“Dneska v  noci umřel náš kamarád, brácha a  je-
den z nejskvělejších lidí, který jsme na našich cestách 
potkali, David Stypka. Úžasnej muzikant, básník, zpě-
vák, skladatel, ale hlavně chlap s  největším srdcem 
na světě. Zažili jsme spolu nádherný chvíle, který nám 
už nikdo nevezme a přesně takhle si ho budeme na-
vždycky pamatovat. Připíjíme na Tebe, kámo. Vidíme 
se!”

David Stypka, rodák z  Dobré u  Frýdku–Místku, se 
hudbě věnoval od  12 let. Širší veřejnosti se naplno 
představil teprve v  sedmatřiceti letech debutovým 
albem u nahrávací společnosti Singlton. 

V návaznosti na to absolvoval první velké turné s Jele-
ny a tam také vzniklo mezi muzikanty pevné přátelství.

Kapelu Jelen zasáhla předčasná smrt Davida Stypky

 Veselá “valná hromada” kapely Jelen, v níž hrají a zpívají čtyři přibyslavští muzikanti,a jejich hostů
 v závěru domácího festivalu v Přibyslavi 18. května 2019. Pro písničkáře Dadvida Stypku (zcela dole)

 to bylo jedno z posledních vystoupení v jeho nedlouhém životě. Foto: Filip Havlík

Značně blízko měl nositel Ceny Anděl za rok 2017 
k  dalším muzikantům ze svého regionu. Autorsky 
úspěšně spolupracoval třeba s Ewou Farnou (v uších 
nám stále zní duet Dobré ráno, milá), nebo s kapelou 
Mirai.

David Stypka byl povoláním typograf, jako editor 
jsem s  ním několik let víkend co víkend připravoval 

k pondělnímu tisku časopis mých rodných Těšínských 
Beskyd - Horizont. Také mnou jeho předčasná smrt 
otřásla.

Nelze než souhlasit s názory, že Stypkova výjimeč-
nost na české scéně řadě lidí dojde až s  jeho odcho-
dem. Přibyslav měla to štěstí, že barda slyšela naživo. 

Ivo Havlík

Jedni vozem, druzí pěšky... Text a foto: Ivo Havlík

Křižovatka na Polnou
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Vedení města Přibyslav nadále zachová politiku otevřené informovanosti a bude 
pokračovat v pořádání pravidelných tiskových konferencí. Novináři jsou na radnici 
zváni každou první středu v měsíci, s výjimkou července a srpna. 

Letošní první beseda se konala již 6. ledna. Jak podrobněji píšeme na jiném místě, 
hostem tentokrát byl ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav Jiří Svoboda. 

Z  úst místostarosty města Michaela Omese (na  snímku Ivo Havlíka) obdrželi 
představitelé České tiskové kanceláře, ústředního a regionálního tisku a Českého 
rozhlasu informace o Tříkrálové sbírce v podmínkách pandemie, rostoucím vanda-
lismu ve městě a hlavních investičních záměrech roku 2021.

Text a foto: Ivo Havlík

Město se schází s novináři

Na letošní první tiskové konferenci města Přibyslav dostal premiérové slovo ře-
ditel Lesního družstva obcí Přibyslav Ing. Jiří Svoboda. Novináře informoval o úsilí 
likvidovat následky kůrovcové kalamity. 

Podle jeho slov “situace již není tak špatná, ale nejsme z toho ještě pořád venku”. 
Žel, další škody v  lesích způsobily větrné polomy, od  podzimu do  nástupu zimy 
spadlo nebo se polámalo téměř 13 000 kubíků, což je množství normální měsíční 
těžby.   

Družstvo, které hospodaří na ploše 5750 hektarů (z toho má v Chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy 4000 hektarů), v  uplynulém roce vytěžilo 130  000 kubíků 
dřeva. Je to přibližně stejné množství jako v  roce 2019; v  letech předcházejících 
řádění kůrovce roční těžba prakticky nepřesahovala 50 000 kubíků.

Za pozitivní Jiří Svoboda označil zvyšující se poptávku po dřevě, nejvíce ho nyní 
nakupuje Polsko a také Slovensko. Prodejní cenu, která hodně “spadla” dolů, zvýše-
ná poptávka zvedla o 10 procent.

