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Únor bílý, pole sílí – platilo letos v Přibyslavi Foto: Ivo Havlík
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Konec února a počátek jara je v letošním roce ve znamení administrace dotací. 
Připravujeme žádosti o dotaci na rekonstrukci nejstaršího z objektů mateřské školy 
v Bezručově ulici, její zateplení a obnovu vytápění, dále na vestavbu školních dílen 
do suterénu budovy ZŠ a zateplení a obměnu vytápění kulturního domu. Zároveň 
jsme obdrželi tři čtvrtě milionovou dotaci na  zateplení bytového domu v  Rono-
vě, které jsme provedli v  loňském roce, a fi nanční příspěvek na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích města Přibyslav za rok 2019, který činil 965 tisíc Kč. Také 
jsme obdrželi interní depeši o přiznání příspěvku na regeneraci zámeckého parku, 
která by měla započít v podzimních měsících, a počítáme s dotací SFDI na stavbu 
chodníku ve  Dvorku, která nám byla přiznána již v  loňském roce. Bohužel dále 
pokračují problémy s přípravou dalších liniových staveb, jež jsou spojeny primárně 
s aktuálními opatřeními a epidemiologickou situací.

V krátkosti bych si dovolil okomentovat článek pana Ing. Kerbra  - předsedy sta-
vební komise o plánované výstavbě marketu v Přibyslavi. Společnost Penny projed-
návala několik let variantu výstavby marketu u silnice I/19 naproti benzinové pumpě. 
I přes to, že nechala vypracovat studii budoucího vedení obchvatu Přibyslavi, který 
v  územním plánu, byť marginálně, do  uvedeného území vstupuje, nepovedlo se 
jí získat souhlas se stavbou trvalého charakteru od ŘSD. Proto oslovila soukromé 
vlastníky pozemků, které jsou zařazeny v územním plánu do veřejné vybavenosti 
a které považovala za atraktivní z hlediska pohybu lidí. Město nabídlo k  realizaci 
tohoto záměru pozemky naproti Osivě, nicméně investor se rozhodl koupit po-
zemky za hřbitovem. V jednáních, která probíhala, preferovalo město opačný gard 
rozložení prodejny, tj. situovat ke hřbitovní zdi parkoviště a dále od města prodejnu. 
Proti tomuto rozložení však hrály dvě skutečnosti – požadavek vlastníka pozemku 
na zpřístupnění dalších pozemků, a hlavně neosové napojení případné křižovatky, 
kdy ulice Generála Luži vstupuje na Havlíčkovu ulici ještě před hřbitovní zdí, takže 
není možné umístit za zeď další křižovatku. Poslední návrh předpokládá stavbu ob-
jektu zhruba 9 m od hřbitovní zdi s tím, že by se měla mezi budovou a hřbitovní zdí 
nacházet účelová komunikace pro zemědělské pozemky a objekt by měl být odclo-
něn zelení a pohledově upraven. Záměrem je taktéž propojit chodník vedoucí k ACO 

s chodníkem na protější straně místem pro přecházení, tedy chodníkem u hřbitova.

V posledních dnech se věnujeme přípravě na očkování. Snažíme se pomoci seni-
orům s obstaráním očkování v Havlíčkově Brodě  nebo s obstaráním očkování v DPS 
ve spolupráci s Krajem Vysočina. Věřím, že očkování, byť vakcínou rychle vyvinutou, 
má pro ohrožené skupiny obyvatel smysl, přinejmenším do  doby, než se většina 
populace virem infi kuje. Žijeme v tomto v trochu smutné době, ale podíváme-li se 
o několik století zpět, či o pár tisíc km dál, není rozhodně koronavirus tím největším 
nebezpečím, které nás mohlo v životě potkat. Spíše mám obavu, že nás tato epide-
mie připravuje krok po kroku o naši svobodu, některé názory se už vlastně nesluší 
říkat a proti některým nesmyslům jsme již ztratili schopnost se bránit.  

Lidé řeší, jak skloubit zaměstnání s výukou svých dětí, jak je přimět trávit jejich vol-
ný čas alespoň trochu aktivně, část z nás přišla částečně, nebo úplně o obživu, jiná, 
ta menší, ale zřejmě vlivnější část zase na největším přesunu peněz ze státního roz-
počtu vydělává. Zatímco jedni řeší, koho mohou pozvat na pohřeb, druzí odpoledne 
přemýšlí, co dalšího lidem zakázat, aby se večer po této náročné činnosti osvěžili 
na fotbale.  Pro část lidí neexistuje legální možnost, jak se setkat se svými kamarády 
či blízkými, jiná část denně apeluje na  solidaritu lidí, vysílajíc rodinné příslušníky 
do Dubaje. Pak se všichni společně divíme, že nikdo nevěří nikomu a ničemu.  Přesto 
přese všechno věřím, že se nám podaří z tohoto stavu dostat a čekají nás lepší časy. 
Jen bychom si měli zapamatovat, jak málo zmohl stát (kraj, obec) v době, kdy jsme je 
nejvíc potřebovali. A měli bychom se začít rvát o každou odpovědnost či pravomoc, 
kterou státu s každým novým zákonem, předpisem či vyhláškou předáváme. Sami si 
své věci umíme ohlídat vždycky nejlépe a nejefektivněji což nemusí znamenat, že se 
zříkáme společenské odpovědnosti. Bohužel se zdá, že každá osobní odpovědnost, 
které se v zájmu „veřejného blaha“ zbavíme, nás jednou dožene. 

Přeji nám všem, aby s nadcházejícími slunečnými jarními dny vyschly nejen kaluže 
na  chodnících, kapénky s  infekcí, ale aby vyschla i  studnice nápadů politiků, jak 
zachránit svět.

Martin Kamarád, starosta města Přibyslav

Čekání na jaro

Uživatelé kabelové televize a  internetu na městské 
síti TKR Přibyslav byli informováni o plánovaném vý-
padku v souvislosti s modernizací technologie na hlav-
ní stanici.

Z  důvodů onemocnění hlavního technika, který 
musel přerušit instalační práce, se posunul i  termín 
celkového dokončení modernizace.

Možnosti modernější techniky
Modernizace umožní navýšení rychlosti internetu 

v parametrech dvojnásobku až trojnásobku stávající-
ho nastavení. Poměr mezi odesílanými a stahovanými 
daty bude vyrovnanější, což umožní lepší online ko-
munikaci v příslušných aplikacích. To uvítají zejména 
ti, kdo využívají připojení pro distanční výuku nebo 
pracují z domu. Parametry nyní budou splňovat mož-
nost rozšířit nabídku o tzv. interaktivní  televizi, kterou 
nabízejí zejména největší operátoři.

O podmínkách této služby vás budeme informovat, 
jakmile budou vyjednány s poskytovatelem.

Podpora dostupnosti 
komunikačních technologií

Město Přibyslav dlouhodobě podporuje dostupnost 
komunikačních služeb pro občany. Škoda, že se nepo-
dařilo služby rozšířit do  všech místních částí tak, jak 
bylo v původním záměru. Ekonomická stránka a efek-
tivnost každého projektu vždy hraje celkem zásadní 
roli. To je důvod, proč se původní plán neuskutečnil, 

přestože přípravné fáze byly již v minulosti vybudová-
ny (Dvorek a Uhry).

TV Přibyslav a archiv vysílání
Místní televizní program v této době umožňuje sle-

dování přibyslavského televizního archivu. Pandemic-
ká situace nedovolí pořádat žádné kulturní, sportovní 
ani jiné akce, které by se zároveň natáčely. Přibyslav-
ský program (tzv. infokanál) se stal v samém počátku 
důležitým impulzem pro vznik celkem unikátní video 
- kroniky města. Zpřístupnění této kroniky se již připra-
vuje, a jakmile bude dostupné, budeme občany města 
informovat.

Letošní modernizace se týká i programu TV Přiby-
slav. V  tom směru bude rozšířena možnost přímých 
přenosů převzatých přímo z  internetu (You Tube, 
Facebook…)

Komunikační technologie se tak budou vhodně do-
plňovat a navzájem propojovat.

Kromě přání dobrého příjmu všech signálů a spoko-
jenosti se službami na TKR Přibyslav chci popřát všem 
občanům a čtenářům rovněž pevné zdraví a pevnou 
vůli při překonávání všech obtíží dnešní nelehké doby.

Michael Omes
místostarosta města

Modernizace zařízení pro vysílání internetu a kabelové 
televize

Rozhodným okamžikem je půlnoc z 26. na 27. 3. 2021. 
K tomuto datu se provádí sčítání.
Sčítání je povinné pro všechny osoby starší 18 let.

Do  9. 4. 2021 je možné vyplnit sčítací formulář 
elektronicky na  webu www.scitani.cz nebo v  mo-
bilní aplikaci. V dnešní „covidové“ době je toto vřele 
doporučováno.

Kdo neprovede sčítání elektronicky, má zákonnou po-
vinnost vyplnit a odevzdat listinný formulář v období 
od 17. 4. do 11. 5. 2021.
Distribuci listinného formuláře zajistí v  předem 
oznámeném termínu pracovníci České pošty v období 
od 10. 4. d o 26. 4. 2021. 

Další informace naleznete na webu www.scitani.cz.
Informační linka Českého statistického úřadu: 
tel. 274 056 789.
Dotazy je možné posílat na  mailovou adresu 
dotazy@scitani.cz.
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Tříkrálové kasičky brodské Charity ukrývaly téměř 1 milion korun, sbírka tím ale 
nekončí 
HAVLÍČKOBRODSKO, HUMPOLECKO, 8. února – Tříkrálové kasičky, do kterých mohli lidé na 
Havlíčkobrodsku a Humpolecku přispívat do 24. ledna, ukrývaly přesně 981 892 korun. Tříkrálová 
sbírka tím ale nekončí, online koleda, která zatím brodské Charitě vynesla více než 140 tisíc korun, 
pokračuje až do 30. dubna.  

Do průběhu letošní sbírky zasáhla epidemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. „Minulý 
rok vyšlo do ulic na 1 400 dobrovolníků převlečených za Kašpara, Melichara a Baltazara. Letos bohužel 
koleda ulicemi nezněla, stejně tak jsme nemohli pořádat tradiční doprovodné akce, jako jsou živé betlémy 
nebo koncerty,“ popisuje situaci ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Simona Tomanová. Poprvé 
v historii se koleda přesunula do online prostředí, mnohým ale kontakt s koledníky chyběl. „Lidé se na 
koledníčky těší, často si s nimi zazpívají koledu, někteří pro ně mají dokonce připravené sladkosti. Ten 
zážitek bohužel online koleda nenahradí,“ svěřuje jedna z pomocných koordinátorek sbírky Lenka 
Hložková. Novinkou byly také statické kasičky umístěné především na úřadech, v obchodech nebo 
kostelech, do kterých mohli lidé v průběhu ledna přispět v bezmála 70 obcích a městech po celém regionu 
havlíčkobrodské Charity. Některé obce, které se v předchozích letech sbírky aktivně účastnily, se ale letos 
nezapojily. „Ve většině případů nebyla v obci možnost umístit kasičku, protože obchod nebo jiné veřejné 
místo tam zcela chybí. Dalším důvodem byly obavy plynoucí z aktuální situace ohledně koronaviru,“ 
vysvětluje koordinátorka Tříkrálové sbírky v regionu Oblastní charity Havlíčkův Brod Pavlína Nováková. 
Nakonec brodská Charita zapečetila a rozmístila celkem 222 kasiček. „Je to sice o více než polovinu méně, 
než v předchozím roce, nicméně vzhledem k aktuální situaci je to stále krásné číslo,“ uvádí Pavlína 
Nováková a jedním dechem děkuje všem koordinátorům za pomoc s realizací sbírky. „Bez ochotných lidí, 
kteří ve svém volném čase pomáhají se sbírkou, by se nepodařilo tak krásného výsledku docílit. Za to jim 
patří velké poděkování, stejně jako těm, kdo umožnili ve svých prostorech kasičky umístit,“ poděkovala 
Pavlína Nováková. 