Zalesnění holin je nákladné
Družstvo vloni opětovně zalesnilo 130 hektarů. Dokázalo to navzdory pandemii, 

která omezila pracovní síly a také navzdory výraznému růstu cen sazenic, materiálu 

a režie. Náklady na pěstební činnost vzrostly až pětkrát, takže zalesnění jednoho hek-
taru nyní přijde se vším všudy na 150 000 korun. Například sazenice jednoho buku 
stojí 16 korun a na hektar se jich “vejde” 8 tisíc. Vysoké jsou i náklady na oplocení, 
jeden kilometr plotu stojí 70 000 korun.

Se zalesňováním holin po kůrovcové těžbě nelze otálet, jinak se na nich rychle 
uchytí bezcenné a nekulturní náletové dřeviny a keře. Na zalesnění aktuálně čeká 
40 hektarů holin. Dbá se, aby se zvýšil podíl jiných dřevin než smrku, z jehličnanů 
se v jarních měsících ještě sází jedle a modřín. Žel, v CHKO Žďárské vrchy není do-
voleno vysazovat douglasku tisolistou, neboť tato borovice není původní dřevinou, 
přitom roste rychleji, kácení je možné již po dvaceti letech, zatímco na smrk je nutné 
počkat 40 let. Na podzim se sázejí listnáče, především buky a duby.

Jiří Svoboda připomenul velký význam rekreační a přírodní funkce lesů a ocenil 
snahu státu fi nančně podpořit lesní hospodáře, i když poznamel, že Lesní družstvo 
obcí Přibyslav zatím neobrželo přiznané kompenzace za škody způsobené kůrov-
cem v roce 2019.

Místostarota města Michael Omes, který tiskovou konferenci řídil, doplnil, že 
město vlastní 100 hektarů lesů, také o ně se stará Lesní družstvo obcí Přibyslav.

Text a foto: Ivo Havlík

Cena dřeva po kůrovci spadla dolů, ale už jde nahoru

 Novináři kladou mikrofony před ředitele Lesního družstva Přibyslav Ing. Jiřího Svobodu
 Naložené vagóny kůrovcového dřeva v železniční stanici v Přibyslavi čekají 

až jim semafor dá zelenou k odvozu do Polska

V  místní části Dvorek se z  vysokého javoru, který rostl v  aleji po  pravé straně 
silnice vedoucí z Přibyslavi do Šlapanova, koncem uplynulého roku odlomil velký 
kus kmene. 

“Kláda” naštěstí spadla na  pole oseté ozimou pšenicí, její zřícení na  opačnou 
stranu by mohlo skončit neštěstím, v lepším případě dočasným zatarasením cesty.

Podle starosty města Přibyslav Martina Kamaráda patří strom Krajské správě 
údržby silnic. Dvorecký farmář Karel Pometlo, který má naproti zlomeného javoru 
stáje, soudí, že některé stromy podél silnice jsou ve špatném stavu a měly by se včas 
ořezat nebo úplně odstranit.

Text a foto: Ivo Havlík

Javor spadl na “správnou” stranu
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Na Tři krále Přibyslav zasypal první letošní sníh. Ještě větší bílé peřiny se nad měs-
tem roztrhaly v druhém lednovém týdnu. Ladovská zima se zeptala, co samospráva 
dělala v létě.

Odpověď byla, že nakoupila výkonnou komunální techniku. Řidiči ve dne i v noci 
rázují bílými ulicemi města a také po frekventovaných chodnících se dvěma novými 
traktory John Deere opatřenými hydraulicky ovládanými radlicemi širokého záběru. 
Moderní technice asistují i starší stroje. 

Vedoucí místního hospodářství Radek Havlíček je s novou uklízecí technikou spo-
kojen, a také s tím, jak si ji osvojili Jaroslav Konečný, Petr Vykoukal a Aleš Kettner. 

Text a foto: Ivo Havlík

Přívalu sněhu čelí moderní technika

Do soutěže o Historické město roku 2020 se v Kraji Vysočina přihlásilo šest měst, 
abecedně seřazeno: Havlíčkův Brod, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské 
Budějovice, Přibyslav a Telč. 

Sdělovacím prostředkům to 7. Ledna 2021 oznámila Ilona Ampapová z Kanceláře 
ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči. 
Jak uvedla, o vítězi krajského kola, který postoupí do celostátního kola, bude roz-
hodnuto do konce ledna. 

Soutěž od roku 1994 vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Cena je udělována za nej-
lepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací 
(MPR) a městských památkových zón (MPZ). 

Nejpozději do března 2021 celostátní komise určí celkového vítěze soutěže, který 
se stane držitelem titulu Historické město roku 2020. 

Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. 
Vítěz celostátního kola soutěže získá kromě práva užívat příslušný rok titul Historické 
město roku, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní 
grafi cký list od předních českých umělců. 

Držiteli titulu Historické město roku z minulých ročníků jsou: Štramberk 2019, 
Brtnice 2018, Slavonice 2017, Jičín 2016, Příbor 2015, Cheb 2014, Chrudim 2013, 
Jilemnice 2012, Uherské Hradiště 2011, Znojmo 2010, Beroun 2009, Šternberk 
2008, Jindřichův Hradec 2007, Polná 2006, Česká Kamenice 2005, Františkovy Láz-
ně 2004, Spálené Poříčí 2003, Prachatice 2002, Nový Jičín 2001, Litomyšl 2000, Kut-
ná Hora 1999, Klášterec nad Ohří 1998, Kroměříž 1997, Třeboň 1996, Kadaň 1995 
a Svitavy 1994.

Připravil: Ivo Havlík
Ilustrační foto autora

Přibyslav soutěží o titul Historické 
město roku 2020

Na první tiskové konferenci města Přibyslav roku 2021 byli novináři seznámeni 
s projevy vandalismu, které poškozují majetek města a jeho občanů, město zohyzďují.

Místostarosta města Michael Omes uvedl tři konkrétní příklady z poslední doby 
- vysklení autobusové čekárny na Bechyňově náměstí, vhození petardy, která roz-
metala schránku v domě s pečovatelskou službou a zejména vánoční posprejování 
domů, plotů, dopravního značení, vybavenosti, obchodů a především základní školy 
a základní umělecké školy. 

Vandalové začali řádit dvě hodiny po svatoštěpánské půlnoci, tedy v době zákazu 
vycházení kvůli šíření koronaviru. 

Jak již některé sdělovací prostředky uvedly s odvoláním na policejní informace, 
posprejování obou škol nápisy, mezi nimiž nescházely vulgární výrazy a rasistické vý-
levy, se nedopustila pubertální mládež, ale dva dospělí občané města, otcové rodin 
a aktivní sportovci, jeden z provinilců je od roku 2018 členem zastupitelstva města. 
Oba se k činu přiznali, jejich noční neomluvitelné počínání zaznamenaly kamery.

Jelikož jde o  škody způsobené v  městské památkové zóně, odborníci škody 
na posprejovaných fasádách vyčíslili na více než 250 000 korun. Viníci budou muset 

Město čelí vandalům, škody jsou vysoké

náročné rekonstrukce počmáraných zdí uhradit.
Text a foto: Ivo Havlík
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“Byl č tenář  už ně kdy ráno na ulici? Já nechci č tenář e urazit, já vím, že č tenář  je nóbl 
a nemá zapotř ebí, aby vstával př ed devátou - no ale náhoda! A když tedy náhoda ho 
vyvedla ně kdy z domu dř ív, zajisté že sobě  př i známém svém bystrozraku povšimnul, 
že na ulici jsou nejen lidé, nýbrž i vě ci, jichž tu jindy nevídáme. Ně kde u domu stojí 
starý džbán. Ně kde na pokraji chodníku zadrátovaná bandaska. Ně kde uprostř ed 
ulice leží pekáč . Jak tam př išly ty vě ci? Vyšly si za noci z nestř ežených polic a netrefi ly 
pak domů , když se rozbř esklo ráno?” 

Prolog fejetonu Kam s ním?, který Jan Neruda zveřejnil před 130 lety z pozorování 
života na  pražské Malé Straně, platí jako vyšitý o  přibyslavských Příkopech. Tato 
ulice, jak zaznělo na prosincovém jednání městského zastupitelstva, je komunálním 
odpadem nejvíce zatíženým místem Přibyslavi.

Ačkoli máme již několik let sběrný dvůr, kam zdarma můžeme odložit téměř 
všechno, lenoch usoudil, že tři kilometry do Ronova je daleko, a proto za tmy složil 
na chodník jmenované ulice vše, co rodině dosloužilo.

Přivezl kuchyňský mixér a nezdržoval se jeho vhozením do kontejneru na elek-
troodpad. Na chodník poskládal plastové nádobí a struhadlo na zeleninu. Aby toho 
nebylo málo, z auta vyložil i pračku. Žádnou valchu, elektrickou! Pokud si koupil 
novou, obchod měl za povinnost starou odvézt. Když tuto neplacenou službu nevy-
užil, za denního světla by pochodil v ronovském sběrném dvoře.

Tam, kde bydlí, chce mít čisto, takže svinčík přestěhoval jinam. Je to primitivní 
chování, bezohlednost k úklidové četě města, vandalismus svého druhu provozo-
vaný v Chánově. 