Každá koruna pomáhá 

V Havlíčkově Brodě vložili lidé do pokladniček téměř 65 tisíc korun, v Humpolci přispěli přes 37 tisíc, 
v Přibyslavi dokonce více než 120 tisíc, ve Světlé nad Sázavou skoro 46 tisíc a v Nížkově krásných 40 809 
korun. V Krucemburku, Ledči nad Sázavou, Ždírci nad Doubravou, Chotěboři a Vojnově Městci přispěli 
štědří dárci na pomoc potřebným podobnými částkami přesahujícími 30 tisíc korun. Vysoké částky darovali 
lidé také do pokladniček v Polné, Velké Losenici, Sázavě nebo Havlíčkově Borové. „Letošní výtěžek sbírky 
je sice nižší než v předchozích letech, ale pro nás je i malý příspěvek velkým darem. Proto si pomoci a 
projevu solidarity s potřebnými nesmírně vážíme, obzvláště v této nelehké době,“ poděkovala Simona 
Tomanová. Celých 65 % využije brodská Charita na podporu a pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. „Výtěžek poputuje mimo jiné na nákup 
devítimístného svozového auta pro imobilní klienty Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou, 
na vytvoření a udržení pracovních míst v humpoleckém Středisku charitní pomoci nebo na dofinancování 
mzdových a provozních nákladů Domácí hospicové péče,“ vyjmenovává Simona Tomanová. Další 
prostředky půjdou na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové, pomoc potřebným v zahraničí a 
celostátní projekty. Podrobné výsledky i záměry sbírky najdete na www.hb.charita.cz. 

poř.č. č.poklad-
ničky

Hodnota 
v Kč Obec - místo

1 166 6643 Přibyslav - COOP I
2 167 7385 Přibyslav - Pro Vital
3 168 1200 Přibyslav - Kostel IV
4 169 15099 Přibyslav - COOP II
5 170 8442 Přibyslav  - COOP III
6 176 15506 Přibyslav - Kostel I
7 177 20730 Přibyslav - Kostel II
8 178 3310 Modlíkov - OÚ
9 179 2004 Přibyslav - DPS

10 180 3586 Přibyslav - Lékárna
11 181 4668 Přibyslav - Sláma Chov
12 182 9798 Žižkovo Pole, COOP
13 183 7315 Přibyslav - Řeznictví Křesťan
14 184 4024 Přibyslav - Městský úřad
15 185 18244 Přibyslav - Kostel III
23 186 7800 Nové Dvory I - COOP
24 187 1410 Nové Dvory II - OÚ
19 188 0 Přibyslav

poř.č. č.poklad-
ničky

Hodnota 
v Kč Obec - místo

20 190 9631 Olešenka - COOP
21 193 3100 Stříbrné Hory
22 195 6040 Přibyslav - Keřkov, obchod Beránkovi

součet 155935 Přibyslavsko

Děkujeme všem majitelům obchodů, vedoucím 
provozoven a  představitelům institucí za  umožnění 
umístit tříkrálovou pokladničku v  jejich objektech.
Děkujeme rovněž všem dárcům, kteří přispěli v neleh-
ké situaci ve prospěch potřebných.

Přestože skupinky tří králů letos nechodily po  do-
mácnostech, výsledek sbírky je krásný. Ve  srovnání 
s loňským rokem se do pokladniček vybralo asi 60  % 
fi nančních prostředků. 

Děkujeme.

Za organizátory Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku
Michael Omes

Výsledky Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku 2021
(dary odevzdané v hotovosti do rozmístěných pokladniček)

Vstávám do  nového dne. Za  oknem už voní jaro. 
Kolikáté už? Ale tohle je nějak jiné. Loni bych zazvonila 
na  sousedku, šla by se mnou na  lavičku před dům, 
nebo na kávičku do cukrárny. Hodně věcí jsme děla-
ly spolu: každý týden na cvičení, v pondělí předčítat 
dětem do školky, v úterý na zkoušku loutkového diva-
dla, ve středu do klubu seniorů a vybrat nové knížky 
do  knihovny, ve  čtvrtek na  pochod s  klubem turistů 
a  v  pátek do  cukrárny. Při kávičce si probrat cviče-
ní paměti z  Alzheimer poradny Vysočina. V  sobotu 
snad zavolá syn, nebo třeba přijede dcera. V  neděli 
do kostela a zanést manželovi čerstvou kytku. Mám 
ráda, když má upravený hrob, býval takový akurátní. 
Ano, od minulého Nového roku se hodně změnilo. Dny 
měly řád a bylo se nač těšit. Už téměř rok mám jen 
tyhle stěny. Televizi už raději nezapínám, je mi úzko. 
Sedím a koukám na telefon. Proč nezazvoní? Já vím, 
mají práci, pomáhají dětem, hlídají vnoučata, učí se 
s nimi. Ale už téměř rok slyším, jak mám být opatrná, 
nikam nechodit, nákup mi nechají za dveřmi, všechno 
zařídí… Mají o mě strach, jsou to hodné děti. Ale ta 
samota tolik bolí. Dny jsou stejné, šedivé a bolavé. Už 
i návštěva lékaře je milým zpestřením. No ano, mno-
hem hůř se mi chodí. Některý den nemůžu ani vylézt 
z postele. A když mluvím, těžce hledám slova, zadrhá-
vám. Jsem tak unavená! Tohle jaro vyhlížím s nadějí. 
Snad nám všem vrátí kamarády, přátele, známé. Tolik 
potřebná setkání a úsměvy. Nechci už měnit své zvyky. 
Chci zpátky ta drobná potěšení a radosti.

V  Alzheimer poradně vás naučíme správně použí-
vat paměť a starat se o ni. Umíme ji otestovat.  Potíže 
s pamětí nemusí být hned demence. Podělte se o své 
obavy a  odhalte příčinu svých potíží. Každá situace 
má své řešení. Pomáháme domácím pečovatelům na-
stavit domácí péči, čerpat fi nanční i sociální podporu. 
Zvládat značnou psychickou zátěž i nástrahy a obtíže 
v domácí péči. Napomáháme nemocným žít svůj život 
podle jejich přání. Pokud je třeba, poradíme s využi-
tím sítě sociálních služeb, úpravou bytu i záludnostmi 
komunikace s lidmi s kognitivním defi citem. Poradíme 
i  s  výběrem vhodného pobytového zařízení. V  Při-
byslavi se můžeme potkat každý třetí čtvrtek v měsíci 
v prostorách městského úřadu.  Přesný čas konzultace 
je třeba si vždy domluvit.   Konzultace mohou probí-
hat také telefonicky tel. 733 629 018 nebo přes e- mail 
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz. Pora-
denství je poskytováno zdarma a může být i anonymní.  
Nebuďte na své starosti sami, přijďte se poradit. 

Mgr. Marcela Rýpalová
vedoucí Alzheimer poradny Vysočina

Alzheimer poradna Vysočina
Jeden příběh z poradny. 
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Na  Vysočině bylo spuštěno očkování proti nemoci COVID-19 
přesně 2. ledna 2021. Očkování se na pokyn Ministerstva zdravot-
nictví ČR ujalo všech pět krajem zřizovaných nemocnic, v nichž se 
postupně očkují obyvatelé tzv. první prioritní skupiny. Do té patří lé-
kaři, zdravotníci nemocnic jak krajských, tak státních i soukromých, 
záchranáři, praktičtí lékaři a ambulantní specialisté z terénu, klienti 
pobytových sociálních služeb, personál, který se o seniory a osoby 
se zdravotním postižením v těchto zařízeních stará, a samozřejmě 
všichni senioři starší 80 let. U nás na Vysočině jde o více než 40 tisíc 
lidí. Ministr zdravotnictví přislíbil, že tato skupina bude navíc rozší-
řena i o obyvatele domovů s pečovatelskou službou. Očkování této 
velké skupiny se odehrává v podmínkách stanovených metodickým 
pokynem vydaným a  již několikrát aktualizovaným ministerstvem 
zdravotnictví. Pro urychlení proočkovanosti vyčlenily nemocnice 
speciální mobilní týmy, které několikrát týdně vyjíždí do  domovů 
pro seniory. Naším cílem je v  souladu se státní strategií ochránit 
přednostně před novou nemocí dvě nejohroženější skupiny naší 
populace – zdravotníky a seniory. Do 12. února dodal stát pro Kraj 
Vysočina celkem 27 460 dávek očkovacích látek od společností Pfi -
zer/BioNTech, Moderna a vakcíny AstraZeneca. 

Ve spolupráci s krajskými nemocnicemi a samosprávami (zatím) 
okresních měst se Kraj Vysočina intenzivně připravuje na otevření 
velkých očkovacích center. Chceme být připraveni na  situaci, kdy 
začne Ministerstvo zdravotnictví ČR dodávat do krajů opravdu velké 
množství vakcíny. První očkovací centrum se otevřelo už 17. února 
2021 v  Pelhřimově v  Kulturním domě Máj, který pro účely očko-
vacího centra přizpůsobilo město Pelhřimov. Toto očkovací místo 
nahradilo původní, umístěné v  hlavní budově zdejší nemocnice, 
jejíž kapacity jsou výrazně limitovány probíhající stavbou nového 
nemocničního pavilonu. Jakmile bude Vysočina disponovat dosta-
tečným množstvím očkovací látky, bude pelhřimovské očkovací 
centrum fungovat minimálně osm hodin denně pět dní v  týdnu. 
Jeho maximální denní kapacita je nastavena na 500 až 800 osob. 
V obdobném kapacitním formátu je připravováno očkovací centrum 
v Třebíči. Město pro očkování vybralo, přebudovalo a nabídlo objekt 
Kulturního domu Fórum. S provozem tohoto centra počítá Kraj Vy-
sočina a Nemocnice Třebíč od poloviny března. Spolupráce měst 
je pro zdar budování očkovacích center klíčová, bez jejich rychlého 
jednání a  odpovědného přístupu by příprava center neproběhla 
tak hladce. Další očkovací centra budou postupně otevírána v Jih-
lavě (ATX centrum v průmyslové zóně Hruškové Dvory), ve Žďáře 
nad Sázavou (sportovní hala Bouchalky) a v Havlíčkově Brodě, kde 
Kraj Vysočina využije volné kapacity pavilonu onkologie Nemocnice 
Havlíčkův Brod. Otevření těchto očkovacích center je naplánová-
no předběžně na druhou polovinu března 2021. Podmínkou jejich 
spuštění je ale dostatečné množství dodávek vakcíny s jistotou tzv. 
revakcinace druhou dávkou. Dodávky vakcín jsou podmínkou i pro 
otevření případně dalších center na  Vysočině v  dalších městech, 
která chtějí být na takovou situaci minimál ně připravena. 

Informace k očkování proti COVID-19 na Vysočině

Očkování proti nemoci COVID-19 snad lze v současné situaci považovat za jednu z možností, jak 
se ubránit dalšímu šíření nákazy. Nemyslím si však, že by to v průběhu nejbližších měsíců mělo být 
důvodem k obcházení nebo dokonce porušování doporučených hygienických i epidemiologických 
opatření. Dokud se nemoc nepřestane nekontrolovaně šířit, neseme odpovědnost společně a bez 
výjimek. Je třeba mít na paměti, že ignorování nebo dokonce vědomé porušování pravidel předsta-
vuje pro celou naši společnost stále velkou zdravotní hrozbu. Věřím, že všichni chápeme, že tato 
nemoc zdaleka neohrožuje jen seniory a nemocné, ale že ohrožuje nás všechny, náš normální život, 
po kterém všichni voláme a toužíme. Děkuji proto Vám všem, kteří se chováte odpovědně a chráníte 
sebe i své okolí.