Text a foto: Ivo Havlík

Sběrný dvůr je v Ronově, nikoli v ulici 
Příkopy V přibyslavských březích Sázavy se utábořili bobři. Jak staví hráze a hloubí nory, 

bedlivě sleduje Zdeněk Benák. Od rodinného domu v Poříčí se téměř denně jde 
podívat do lučního klínu mezi Sázavou a Olešenským potokem. 

Podle Benákova pozorování v  těchto místech čile žije nejméně jedna bobří ro-
dina, možná i dvě nebo dokonce tři. V řece již viděl také nutrii, která zřejmě utekla 
některému chovateli.

Bobři jsou vodní hlodavci, poslední žijící zástupci čeledi bobrovitých. Žijí v blízkos-
ti vod, kde si z pokácených stromů, větví a hlíny budují hráze a bobří hrady, ve kte-
rých mají své hnízdo. Zahlédnout velmi plaché hlodavce je však téměř nemožné, žijí 
a “pracují” výhradně v noci.

V Česku žili bobři odedávna, ale byli opakovaně vyhubeni. Poprvé již v první polo-
vině 18. století. V Čechách je do přírody úspěšně vrátili Schwarzenberkové. Po roce 
1990 bobři začali z Německa paralelně migrovat i do Českého lesa a šířit se po Labi 
dále do vnitrozemí. Na Moravě byli poprvé znovu spatřeni po roce 1970 na Břec-
lavsku, kam do povodí Dyje pronikli z Rakouska. 

Zákony na ochranu přírody bobra řadí mezi silně ohrožené druhy a za jeho usmr-
cení hrozí velké pokuty. Podle odhadů u nás již žije více než šest tisíc bobrů a stále 
jich přibývá. Působí škody, ale přírodě také významně pomáhají. Bobří hráze v kra-
jině zadržují vodu a vytvářejí biotopy pro vodní ptáky, obojživelníky a další ohrožené 
živočichy, kteří by jinak z české přírody zmizeli.

V Kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, nedaleko od Nového Města na Mo-
ravě je obec Bobrůvka, bobra má ve svém znaku.

Text a foto: Ivo Havlík

 Zdeněk Benák v místě, kde podle jeho pozorování žije početná bobří rodina, 
rukou ukazuje vyhloubenou noru.

U Sázavy žijí bobři

 Foto: Marie Blažíčková
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VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE 
Hledáme nové kolegy do našeho týmu: 

- Expedient(ka) – vhodné pro ženy 
- Zámečnická dílna – vhodné pro ženy 
- Brusič 
- Svářeč 
- Obsluha ohraňovacího lisu 
- Obsluha brousícího centra 
- Elektrikář/údržbář 

 

Pro více informací pište nebo volejte – mail: havelkova@scmetal.cz , tel.: 739 818 663 
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LAKOMA 
PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA 

 práškové lakování – komaxit 
 tryskání/pískování 

MOŽNOST ZHOTOVENÍ DO 24 HODIN! 
Kontakt: 777 326 863 

info@lakoma.cz 

www.lakoma.cz 

CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL
  Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu? 

Stačí jen zavolat.
  Zajištění kompletních akcí, vlastní inventář a zařízení 

(grily, fritézy...)
  Oslavy, svatby, smuteční hos  ny, fi remní večírky, 

rauty, promoce atd.
  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme
  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
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Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz

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 

 

Koupím pole v okolí Přibyslavi. 
Děkuji za nabídky. 
Tel. 724 011 838 
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Vánoční výzdoba oken – výsledky Foto: redakce PO

4. místo – Jana Marincová5. místo – Edita Ouvínová

3. místo – Martin Ležák

1. místo – Tomáš Lehrl 2. místo – Marie Števuljaková
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petr linhart 
landscape folk 
příběhy míst a místa příběhů 

 

20. 2., 19:30, koncertní sál ZUŠ P ibyslav, vstupné 100 k

 
 
 
 
 
 

 

 
 www.euthanasia.cz 

Srdečně zveme na cestovatelskou besedu s promítáním 

CCeessttoouu  --  nneecceessttoouu  
  

LLaaddiissllaavv  TTaajjoovvsskkýý  ppřř ii jjddee  vvyypprráávvěětt,,  jjaakk  vviidd íí  eekkoonnoomm  ddaalleekkéé  ssvvěěttyy  

oodd  GGrróónnsskkaa  ppoo  TTaassmmáánniiii   

  

 
Pátek 19. 2. 2021, 19:30 

 
Přibyslav – zasedací sál radnice 

 
Vstupné dobrovolné 