Informace o  očkovacích centrech Kraje Vysočina jsou postupně zveřejňovány 
na www.ockovanivysocina.cz.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

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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Provozní doba městského úřadu v úřední i neúřední dny musí respektovat platná 
krizová opatření. V  době tvorby tohoto příspěvku je to tak, že v  úřední dny, což 
je pondělí a  středa, máme náš úřad otevřený pro veřejnost po  celý den od  8:00 
do 16:30 hodin. V neúřední dny, což je úterý, čtvrtek a pátek, má úřad vyřizovat 
pouze neodkladné mimořádné záležitosti, takže pro veřejnost je otevřena od 8:00 
do 14:00 hodin pouze podatelna, aby bylo možné učinit podání písemností. Ostatní 
neodkladné záležitosti je vhodné domluvit si předem s  příslušným pracovníkem 
městského úřadu. Děkujeme za pochopení a žádáme vás, abyste si vyřizování svých 
záležitostí na  městském úřadu jako například zaplacení poplatku za  komunální 
odpad plánovali na pondělí nebo středu. Schválí-li však krizové orgány pro úřady 
dejme tomu zítra opatření jiná, může být od pozítří vše jinak. Aktuální informace 
o provozní době městského úřadu proto zveřejňujeme na webových stránkách měs-
ta a vstupních dveřích městského úřadu a budeme tak činit i nadále.

Ani v letošním roce nejspíš nebudou pracovníci Finančního úřadu Havlíčkův Brod 
vybírat v zasedacím sále přibyslavské radnice daňová přiznání k dani z příjmů fy-
zických osob za rok 2020. Pokud by se situace změnila, budeme o tom informovat 
na webových stránkách města.

Dne 10. března 2021 bude na  budově přibyslavské radnice vyvěšena tibetská 
vlajka jako gesto podpory mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“. Připomeneme 
si 62. výročí povstání Tibeťanů, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové 
republiky. Město Přibyslav se do této akce zapojuje od roku 2003 každoročně.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Výsledek rozpočtového hospodaření města Přibyslav v roce 2020 
(v Kč):

Rozpočet města Přibyslav na rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem města Přiby-
slav na veřejném zasedání dne 18. 12. 2019 a to s příjmy ve výši 85.954.400 Kč a s vý-
daji ve výši 135.954.400 Kč (z toho rezerva kapitálových výdajů 82.644.280 Kč). 

V  průběhu roku 2020 bylo provedeno celkem 7 rozpočtových opatření k  roz-
počtu města. Rozpočtované příjmy dosáhly výše 117.484.229,91 Kč a výdaje výše 
208.560.776,08 Kč (z toho rezerva kapitálových výdajů 112.465.740,16 Kč).

Skutečné příjmy dosáhly výše 119.534.339,08 Kč a výdaje výše 80.040.608,89 Kč. 
V  níže uvedené tabulce je uveden rozpočet schválený, rozpočet po  změnách 

(7 rozpočtových opatření), výsledek od  počátku roku,  % plnění k  rozpočtu 
po změnách. 

Rozpočet 
schválený

Rozpočet po RO 1-7 Výsledek od počátku roku
% plnění rozpočet 

po RO 1-7
PŘÍJMY 85 954 400,00 117 484 229,91 119 534 339,08 101,75
1. daňové 71 950 000,00 75 635 004,80 77 565 495,97 102,55
2. nedaňové 2 441 000,00 4 145 571,40 4 234 017,40 102,13
3. kapitálové 20 000,00 13 288 019,55 13 319 191,55 100,23
4. přijaté dotace 11 543 400,00 24 415 634,16 24 415 634,16 100,00
VÝDAJE 135 954 400,00 208 560 776,08 80 040 608,89 38,38
1. běžné 52 206 620,00 63 739 026,80 54 795 325,73 85,97
2. kapitálové 83 747 780,00 144 821 749,28 25 245 283,16 17,43

Splátky úvěrů a půjček k 31. 12. 2020: 0,00 Kč
Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2020: 
  běžné účty celkem 120.522.783,98 Kč,
  termínované vklady krátkodobé 10.001.149,91 Kč,
  fond rekultivace celkem 35.530.027,38 Kč.

Plnění finančního plánu hospodářské činnosti v roce 2020 (v Kč):
Finanční plán hospodářské činnosti na  rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem 

města Přibyslav na veřejném zasedání dne 18. 12. 2019. Po změně č. 1 předpoklá-
dal fi nanční plán hospodářské činnosti na rok 2020 výnosy ve výši 23.078.918 Kč 
a náklady ve výši 22.849.769 Kč. 

Od  roku 2019 je zrušena organizace 60 (všeobecná správa), úroky, poplatky 
a daň z příjmu jsou rozpočítány do jednotlivých organizací, dále se v hospodářské 
činnosti účtuje i o odpisech. 

V  níže uvedené tabulce je uvedeno plnění fi nančního plánu v  členění náklady, 
výnosy a hospodářský výsledek podle jednotlivých organizací.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Náklady Výnosy

Hospodářský 
výsledek

Organizace 10 
- Lesy 4 569 774,30 2 966 664,29 -1 603 110,01

Organizace 20 
- Skládka 11 613 229,34 15 008 130,60 3 394 901,26

Organizace 40 
- Správa majetku 3 020 374,62 2 261 501,11 -758 873,51

Organizace 50+55 
- Kabelová televize 3 565 628,83 4 403 945,24  838 316,41

Organizace 70 
- Pronájem 583 348,97 3 062 916,91 2 479 567,94

Celkem 23 352 356,06 27 703 158,15 4 350 802,09

UPOZORNĚNÍ
Od 1. 1. 2021 město Přibyslav používá pouze účty ve Fio bance a to: 

2101807160/2010 - účet hlavní činnosti (poplatky za  komunální odpad, po-
platek ze psů, správní poplatky, platby za koupi bytů, pozemků apod.), dříve účet 
1478051389/0800.

2301807165/2010 – účet hospodářské činnosti (kabelová televize, internet, 
nájemné apod.), dříve účet 1126551339/0800. 

V důsledku vyhlášení nouzového stavu došlo k omezení úředních hodin městské-
ho úřadu. Využívejte proto bezhotovostní způsob placení. 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS
Odbor správy majetku

Z investičních akcí byla zkolaudována stavba přechodu na ul. Havlíčkova. Kolau-
dace místní komunikace Pod Osivou a stavebních prací na opravách vodních nádrží 
v České Jablonné prozatím neproběhla. Bylo ukončeno dříve zmiňované výběrové 
řízení na  investici „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek“, termín pro 
podání nabídek byl stanoven do 17. 12. 2020. Město Přibyslav obdrželo nabídky 
9 uchazečů o  tuto zakázku, Radou města Přibyslav byla schválena vítězná nabíd-
ka od společnosti Dopravní Stavby Silnic, s.r.o., z Prahy v částce 2.945.002,96 Kč 
bez DPH. Termín realizace prací je stanoven od 6. 4. 2021 do 31. 8. 2021. Obdrželi 
jsme zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci bytového domu čp. 17 
v Ronově nad Sázavou. Zde budou stavební práce budou realizovány obdobně jako 
u domu čp. 15 v Ronově nad Sázavou. Dále jsme obdrželi zpracovanou projektovou 
dokumentaci na stavební úpravy mateřské školy v Přibyslavi, Bezručova 683, projek-

tovou dokumentaci na stavební úpravy čp. 555 v ulici 
Husova (budova kulturního domu) a projektovou do-
kumentaci na rekonstrukci místní komunikace v Dobré. 
Na všechny výše uvedené investice bude řešeno využití 
aktuálních dotačních programů, a  to z programu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje 
venkova“, z  Integrovaného regionálního operačního 
programu a Operačního programu Životní prostředí. 
V tomto měsíci jsme obdrželi zprávu z Integrovaného 
regionálního operačního programu o přidělení dotace 
na rekonstrukci kotelny bytového domu čp. 15 v Ro-
nově nad Sázavou ve výši 735.273 Kč. Odborem byla 
zpracována nová Pravidla Rady města Přibyslav pro 

zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Přibyslav, příspěvkových organi-
zací a jiných právnických osob zřizovaných městem Přibyslav, platná od 13. 1. 2021.

Bytová oblast – stále probíhají přípravy na prodej bytů v ulici U Lesa 717, podklady 
k tomuto smluvně zajišťuje pan JUDr. Ondřej Málek z Havlíčkova Brodu. Byl přidělen 
byt v domě s pečovatelskou službou čp. 251. V tomtéž domě se během tohoto měsí-
ce uvolnil bezbariérový byt, který projde celkovou rekonstrukcí. Informace případně 
poskytne paní Bc. Hana Srbová. 

Probíhá zpracování vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů za rok 
2020. Byly přeúčtovány náklady za spotřebu energií dle nájemních smluv nájem-
níkům v nebytových prostorech za rok 2020. Tímto měsícem byl ukončen prodej 
všech bytových jednotek ve vlastnictví města Přibyslav v bytovém domě čp. 663 - 666 
v ulici Nerudova v Přibyslavi. Proběhla výměna sanitárních předmětů ve dvou bytech 
v domě s pečovatelskou službou a v součinnosti s odborem technických služeb byly 
řešeny drobné opravy v bytech.

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSM
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Odbor technických služeb
Také v měsíci únoru jsme dali hodně zabrat nové technice na zimní údržbu. Nejvíc 

nás vždycky potrápí prudká změna počasí, kdy do nasněženého sněhu začne pršet 
a přituhne. Udržet dobrou sjízdnost a schůdnost je pak hodně náročné. Stejně jako 
při neustávající chumelenici.  Perné chvíle řidičům a chodcům pak vynahradí krásná 
zasněžená krajina jak z Ladových obrázků. V únorových dnech se technická četa 
města zabývala rozsáhlou opravou veřejného osvětlení. Dočasně potmě byly ulice 
Prokopova, Pelikánova, Jiráskova a  Hesovská. Hledání závady komplikoval tuhý 
mráz, ve  kterém hledači poruchy vypověděla službu technika. Nic nefungovalo. 
V třeskutých mrazech vypověděl službu také bagr. Chtěli jsme opravu stihnout do ví-
kendu, nešlo to. Další bagr byl volný až v sobotu, pracovníci čety tedy nastoupili. 
Po dlouhých hodinách se jim podařilo závadu odhalit. Provizorně se v části lokality 
svítí, další práce na opravách kabelů je ještě před námi. V zimních měsících připra-
vujeme na jaro nová prkna na lavičky. Vyměnit je potřebují třeba ty u cyklostezky, 
u sportovní haly nebo naproti bývalým tkalcovnám v ulici U Barevny. Hodně práce 
mají pracovníci čety s opravami a údržbou techniky. Hlavně o starší vozový park je 
třeba pečovat velmi důkladně, aby nám ještě pár let sloužil. Kdy se zase rozhýbe 
sportovní dění, to neví v tuto chvíli nikdo. Jaro se blíží a my tak plánujeme práce 
na venkovním sportovišti a v areálu koupaliště. Jak to letos bude, je předčasné se 
ptát. V hale zatím děláme drobné opravy, vyměnili jsme nouzová světla, pracujeme 
na údržbě ve sprchách. Prostory pouze temperujeme a vyčkáváme. Za skládku Ro-
nov nad Sázavou jsme v zákonném termínu podali hlášení o odpadech.

Přeji vám hezké březnové dny.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Svoz bioodpadu v březnu

Již pátým rokem bude v březnu zahájen pravidelný svoz bioodpadu na všech sta-
novištích. Kontejnery budou přistaveny na obvyklá místa a připomínám, že v březnu 
jsou určeny především k uložení dřeva. Do pátku 26. 2. 2021 včetně budou přistavo-
vány jako celou zimu jen na 6 stabilních stanovišť (Niklfeldova, Gen. Luži, Příkopy, 
Ronovská, Nerudova, Žižkova) a od pondělí 1. 3. 2021 budou dle uvedeného roz-
pisu umisťovány i na další stanoviště. V den uvedený v tabulce budou na stanoviště 
složeny a následující den odvezeny. Z pátečních stanovišť bude kontejner odvezen 
až v pondělí, bude jej tedy možné využít i v sobotu a v neděli. V místních částech 
budou kontejnery v březnu přistaveny jen na základě požadavků osadních výborů.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Při psaní tohoto příspěvku do občasníku (zhruba polovina února) stále všichni 

řešíme problémy v souvislosti s probíhající koronavirovou pandemií a bohužel stále 
není vidět světlo na konci tunelu. Nikdo si momentálně nemůžeme být jistý – co 
bude a jak to bude dál a jaká opatření a nařízení vlády budou platit následující dny. 

U nás v pečovatelské službě se prozatím nic nemění, většina nařízení vlády a mi-
mořádných opatření jsou vázána na nouzový stav, který je zatím neustále prodlužo-
ván. Již od listopadu podstupují jednou týdně všichni pracovníci pečovatelské služby, 
kteří přicházejí do úzkého kontaktu s klienty, antigenní testy na přítomnost tohoto 
viru. Nadále poskytujeme terénní pečovatelskou službu bez povinnosti uzavírat se 
zájemcem o službu Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. V současné době 
operativně poskytujeme pouze např. nákupy, pochůzky k lékaři, nezbytnou pomoc 
při osobní hygieně, donášku či dovoz obědů, 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

V  úterý 16. 2. navštívily Středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 
neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve  společenské místnosti poskytovaly 
příchozím odborné poradenství, které bylo bezplatné a servis sluchadel (např. čiš-
tění či výměnu komponentů sluchadel, prodej baterií apod.), který byl vzhledem 
k tomu, že se jedná o registrovanou sociální službu, za minimální poplatek. Veškeré 
poradenství probíhá za zvýšených hygienických opatření – tzn. že je potřeba přijít 
s rouškou na obličeji, jednotlivě (výjimku mají rodinní příslušníci, kteří dotyčného 
doprovází) a použít připravenou dezinfekci na ruce. Termín další poradny je již 
tradičně v úterý, a to 16. 3. 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. 

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

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
I  v  letošním roce prosazujeme myšlenku vzniku denního stacionáře pro osoby 

zdravotně postižené a seniory v našem městě. Podali jsme tak opět žádost o zařa-
zení denního stacionáře do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Tentokrát 
i s podporou pečujících osob, které se k potřebnosti stacionáře vyjádřily a pro které 
by mělo být zařízení velkým přínosem. Pro jeho uživatele pak smysluplným trávením 
dne, osobním rozvojem, ale i prostorem pro nová přátelství. Vše za podpory odbor-
ného personálu. Péče o naše zdravotně postižené spoluobčany je již sama o sobě 
náročná a jak více můžeme pomoci, než usilovat o rozvoj služeb právě tímto směrem 
a usnadnit jejich dostupnost. 

Zaznamenali jsme dotaz na EUROKLÍČ a kde ho získat. Euroklíč je zdarma po-
skytován držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům, onkologickým 
pacientům, osobám trpícím roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 
nespecifi ckými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), mo-
čovými dysfunkcemi a rodičům dětí do 3 let. Slouží k otevření veřejných toalet a tech-
nických kompenzačních zařízení (výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.), které 
jsou osazené eurozámkem. Tato místa jsou tak zdravotně postiženým lidem snadněji 
přístupná a zároveň chráněna před nežádoucími útoky vandalů, zneužíváním nar-
komanů apod. Jedná se o mezinárodní projekt, tudíž euroklíče je možné používat 
v  celé řadě evropských zemí. Eurozámky jsou nejčastěji instalovány na  úřadech, 
nádražích, čerpacích stanicích, v  obchodních centrech, nemocnicích,  kulturních 
zařízeních a památkách, sportovních a volnočasových zařízeních a dalších objek-
tech. V Přibyslavi je eurozámkem osazeno bezbariérové WC a místnost určená pro 
přebalování dětí v budově vlakového nádraží. V případě zájmu o euroklíč můžete 
kontaktovat Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., ul. Dobrov-
ského 2915, 580  01 Havlíčkův Brod, které se distribucí euroklíčů zabývá. Bližší 
informace v ám podá vedoucí centra Mgr.  Ilona Venzhöferová, tel. 569  427  614, 
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz.

Stále věnujeme pozornost očkování proti covidu-19. Ke  dni uzávěrky občasní-
ku jsme obdrželi termín očkování v očkovacím centru havlíčkobrodské nemocnice 
pouze pro 2 osoby 80+ z námi registrovaných. Stále tedy vyčkáváme na příznivější 
zprávy v podobě počtu vakcín, které souvisí s dalším vyjednáváním o očkovacím 
procesu přímo v našem městě.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice
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pondělí 1.3.2021 7:00 15:30
úterý 2.3.2021 7:00 17:00
středa - pátek 03.-05.03.2021 7:00 15:30
sobota 6.3.2021
neděle 7.3.2021
pondělí 8.3.2021 7:00 15:30
úterý 9.3.2021 7:00 17:00
středa - pátek 10.-12.03.2021 7:00 15:30
sobota 13.3.2021
neděle 14.3.2021
pondělí - pátek 15.-19.03.2021 7:00 17:00
sobota 20.3.2021
neděle 21.3.2021
pondělí - pátek 22.-26.03.2021 7:00 17:00
sobota 27.3.2021
neděle 28.3.2021
pondělí - středa 29.-31.03.2021 7:00 17:00

zavřeno
zavřeno

zavřeno
zavřeno

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
od 1.3. do 31.3.2021

zavřeno
zavřeno

zavřeno
zavřeno

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 1. 3. a 29. 3. 6 Cihlářská 8. 3.

2 Bezručova Út 2. 3. a 30. 3. 7 Jiráskova 9. 3.

3 Hesovská St 3. 3. a 31. 3. 8 Vyšehrad 10. 3.

4 Pecháčkova I Čt 4. 3. a 1. 4. 9 Prokopova 11. 3.

5 Zahrádky u ACA Pá 5. 3. a 6. 4. 10 Na Vyhlídce 12. 3.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 15. 3. 16 Seifertova 22. 3.
12 Pecháčkova II Út 16. 3. 17 Česká 23. 3.
13 Nezvalova St 17. 3. 18 U Barevny 24. 3.
14 Bezpalcova Čt 18. 3. 19 Zahradní 25. 3.
15 Zahrádky Amerika Pá 19. 3. 20 Zahrádky Letiště 26. 3.

Rozmístění kontejnerů na bioodpad

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., 
bude poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
16. 3. 2021 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   střediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).
Není třeba se objednávat!

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

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu

ve čtvrtek 18. 3. 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

 8/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
5. 2. 2015, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem … na byt č. 1 v bytovém 
domě na adrese Ronov nad Sázavou 17, 582 22 Přibyslav. Dodatek upravuje 
dobu trvání nájmu do 31. 1. 2022 a zvyšuje měsíční nájemné na 47 Kč za 1 m2.
Termín: 28. 02. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

9/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením smlouvy o  nájmu bytu č. 303, 
Tržiště 251, 582 22 Přibyslav uzavřené dne 30. 9. 2015 s paní …, Tržiště 251, 
582 22 Přibyslav, dohodou ke dni 28. 2. 2021.
Termín: 28. 02. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

10/2021 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu na stavební práce „Odbahnění a re-
konstrukce malé vodní nádrže pod obcí Hřiště“ mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou Vladimír Kalina, 
zemní práce, Prokopova 125, 582 22 Přibyslav, IČO 73601276.
Termín: 26. 02. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

11/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na akci „Chodník podél silnice II/350 
v místní části Dvorek, Přibyslav“ nabídku od společnosti Dopravní Stavby Silnic 
s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 07741561, s nabídkovou cenou 
ve výši 2.945.002,96 Kč bez DPH, 3.563.453,58 Kč včetně DPH a schvaluje 
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 18. 02. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

12/2021 Rada města Přibyslav schvaluje Ceník za  ukládání odpadů na  skládce 
TKO a TPO - SOO3 Ronov nad Sázavou s účinností od 1. 1. 2021.
Termín: 29. 01. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

13/2021 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotací z  rozpočtu města Přiby-
slav panu …, 582 22 Přibyslav, ve výši 14.000 Kč, Milanu Plockovi, Brodská 
1973/47, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 18798489 ve výši 10.000 Kč, panu …, 
582 22 Přibyslav, ve výši 8.000 Kč, Svazu postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z.s., základní organizaci Přibyslav, Pecháčkova 577, 582 22 Přibyslav, 
IČO 75024535 ve výši 7.000 Kč, Oblastnímu spolku Českého červeného kří-
že Havlíčkův Brod (Místní skupina ČČK Přibyslav), Rubešovo náměstí 171, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164 ve výši 15.000 Kč, Integračnímu centru 
Sasov z.ú., Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČO 26652935 ve výši 5.000 Kč, 
Českému svazu chovatelů, z.s., základní organizaci Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 69154911 ve výši 10.000 Kč, Českému ry-
bářskému svazu, z.s., místní organizaci Přibyslav, Hasičská 208, 582 22 Přiby-
slav, IČO 13585550 ve výši 23.000 Kč, Českému svazu včelařů, z.s., základní 
organizaci Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 60127392 
ve výši 20.000 Kč, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Přiby-
slav, Žižkova 106, 582 22 Přibyslav, IČO 68213964 ve výši 20.000 Kč, Myslivec-
kému spolku Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 70817561 
ve výši 10.000 Kč, Mysliveckému spolku Dobrá, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 69152896 ve výši 12.000 Kč, Junáku - českému skautu, středisko 
Goliath Přibyslav, z.s., Husova 210, 582 22 Přibyslav, IČO 15058450 ve výši 
49.000 Kč, Římskokatolické farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, 
IČO 60128283 ve výši 40.000 Kč, M.R.P., z.s. Rašínova 675,  582 22 Přibyslav, 
IČO 03985881 ve výši 6.000 Kč, Stáji Frederika Přibyslav, z.s., Hesovská 162, 
582 22 Přibyslav, IČO 26656531 ve výši 10.000 Kč, Prímadonkám, z.s., Jirás-
kova 218, 582 22 Přibyslav, IČO 07904959 ve výši 12.000 Kč, OPUKA, z.s., 
Wolkerova 613, 582 22 Přibyslav, IČO 08999244 ve výši 10.000 Kč, Myslivec-
kému spolku Olešenka, Olešenka 42, 582 22 Přibyslav, IČO ve výši 3.000 Kč, 
SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Česká Jablonná, Česká Jablonná 50, 
582 22 Přibyslav, IČO 62697501 ve výši 11.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobro-
volných hasičů Dobrá, Dobrá 116, 582 22 Přibyslav, IČO 62697102 ve výši 
25.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Dolní Jablonná, Dolní Jab-
lonná 23, 582 22 Přibyslav, IČO 62696998 ve výši 16.000 Kč, SH ČMS - Sboru 
dobrovolných hasičů Hřiště, Hřiště 60, 582 22 Přibyslav, IČO 60128798 ve výši  
11.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Keřkov, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 62697111 ve výši 11.000 Kč, SH ČMS - Sboru dob-
rovolných hasičů Poříčí, Poříčí 44, 582  22 Přibyslav, IČO 62697005 ve  výši 
11.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav, Hasičská 255, 
582 22 Přibyslav, IČO 60127066 ve výši 45.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovol-
ných hasičů Ronov nad Sázavou, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
60128810 ve výši 11.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Utín, Utín 
41, 582 22 Přibyslav, IČO 60128780 ve výši 11.000, HC Přibyslav, Pelikánova 
529, 582 22 Přibyslav, IČO 26609088 ve výši 10.000 Kč, TJ SATIVA KEŘKOV, 
Keřkov 11, 582  22 Přibyslav, IČO 46485376 ve  výši 34.000 Kč, Aeroklubu 
Přibyslav, z.s., Letiště 422, 582 22 Přibyslav, IČO 46484621 ve výši 27.000 Kč, 
M-aerobic clubu, z.s., Vyšehrad 276, 582 22 Přibyslav, IČO 04521633 ve výši 
15.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 27.  01. 2021
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14/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyplatit obci Olešenka 12.000 Kč, obci Stří-
brné Hory 18.000 Kč a obci Žižkovo Pole 24.000 Kč za používání kabelových 
rozvodů pro poskytování TV a internetu v roce 2020.
Termín: 26. 02. 2021
Zajistí: Holubová Petra 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

15/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajem 
Vysočina, Žižkova 57, 587  33 Jihlava, IČO 70890749 a  městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 ve věci monitoringu 
cyklistů a  pěších na  přibyslavské cyklostezce v  rámci pokračování realizace 
projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyk-
lostezek v Kraji Vysočina – etapa II“.
Termín: 03. 02. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

16/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o  pronájmu pozemků 
na  provozování pouťových atrakcí během přibyslavské pouti v  roce 2021 
s paní Vlastou Spilkovou, Rozhovice 86, 538 06 Rozhovice, IČO 15617564 
za cenu ve výši 210.000 Kč.
Termín: 28. 02. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 17/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene č. NM-014330062724/001 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností E.ON Distribuce, a. 
s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370  01 České Budějovice, 
IČO 28085400 k  tíži pozemku ve  spoluvlastnictví města Přibyslav parc. č. 
843/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou spočívající v právu zřídit, pro-
vozovat, opravovat a  udržovat distribuční soustavu, provádět její obnovu, 
výměnu, modernizaci nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 271-134/2020. Jednorázová náhrada 
za zřízení věcného břemene je ve výši 7.392 Kč + DPH.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

18/2021 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 
1657/2 o  výměře 14 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 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

19/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 
IZ-12-2001653/VB/2 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 1651/2 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

20/2021 Rada města Přibyslav opravuje znění usnesení Rady města Přibyslav ze dne 23. 
9. 2020 č. 202/2020 a to uvedenou jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene pro vlastníka Sativu Keřkov, a. s., Jemnická 335/3, Michle, 140 00 
Praha, IČO 47469447 ve výši 5.578 Kč na výši 5.578 Kč + DPH.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

21/2021 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 303 v  Domě s  pečovatel-
skou službou Přibyslav, Tržiště 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. 3. 2021 
na dobu neurčitou.
Termín: 28. 02. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

22/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
prostoru sloužícího podnikání mezi Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 
582  22 Přibyslav, IČO  64259773 a  městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097, který doplňuje předmět nájmu o  další 
prostor k uskladnění řeziva a příslušenství techniky technické čety města Při-
byslav. Nájemné se sjednává od 15. 2. 2021 na 32 Kč/m2/měsíc, t. j. 4.288 Kč/
měsíc za nebytové prostory o výměře 134 m2. Za období od 15. 2. do 28. 2. 
2021 je nájemné stanoveno na polovinu dohodnuté částky ve výši 2.144 Kč. 
DPH nebude účtováno.
Termín: 11. 02. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 10.  02. 2021

23/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít příkazní smlouvu na zpracování žádosti     
o dotaci a zadávací řízení z Operačního programu Životní prostředí v rámci 
projektu „Zateplení KD Přibyslav“, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností IPI s.r.o., Strojírenská 34, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46978135. Celková cena díla je 83.000 bez 
DPH.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

24/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít příkazní smlouvu na zpracování žádosti      
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura 
základních škol v  rámci projektu „Vybudování a  vybavení školních dílen ZŠ 
Přibyslav“ v Přibyslavi, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČO 46978135. Celková cena díla je 91.000 bez DPH.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

25/2021 Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace „TI Hesovská pro 48 RD a 3 BD“.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

26/2021 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb 
ze dne 26. 3. 2013 na umístění a vývoz kontejneru na použité šatstvo mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a fi rmou Diakonie Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves, 550 01 
Broumov, IČO 49289977.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

27/2021 Rada města Přibyslav jmenuje vedoucím odboru hospodářsko-správního 
městského úřadu Přibyslav Mgr.  Milana Kachlíka, Bezpalcova 743, 582  22 
Přibyslav s účinností od 1. 4. 2021.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

28/2021 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 24. 2. 2021.
Termín: 15. 02. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

29/2021 Rada města schvaluje Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, 
IČO 70944938 přijetí fi nančního daru na podporu vzdělávání v oblasti rozvoje 
čtenářské gramotnosti ve  výši 90.000 Kč od  organizace Pomáháme školám 
k úspěchu o.p.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 29005469.
Termín: 26. 02. 2021
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

30/2021 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu č. SELF/2021/017/VY o výpůjčce 
přepínače mezi společností itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628  00 
Brno-Židenice, IČO 18826016, DIČ CZ18826016 a městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, DIČ CZ00268097.
Termín: 19. 02. 2021
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0
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    Tajemník Městského úřadu Přibyslav vyhlašuje dle ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na obsazení místa 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 

 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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Únor v základní škole

Pár písmen z MŠ Přibyslav

Na začátku února si žáci i pedagogové užívali jarních 
prázdnin. Následovaly hned po jednodenních pololet-
ních prázdninách. Vysvědčení o své práci obdrželi žáci 
tentokrát slovní i formou známky.

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021–2022 se usku-

teční v pátek 23. 4. 2021. Forma zápisu bude zvolena 
dle epidemické situace.

Podání žádosti o  přijetí dítěte k  základnímu vzdě-
lávání (popřípadě odklad) proběhne online od 1. 4. 
do 16. 4. 2021. Odkaz na formulář se objeví na webo-
vých stránkách školy 1. 4. 2021.

Školní kalendář
Letošní školní kalendář věnovaný Karlu Havlíčku 

Borovskému si můžete vyzvednout na  podatelně 
Městského úřadu Přibyslav a  přispět dobrovolným 
příspěvkem.

Prezenční výuka: 
Prvňáčci a druháčci se pravidelně setkávají ve ško-

le. Prezenční výuka je povolena pouze u těchto dvou 
ročníků.

Za ZŠ Přibyslav Monika Linková

Milí čtenáři Přibyslavského občasníku,
od začátku školního roku vás informujeme o dění v naší škole. 
Určitě jste zaznamenali, že současná epidemiologická situace v některých smě-

rech ovlivnila i chod mateřské školy. Zvýšená hygienická opatření se stala každo-
denní rutinou, děti vyráží na dlouhé procházky do přírody, na nějaký čas jsme se 
museli rozloučit s účastí na kulturních akcích a prozatím bohužel nerealizujeme ani 
divadelní představení. Přesto je nabídka aktivit pro děti pestrá a každý týden jim 
nabízíme zajímavé vzdělávací činnosti. 

Únorem se prolínala masopustní témata – děti z modelíny tvořily koblížky a kolá-
če, tvarovaly jaternice a jelita na masopustní hostinu, četly se příběhy cílené na ma-
sopust a karnevaly. V některých třídách se věnovala pozornost emoci – „strachu“ 
a jak ho překonat. 

S největším úspěchem se jako každý rok  setkal karneval. Tentokrát se karnevalové 
veselí konalo na úrovni jednotlivých tříd, přesto si jej děti náležitě užily v originálních 
oblecích.

V měsíci únoru jsme si v praxi ověřili, že všechna opatření zavedená v úvodu škol-
ního roku mají svůj smysl. I přesto se jedné ze tříd nevyhnula karanténa, která byla 
hygienickou stanicí nařízena. Nicméně i tuto situaci jsme zvládli a děti měly možnost 

 V pracovních činnostech dívky 6. a 7. tříd vypracovaly 
plakáty o pokojových rostlinách a domácích mazlíčcích.

 Žáci 2. stupně pátrali po různých významech slova „vlna”.

 V sedmých třídách se žáci v AJ zamýšleli 
nad svou budoucností.

 Sedmáci se vydali do Amazonie.

 Žáčci 1. A si užívali sněhové nadílky.

Distanční výuka:

vyzkoušet si distanční výuku – naštěstí jen na několik dnů.
Rodičům dětí velmi děkujeme za vstřícnost a skvělou spolupráci.  
Všem přejeme co nejklidnější dny.

Za MŠ Přibyslav
zástupce ředitele Mgr. Veronika Dobrovolná
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Vážení čtenáři, milí příznivci KVC Harmonie,

po delší době vám opět přinášíme zprávičky od nás. Bohužel nám situace stále 
neumožňuje konat naše pravidelná setkávání, ale my věříme, že se brzy vše vrátí 
do starých kolejí a děti se budou moci opět sejít a pohrát si s novými hračkami, které 
jim v domečku zanechal Ježíšek.

Mnohé asi zajímá, jak to bude s  letošní burzou jarního a   letního oblečení pro 
děti. Jestliže se na ni chystáte, ať už jako prodávající nebo nakupující, tak pro vás 
máme dobrou zprávu. Pokud protiepidemiologická opatření dovolí, plánujeme bur-
zu uskutečnit během měsíce dubna. Podrobnější informace o  konání zveřejníme 
v dubnovém občasníku a na facebookových stránkách KVC Harmonie Přibyslav.

V  případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na  e-mail 
kvc.harmonie@seznam.cz nebo telefon 724 927 251.

Na závěr v ám přejeme krásné jarní dny plné sluníčka.
Za KVC Harmonie
Bohumila Bártová

ZPRÁVIČKY z HARMONIE

Z  důvodu vládního nařízení v  souvislosti s  epide-
mií Covid-19 se nemohla uskutečnit únorová výroč-
ní členská schůze. Podle vývoje situace není naděje 
uspořádat tuto schůzi v březnu a pravděpodobně ani 
později. Obdobné problémy mají i jiné spolky.

Na tuto vzniklou nenadálou situaci pamatuje nove-
la vládního zákona č. 191/2020 Sb. s prodloužením 
do 30. 6. 2021. Umožňuje členům hlasovat tzv. „per 
rollam“, tj. mimo členskou schůzi korespondenčně.

Je nám líto, že se za současného stavu nemůžeme 
sejít a  informovat vás o  činnosti a  hospodaření za-

hrádkářského spolku. Co však musíme uskutečnit v nejbližší době je to, že musíme 
do konce března vybrat a odvést ústředí členský příspěvek. 

Proto vyzýváme své členy a členky k zaplacení odhlasovaného členského a úče-
lového příspěvku ve výši 180 Kč buď u některého z členů výboru, nebo u přítele 
Václava Henzla v prodejně COOP (tel. 724 106 047). Při zaplacení obdržíte brožuru 
Rukověť zahrádkáře 2021 a malý kalendářík.

Výbor vypracuje stručnou zprávu o  činnosti a  hospodaření ZO za  minulý rok 
a plán činnosti s rozpočtem na rok letošní. Členové obdrží zprávu k odsouhlasení 
e-mailem nebo s ní budou seznámeni osobně při placení příspěvku.

Očekáváme, že všichni pochopí vzniklou situaci a pomohou nám splnit členskou 
povinnost. Jakmile nám situace dovolí bez obav se sejít, rádi opět výroční členskou 
schůzi Českého zahrádkářského svazu svoláme.

Přes potíže s epidemií se nám podařilo uskutečnit ukázku jarního řezu ovocných 
stromů a provozovat moštárnu ovoce. Oblíbená výstava ovoce a zeleniny s násled-
nou degustací jablek se již konat nemohla. 

Připravujeme i v letošním roce na jaře ukázku řezu ovocných stromů. Informace 
o konání bude zveřejněna v městském rozhlase.

Výbor ZO ČZS Přibyslav
předseda př. Václav Henzl a jednatel Ing. Ladislav Hladík

Informace Českého zahrádkářského 
svazu Přibyslav

Nejoblíbenějším svahem pro zimní radovánky přibyslavských dětí se stala svažitá 
ulička U Barevny. Na rozdíl od předchozích zim letos nebyla posypána škvárou, a tak 
to krásně frčelo. Dojezd saní a bobů k vrátnici bývalé tkalcovny je bezpečný, neboť 
nekříží frekventovanou silnici.

Foto: Ivo Havlík

Z KOPCE DOLŮ
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, hlásíme se vám s dalšími kul-
turními informacemi. Užili jsme si krásného mrazivého počasí, konečně zima, jak 
má být, a teď už se můžeme těšit na jaro. Situace v zemi samozřejmě odráží situaci 
i u nás v kulturním zařízení. V době uzávěrky tohoto čísla funguje knihovna v režimu 
výdejního okénka, přijímáme vracené knihy a také vám můžeme jiné půjčit domů, 
stačí na nás zazvonit a domluvíme se „mezi dveřmi“. Informační centrum je pro ve-
řejnost pořád zavřené, stejně tak se nemohou konat žádné hromadné kulturní akce.

V kulturním domě stále pracujeme na „nové“ půjčovně kostýmů – kostýmy pro vás 
fotíme, aby mohly být nabízeny v katalogu, který bude přístupný i na našem webu. 

V knihovně se těšíme z nových knih, které se musí uložit do katalogu a samozřejmě 
obalit, než si je můžete půjčit. 

V informačním centru aktualizujeme a vytváříme nové brožury nejen pro turisty, 
ale všechny zájemce. Na sezónu připravujeme novou mapu Svazku obcí Přibyslav-
ska, která bude doplněna i  o zajímavé turistické informace. 

Nyní vám bohužel nedokážeme říci, zda se uskuteční z podzimu přesunutá Di-
vadelní Přibyslav. Vstupenky však zůstávají v platnosti. O  jakýchkoli změnách vás 
budeme samozřejmě informovat. 

V běžné situaci bych vás nyní zvala na Březen měsíc čtenářů a s ním spojené akce 
jako besedy či cestopisy, pohádkový týden, tvořivé dílny apod. Letos nic v plánu ještě 
nemáme. V březnu ale budeme tradičně registrovat nové čtenáře na rok zdarma – 
kdo by měl zájem, bylo by nejlepší, kdyby nám zavolal, či napsal email a domluvíme 
se na zaslání údajů do přihlášky. Poté ji vyplníme, vytvoříme čtenářskou průkazku 
a je to. V březnu vám odpouštíme i všechny upomínky, avšak ty stejně teď neposílá-
me ani je neplatíte, když máme zavřeno.  

Budete se moci těšit alespoň na „online“ tvořivé dílny s jarní tematikou na našem 
facebooku a také soutěž o nejlepší velikonoční dobroty, o nichž rozhodnete opět 
vy hlasováním na sociální síti. 

Menší „turistickou“ soutěží si také připomeneme významného přibyslavského 
rodáka, ak. sochaře Romana Podrázského, od jehož úmrtí v dubnu uplyne již 20 let 
– viz samostatný článek. 

Také si můžete zasoutěžit v rámci poznávání předmětu z našeho muzea na foto-
grafi i. Jsme zvědaví na vaše odpovědi.

Milí čtenáři, nezapomínejte nám také vracet knihy. Někteří z vás je mají již opravdu 
dlouho. V  knihovně pro vás máme nachystaných mnoho novinek, posuďte sami 
v našem online katalogu. Velice se těšíme, až vás budeme moci zase přivítat v Kur-
fürstově domě.

Sledujte náš web, facebook, v případě potřeby volejte nebo pište e-mail. Jsme 
tu pro vás.

Příjemný začátek jara vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková, knihovnice

Soutěžní březen

Milí malí luštitelé, máme tu už březen, ale lednovou i únorovou šifru si můžete 
ještě vyluštit, až sem k nám budete smět přijít osobně. Jak už víte - 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 tajenky 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 sebou očíslujete a z těchto písmen podle čísel složíte tajenku. Zní to složitě, ale 
není ☺

Nápověda:
Březnovou tajenku zjistíte pomocí knihy z dětského oddělení. Je to kniha s modrou 

přelepkou na  hřbetu, autorkou je paní Ivana Peroutková. Kniha je červená a  její 
název má dvě slova začínající na M a F. Už ji máte? Super! ☺ Nalistujte stranu 70, 
najděte 25. řádek a opište si páté a šesté slovo. Dohromady mají 16 písmen. Tajenku 
získáte pomocí písmen z čísel 4, 5, 3, 15, 9, 12 xxx 10, 13, 14.  A je to ☺

1 2  3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tajenka:
4 5 3 15 9 12

10 13 14

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 od-
měna vás opět nemine.

Knižní
 šifra

Ministerstvo životního prostředí dne 21. 1. 2021 po devíti letech zamítlo žádost 
 fi rmy Urania Mining o stanovení průzkumného území pro vyhledávání uranové rudy 
u Věžnice na Jihlavsku. Na vysvětlenou k aktuální situaci je třeba uvést, že kromě této 
žádosti fi rmy Urania Mining posuzuje MŽP ještě žádost státního podniku DIAMO. 
Tento žadatel chce stanovit ještě větší průzkumné území pro těžbu uranu zasahující 
nejen do Věžnic, ale i do Brzkova a Přibyslavi. Na základě Memoranda o spolupráci 
po celou dobu společně proti těžbě uranu postupují města Polná a Přibyslav, obce 
Brzkov a Věžnice a spolek Naše budoucnost bez uranu. 

„Již jsem informoval starosty Věžnic a okolních vesnic o této dobré zprávě. Po le-
tech poctivé práce jsme dosáhli obrovského úspěchu. Vítězství místních občanů 
a obcí je jako vítězství Davida nad těžařským Goliášem. Ve stejné rozhodnutí doufá-
me i ohledně žádosti druhého zájemce o těžbu uranu - státního podniku Diamo.“ Tě-
mito slovy jsem okomentoval pro média tuto dobrou zprávu jakožto právní zástupce 
obcí.Podle vyjádření Davida Drahoše, starosty obce Věžnice, pro ČTK se takové 
rozhodnutí očekávalo. Společně s dalšími obcemi, které proti těžbě dlouhodobě 
vystupují, by přivítal stejné rozhodnutí i u státního podniku DIAMO, který o těžbu 
také usiluje. „Samozřejmě jsme rádi a byli bychom rádi, kdyby to takhle pokračovalo 
dál,“ řekl Drahoš.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

URANOVÝ SOUBOJ DAVIDA S GOLIÁŠEM 
– ŽÁDOST AUSTRALANŮ ZAMÍTNUTA!

VYSOČINA, 19. února – Zatímco v lednu a v únoru si zvířecí obyvatelé záchranné 
stanice nedaleko Ledče nad Sázavou užívali sněhu, s blížícím se příchodem jara se 
už těší na pravidelné návštěvníky. „Otevírat chceme v průběhu dubna. Pravděpo-
dobně, vzhledem ke stále trvající složité epidemiologické situaci, nebudeme dělat 
tradiční zahájení sezóny, nicméně návštěvníci se určitě mohou těšit na pravidelné 
komentované prohlídky,“ informuje ředitel Stanice Pavlov Zbyšek Karafi át s tím, že 
ve stanici chystají mnoho novinek.

Zvířata v záchranné stanici v Pavlově už 
vyhlíží novou návštěvnickou sezónu
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Světlá fasáda Zákládní školy Přibyslav bude opět čistá a zářivá. Výkřiky, které na ní 
stříbřitým sprejem poslední noc loňských Vánoc nastříkali dva vandalové, odstraní 
některá z vybraných fi rem. O zajímavou zakázku se jich hlásí několik. 

S  nabídkou v  pravé poledne 3. února do  Přibyslavi přijela pražská společnost 
Facility Special Services. Použije k  tomu velmi jemné abrazivo a  tlakový vysavač 
přiléhavého názvu Tornádo. 

Co stroj dokáže, starostovi města Martinu Kamarádovi první únorovou středu 
v Přibyslavi předvedl realizační manažer Martin Čížek. 

Jak odborník uvedl, žel, ani moderní výkonná technika a  unikátní technologie 
nejsou schopny odstranit vulgární a rasistické nápisy na zdi Základní umělecké školy, 
aniž by při jejich čištění nebyla stržena vápenná omítka. Tam nepomůže nic jiného, 
než nová fasáda. Kvůli zachování barevnosti “kabát” této školy v městské památkové 
zóně bude muset být vyměněn celý, od shora dolů.

Škody, které sprejeři napáchali, byly odhadnuty na 250 000 až 280 000 korun. Vi-
níci jsou srozuměni s tím, že tak vysokou částku budou muset uhradit. Navíc oběma 
hrozí soud, jelikož nová legislativa tento druh vandalismu již považuje za trestný čin. 

Text a foto: Ivo Havlík

Kolem posprejované školy se možná 
přežene tornádo

Policejním činem roku 2019 je po-
moc s evakuací lidí při listopadovém 
požáru v domě s pečovatelskou služ-
bou na  pražském Černém Mostě, 
na níž se podílel přibyslavský policis-
ta Petr Novák, který v té době půso-
bil na místním oddělení Letňany. 

Etická komise v  anketě Policista 
roku vybírala z  desítek nominova-
ných policistů a zaměstnanců. Slav-
nostní vyhlášení výsledků 20. roční-
ku ankety bylo vloni kvůli epidemii 
koronaviru několikrát odloženo, 
nakonec se uskutečnilo virtuálně.

Petr Novák z hořícího domu s pe-
čovatelskou službou před příjezdem 

hasičů spolu s dalšími policisty evakuoval lidi odkázané na invalidní vozíky. V objektu 
se plazil po zemi a pohyboval se zakrytým obličejem, aby nezačal hořet a nenadýchal 
se zplodin hoření. 

„Policistům se podařilo vynést z hořícího objektu 40 imobilních osob, žel, jednu 
se již zachránit nepodařilo. Praporčík Petr Novák zachránil život pěti imobilním 
osobám,” uvedla tisková zpráva.

Za hrdinský čin Petra Nováka ve středu 17. února v Havlíčkově Brodě ocenil také 
ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek 
skleněnou plaketou za projevení odvahy a osobní statečnosti. Přítomen byl ředitel 
územního odboru Havlíčkův Brod plk. Mgr. Pavel Nováček.

Jak server www.pribyslav.cz a redakci Přibyslavského občasníku informovala tisko-
vá mluvčí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina mjr. JUDr. Dana Čírtková, toto 
ocenění se tradičně odehrává ve Španělském sále Pražského hradu, ceny předávají 
ministr vnitra a policejní prezident. Kvůli pandemi tomu letos tak poprvé nebylo.

Ivo Havlík
Foto: Policie ČR

Policista roku slouží v Přibyslavi
Před uhořením zachránil pět imobilních lidí
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Od  úmrtí akademického so-
chaře Romana Podrázského 
uplyne 2. dubna již 20 let. Na-
rodil se 24. února roku 1943 
jako čtvrté dítě z  pěti. Chodil 
na  místní základní školu a  jako 
syn živnostníka nemohl stu-
dovat, proto se vyučil malířem 
pokojů v Humpolci.

Jeho výtvarný talent se však 
projevoval už na škole, což do-
kládají jeho výtvarné práce z té 
doby. V 19 letech se mu poda-
řilo složit zkoušky na  Střední 
uměleckoprůmyslovou školu 
v  Praze. Zde ho nejvíce pod-
poroval učitel Vodička a tady se 
také rozhodl pro dráhu sochaře.

Po  maturitě v  roce 1965 
se ucházel o  přijetí ke  studiu 
na Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství. Uspěl a byl přijat. V roce 
1970 se stal úspěšným absolventem.

Roman Podrázský se nikdy nestal členem režimem ovládaného a kontrolované-
ho svazu výtvarných umělců. Přes všechny těžkosti se mu dařilo představovat svá 
díla širší veřejnosti. V roce 1974 se podílel na výstavě obrazů a plastik v Terezíně. 
Komunisté ale jeho tvorbu všemožně omezovali a téměř znemožňovali. Nicméně, 
díky přátelství s architektem Zdeňkem Grycem mohl tvořit monumentální díla, mezi 
nimiž vyniká žulová socha ženy s dítětem na sídlišti Březinky v Jihlavě, kterou byste 
dnes na jejím původním místě jen těžko hledali. 

Mezi jeho životní dílo řadíme křížovou cestu pro meditační zahradu Luboše 
Hrušky, politického vězně. Je to křížová cesta českého národa, kterou musel projít 
a protrpět v letech 1938 - 1989. Na tomto sochařském celku začal pracovat v druhé 
polovině osmdesátých let.

Po  listopadu 1989 mohl začít svobodně tvořit, vstoupil do  komunální politiky 
za KDU-ČSL a stal se přibyslavským starostou. Podílel se na projektu i pozdější re-
alizaci nové, moderní budovy radnice, inicioval opravu Kurfürstova domu, Starého 
špitálu, vytvořil monumentální Mariánský sloup u kostela, Pietu a řadu dalších děl, 
která vtiskla Přibyslavi novou kulturní tvář. 

Koncem devadesátých let se u něj začaly objevovat příznaky zhoubné nemoci, 
které nakonec dne 2. dubna 2001 podlehl. Jeho hrob se nalézá na novém hřbitově 

Před 20 lety zemřel Roman Podrázský

v Přibyslavi a náhrobek tvoří jeho poslední nedokončené dílo „Okovy“. Původně byl 
určen jako památník všem politickým vězňům. 

Anna Šauerová

Jako vzpomínku na  tohoto našeho významného rodáka si během měsíce břez-
na můžete projít náš přibyslavský „quest“, tzv. hledačku. Když ji správně vyplníte 
a  ještě pořídíte fotografi e alespoň tří Podrázského sochařských děl, budete moci 
získat v  informačním centru krásnou publikaci „Roman Podrázský – život a  dílo“ 
za zvýhodněnou cenu 50 Kč. 

Redakce PO

KRAJ VYSOČINA – Součástí novelizace zákona o zbraních a střelivu, která na-
byde účinnosti v sobotu 30. ledna, je i zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování. 
Tímto dnem byla vyhlášena v České republice „zbraňová amnestie“, která potrvá 
šest měsíců.

V praxi to znamená, že každá osoba, která v současné době přechovává bez po-
volení zbraň nebo střelivo do těchto zbraní, může tyto zbraně dobrovolně odevzdat 
do  31. července letošního roku na  kterýkoliv útvar policie bez trestního postihu 
za nedovolené ozbrojování. Policisté přitom nebudou od osoby, která zbraň nebo 
střelivo odevzdala, požadovat podání vysvětlení o  způsobu jejich nabytí. Výjim-
kou jsou případy, kdy bude odevzdána munice, výbušnina nebo výbušný předmět. 
V tomto případě se bude policista, který bude zbraň přebírat dotazovat na způsob 
nabytí. Ale i v tomto případě platí zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování.

Pokud se zbraní nebyl spáchán trestný čin, což policie prověří, bude moci osoba, 
která zbraň odevzdala, požádat o registraci je-li držitelem zbrojního průkazu nebo 
ji prodat, převést na jinou osobu anebo přenechat do vlastnictví státu. Osobě, která 
zbraň nebo střelivo odevzdala, vydá přebírající útvar policie jeden výtisk potvrzení 
o převzetí zbraně nebo střeliva, ve kterém jako důvod uvede „zánik trestnosti nedo-
voleného ozbrojování“, 

„Osobu, která zbraň nebo střelivo odevzdala, bude policista informovat o tom, že 

zbraň nebo střelivo budou předány k dalšímu řízení příslušnému pracovišti odboru 
služby pro zbraně a  bezpečnostní materiál krajského ředitelství policie,“ doplnil 
plk. Mgr. Petr Gruber, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál 
Krajského ředitelství kraje Vysočina s tím, že zbraně a střelivo mohou lidé odevzdat 
na kterékoliv policejní služebně na území České republiky, v případě našeho kraje 
na kterékoli policejní služebně v Kraji Vysočina. 

Pokud budou lidé chtít odevzdat zbraně a střelivo přímo na pracovištích odboru 
služby pro zbraně a  bezpečnostní materiál, musí tak učinit pouze v  úřední dny 
a ve stanovené úřední hodiny, které zatím fungují v omezeném režimu, a to vždy 
v pondělí a středu v době od 11.00 do 16.00 hodin.

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

vedoucí oddělení - tisková mluvčí
tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Zbraňová amnestie potrvá šest měsíců
Zbraně a střelivo lze beztrestně odevzdat na kterékoliv policejní služebně
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Úvodní slovo na únorové tiskové konferenci na radnici v Přibyslavi dostal dobro-
volný hasič Miloslav Jonák. 

Jednotka požární ochrany města (JPO II), které velí, je takzvaně poloprofesionální, 
působí v ní 18 členů, což je o tři více, než do nedávna, dvanáct z nich plně ovládá 
práci strojníka, což znamená, že dokáže usednout za volant cisternové automobilové 
stříkačky, ovládat čerpadla a všechny další funkce. 

“Ještě se nikdy nestalo, že bychom nevyjeli, pořád o  sobě víme, pokaždé jsme 
vystartovali včas,” říká velitel. Připomeňme, že jednotka v tomto stupni poplachu má 
za povinnost ke každé mimořádné události vyrazit do pouhých pěti minut od roz-
houkání sirény. 

Vloni přibyslavští “mokří” hasiči hasili čtrnáct požárů, byli u  devíti dopravních 
nehod, jednoho závažnému úniku plynu na  Bechyňově náměstí a  na  kontě mají 
čtyřiapadesát technických zásahů. Tři výjezdy byly zbytečné, šlo o plané poplachy. 

Hasiče mrzí, že ve dvou případech už nedokázali zachránit život. Mladého chlapce 
na železničním nádraží zabil a spálil elektrický výboj, když nerozumně vlezl na ná-
kladní vagón a přibížil se trakčnímu vedení. Poblíž Pořežína muže zavalily dřevěné 
klády, ani hodinu trvající intenzivní resuscitace nepomohla. 

Přibyslavi se vloni vyhnuly větší požáry, jaké se o  rok dříve rozhořely v  tavírně 
uměleckého skla Aleše Valnera a v závodě Amylon v Ronově nad Sázavou. Více však 
bylo požárů v lesích.

Podpora čtyř podniků
Jednotka je dobře vybavena, má dvě cisterny, které dohromady vezou 10  000 

litrů vody, ve zbrojnici v Hasičské ulici též parkuje dopravní automobil, velitelský vůz 
a od nedávna také traktor, dobrý pomocník u lesních požárů. 

“Na vybavení jednotky zbytečně nešetříme, ale nakupujeme rozumně,” pozname-
nal starosta města Martin Kamarád. Samospráva předpokládá, že do tří let pořídí 
novou cisternu, ta starší již vyjela k jednomu tisíci zásahů, na tachometru sice příliš 
kilometrů najeto nemá, ale morálně již zestárla, technický vývoj zásahových vozidel 
jde kupředu. Letos budou koupeny dva protichemické obleky a termokamera, která 
umožňuje bezkontaktně měřit teplotu uvnitř hořícího objektu a  odhalit ohnisko 
požáru.

Poprvé bez výroční valné hromady
Technika je neustále udržována, každý výjezd končí teprve její očistou a přípravou 

k dalšímu zásahu. Hasiči dojíždějí do Havlíčkova Brodu na různá odborná školení 

“Nestalo se, že jsme do pěti minut nevyjeli,” říká velitel jednotky požární ochrany města

 Starosta města Martin Kamarád a velitel jednotky požární ochrany Miloslav Jonák 
na radniční tiskové konferenci 3. února 2021

a musí být i v dobré fyzické kondici. 
Velitel ocenil, že tři přibyslavské strojírny - ACO, Neufe, SC Metal, a také Osiva čle-

nům zásahové jednotky města při poplachu umožňují okamžitě opustit pracoviště, 
doběhnout do zbrojnice a vyjet k mimořádné události. Jak Miloslav Jonák uvedl, žád-
ný ze čtveřice podniků nežádá refundaci mzdy nebo nadpracování ztraceného času.

Práci jednotky požární ochrany před novináři ocenil starosta města Martin Kama-
rád, řekl, že v zájmu zachování její plné bojeschopnosti, výjezdoví hasiči v pandemii 
nebyli zatěžováni jinými úkoly dobrovolníků.

Místostarosta Michael Omes vyzdvihl loňské uspořádání hasičského odpoledne 
v době, kdy to bylo možné, nazval ho “malým Pyrocarem”. Všechnu další spolkovou 
činnost dobrovolných hasičů koronavir umrtvil, poprvé ve  své existenci nemohli 
uspořádat ani výroční valnou hromadu.

V Přibyslavi jsou ještě dva sbory organizačně zapojené do požární a jiné bezpeč-
nosti města, v nejnižším, pátém stupni (JPO V) fungují dobrovolní hasiči okrajových 
městských částí Dobrá a Dolní Jablonná. Členové SDH v osadách Česká Jablonná, 
Hřiště, Keřkov a  Ronov nad Sázavou se věnují spolkové, společenské a  kulturní 
činnosti.

Text a foto: Ivo Havlík

Podle tříletého cyklu, naplánovaného Výkonným 
výborem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se 
letos na letišti v Přibyslavi mělo konat již šesté největší 
setkání požárních automobilů České republiky, jejich 
řidičů, strojníků a osádek - PYROCAR 2021. 

Od začátku letošního roku se měl začít pravidelně 
scházet organizační výbor, aby Pyrocar 2021 připravil 
ještě lepší, než byly všechny předchozí. Žel, koronavi-
rová krize zasáhla i naše plány. Vedení Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska již 1. dubna 2020 s ohledem 
na tehdy propuklou pandemii rozhodlo termín šestého 
Pyrocaru přesunout z roku 2021 na rok 2022.

Důvodem je dlouholetá spolupráce se Sdružením 
pro obnovu hasičských tradic, pořadatelem Hasič-
ských slavností v Litoměřicích, zaměřených především 
na historickou a muzejní požární techniku. 

Není v  našich silách uspořádat dvě obří hasičské 
akce v jednom roce. 

Hasičské slavnosti v Litoměřicích byly z loňska přelo-
ženy na 12. až 13. červen 2021, ale nakonec až na 10. 
a 11. červen 2022. Aby se dvě největší hasičská setkání 
nekonala v jednom roce, musíme šestý Pyrocar přelo-
žit na rok 2023. 

Ing. JAN AULICKÝ,
předseda organizačního výboru Pyrocar

Ilustrační foto: Michal Fanta

Přibyslavský Pyrocar nebude – ani letos, ani příští rok
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Když mě někdy na podzim roku 2005 oslovil, plný nadšení, bývalý starosta města 
Jan Štefáček s tím, že vzniká síť organizací na celonárodní úrovni, přes kterou bude 
možné čerpat evropské peníze, nevěděla jsem o tom zhola nic. Ale protože doba 
byla hektická a peníze žádné, přidala jsem se k němu a připojili jsme se k dalším 
okolním obcím a  organizacím, které MAS  založily. Stali jsme se také členy první 
správní rady. Začátky opravdu nebyly jednoduché, trvalo poměrně dlouhou dobu, 
než byla vyhlášena první výzva a mohly se podávat první žádosti o dotace. Ale naše 
víra, že se to povede, a hlavně úsilí paní Hájkové a pana Martince se vyplatily, a my 
jsme mohli přihlásit naše projekty.

S  jakou naivitou jsem se sama pustila do  vyplňování žádosti snad ani nebudu 
popisovat, dnes bych tuto práci s radostí přenechala profesionálům, ale nezištně 
mi tehdy poradil pan Chlád a paní Hájková a všechno dobře dopadlo. V roce 2009 
jsme se díky podpoře ze strany MAS i souhlasu s dofi nancováním projektu ze stra-
ny zastupitelstva města mohli pustit do velké akce – rekonstrukce elektroinstalace 
v Kulturním domě Přibyslav. 

V  několika předešlých letech se již začalo nad naším kulturním stánkem smrá-
kat. Revizní zprávy ohledně elektrických rozvodů v budově bývaly již s vykřičníkem, 
na větší opravy nebyly peníze. Díky dotaci jsme získali nejen nové rozvody v celé 
budově, ale i novou zvukovou kabinu s technickým vybavením na úrovni, divadelní 
osvětlení a zvukové zařízení pro kinotechniku. Bude to letos již 12 let, ale vše bez-
chybně slouží dodnes a doufám, že po covidové epizodě, kdy máme kulturní dům 
pro veřejnost téměř rok zavřený, bude sloužit i nadále.

Velké díky patří všem, kteří měli před 15 lety odvahu a pustili se do založení MAS 
Havlíčkův kraj, vytrvali i přes všechny byrokratické překážky a pokračovali v její čin-
nosti až do současnosti.

Za KZM Přibyslav Zdeňka Valnerová

Patnáct let od založení je v životě neziskové organizace docela dobrou příležitostí 
k oslavě. Jenomže máme kvůli covid-19  nouzový stav, je zakázáno se shromažďovat, 
hospodu nám neotevřou a na veřejnosti je zakázáno zpívat. Nezbylo nám tedy nic 
jiného, než zavzpomínat a  podělit se s  vámi o  naše malé výročí prostřednictvím 
stránek v novinách.

8. března 2006 se sešlo 12 zakladatelů a založilo obecně prospěšnou společnost 
Havlíčkův kraj, o.p.s. Do svého názvu si zvolili jméno Karla Havlíčka Borovského, 
který k našemu regionu neodmyslitelně patří a od jehož narození v letošním roce 
uplyne 200 let. Vznik MAS nebyl tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo 
zdát. Dva roky probíhaly administrativní přípravy a nebýt tehdy vysokého pracovní-
ho nasazení bývalého starosty pana Martince, pana Ing. Uchytila a ostatních nadšen-
ců, nevím, zda by vůbec nezisková organizace tohoto zaměření vznikla. Za pomoci 
poradenské fi rmy do dvou let spatřila světlo světa naše integrovaná strategie území. 
Snaha byla završena v  dubnu 2008, kdy jsme byli vybráni mezi prvními 48 MAS 
a získali fi nanční prostředky z programu LEADER 2007 – 2013. 

S rozjezdem naší kanceláře pomohlo město Ždírec nad Doubravou, které věřilo 
v  dobrou věc! Na  rok jsem našla azyl v  jedné garsonce v  pečovatelském domě, 
po roce se sice kancelář přestěhovala do Havlíčkovy Borové, ale sídlo MAS zůstalo 
ofi ciálně ve Ždírci nad Doubravou. Dodnes vzpomínám na začátky ve Ždírci moc 
hezky. Poznala jsem mnoho dobrých lidí, koho jsem potkala, s tím jsem se pozdravi-
la, usmívali jsme se na sebe a zaměstnanci z městského úřadu a kulturního zařízení 
města mě „vzali“, jako bych k nim odjakživa patřila.

S prvním rozdělováním peněz do území jsme začali na podzim roku 2008. Dotační 
období mělo být ukončeno v roce 2013, ale „úřednický šiml“ se vzepjal a některé 
projekty se dokončovaly až v roce 2015. To už se „rozjíždělo“ čerpání z peněz ur-
čených na období 2014 – 2020. Mezitím vším se také rozrůstalo území, na kterém 
MAS působila. Začínalo 12 zakladatelů, působili jsme na území 14 obcí a až do roku 
2012 jsme tento počet drželi. Pak se k nám začaly přidávat další a další obce, ze 
čtrnácti jich rázem bylo 64. Neustále jsme v kanceláři „vyzobávali“ statistické údaje 
do naší další strategie. Zažádali jsme o kontrolu standardů naší Společnosti. Podali 
jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) naši novou integrovanou strategii. 
Podařilo se a  jako sedmnáctá MAS z  České republiky jsme v  roce 2016 obdrželi 
akceptační dopis s vyčíslením fi nančních prostředků, které můžeme do konce roku 
2020 rozdělit. A  protože zase zasáhlo něco, co jsme neočekávali, prodlužuje se 
čerpání těchto peněz až do roku 2023. 

A opakuje se to, co už jsme zažili. Na podzim roku 2020 jsme prošli novou standar-
dizací, přidala se k nám ještě jedna obec. Působíme tedy na území 65 obcí. Připra-
vujeme novou strategii, vyzobáváme statistické údaje, připravujeme se na žadatele, 
ale musíme dokončit to rozdělané. Když mluvím s někým, kdo nikdy nic nečerpal, 
tak si připadám, že hovořím cizí řečí a dotyčný si musí myslet, že jsem se pomátla 
a  používám slova, která se v  běžném životě nepoužívají. Ale nestěžuji si. Každé 
zaměstnání má své pro a proti a já jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost být 
na MAS. Mám radost, když se práce daří, když můžeme někomu pomoci, když vidím, 
že podpořený projekt funguje. Pokud půjde všechno hladce, tak bychom mohli první 
výzvy z nového období 2021 – 2027 vyhlašovat v prvním pololetí 2022. Předtím nám 
ale musí Ministerstvo pro místní rozvoj schválit opět novou strategii ☺. 

Získat fi nanční pomoc prostřednictvím dotací není v naší republice jednoduchá 
záležitost. MAS (místní akční skupiny) jsou příležitostí i pro drobné a menší žadatele, 
zemědělce, řemeslníky, kteří za sebou nemají odborné fi rmy zajišťující administraci 
žádosti o dotaci a následnou realizaci a s naší pomocí získají tolik potřebnou podpo-
ru pro své projektové záměry. Z takové práce mám dobrý pocit a každému žadateli 
získané fi nanční prostředky ze srdce přeji.

Děkuji všem členům orgánů MAS a také všem zaměstnancům, že svědomitě na-
pomáhají zdárnému pokračování toho, co před 15 lety „otcové zakladatelé“ začali.

Přála bych si, aby MA S žila minimálně dalších 15 let a mohli jsme si všichni společ-
ně říci, že Havlíčkův kraj je „Region spokojeného života pro všechny“.

Jaroslava Hájková, ředitelka Havlíčkův kraj, o.p.s.

Ohlédnutí za 15letým působením MAS (místní akční skupiny) Havlíčkův kraj

MAS Havlíčkův kraj – 15 let

Uzávěrka příštího čísla 19. 3. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 3. 2021)
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Defi nice předjaří říká, že jde o  přechodné období mezi zimou a  jarem, kdy se 
průměrné denní teploty vzduchu pohybují v rozmezí od nuly do 5 stupňů C. 

První jarní den v roce 2021, stejně jako v roce minulém, bude 20. března. Jaro 
začně přesně v 10 hodin a 37 minut dopoledne.

Jarní rovnodenností končí zima, která na severní polokouli trvá 89 dní, a začíná 
jaro v trvání 92 dnů a 22 hodin. Jaro je po létu (93 dnů a 14 hodin) druhým nejdelším 
ročním obdobím. 

Předjaří ve vsi Dvorek zachytil objektiv Ivo Havlíka.

Probudilo se předjaří

Malou vodní nádrž pod vsí Hřiště v letošním roce čeká odbahnění a rekonstrukce 
hráze. Na únorové tiskové konferenci to oznámili starosta města Přibyslav Martin 
Kamarád a místostarosta Michael Omes. 

Podmínky pro veřejnou zakázku zveřejnil server www.pribyslav.cz. Předpokládaná 
hodnota díla je jeden milion korun. 

Na rybníku hospodaří sbor dobrovolných hasičů Hřiště. „Rybník máme v nájmu, 
staráme se o něj, každý podzim zvedneme stav a ryby, většinou to jsou kapři, řádně 
vylovíme. V posledních letech jsme téměř po pás “šlapali” vodu v hlubokém bahně”, 
říká starosta hasičského sboru Jiří Votava a oceňuje rozhodnutí samosprávy města 
vodní plochu odbahnit a hráz opravit.

Obdobně město v  loňském roce odbahnilo a  rekonstruovalo rybník v  České 
Jablonné.

Text a foto: Ivo Havlík

Rybník u Hřišť bude odbahněn
Na  20. březen, první jarní den, připadá Světový den vrabců. Jako takový ho 

od  roku 2010 vyhlašuje mezinárodní přírodovědecká organizace Nature Forever 
Society. 

Motivem je, že vrabec domácí, dříve běžný, všudepřítomný pták z  řady pěvců 
a  nejrozšířenější žijící pták na zemi vůbec, je v takřka celém světě mizejícím druhem, 
jeho populace se dramaticky snižuje. V poslední době mizí zejména v Nizozemí a An-
glii. Příčina není objasněna, ornitologové soudí, že viníkem může být ptačí malárie. 

V  České republice žijí dva druhy vrabců - domácí (Passer domesticus) a  polní 
(Passer montanus). 

Také v Přibyslavi vrabců výrazně ubylo. Je to zřejmé na první pohled. Snímek Ivo 
Havlíka zachytil zmoklého vrabčáka na Bechyňově náměstí.

Text a foto: Ivo Havlík

Vrabci mizí i v Přibyslavi
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ANI DO TVÁŘE 
ŠTÍPAJÍCÍ MRÁZ
nevadil “maratónkyním” 
v  tréninku na  zasněžené sil-
nici mezi Přibyslaví a  Dolní 
Jablonnou

Foto: Ivo Havlík

 Bohužel návrat do hal se zatím nekoná a my netrpělivě vyhlížíme zlepšení situace, 
které nám umožní návrat k fl orbalu.

 Přesto nezahálíme a připravujeme Letní prázdniny s SK JUVENIS, tentokráte v ter-
mínu letních prázdnin - od 26. do 30. 7. 2021. Vše se  ale bude odvíjet od aktuální 
epidemické situace. Prázdniny jsou určeny pro všechny děti z 1. až 5. třídy ZŠ (nejen 
pro členy klubu).  Každý den od 8:00 do 16:00 hodin. Děti se mohou těšit na bohatý 
program plný nejen sportovních her, ale i  dalších aktivit a  soutěží. Podrobnosti 
naleznete na našem webu. 

Za SK JUVENIS PŘIBYSLAV
Šárka Jandová, manager klubu

Prázdniny pro holky a kluky  

Od 8:00 h do 16:00 h 
 

 
 

 

Pořekadlem z titulku lze fanouškům kopané mužstev SK Přibyslav a Sativa Keřkov 
odpovědět na otázku, zda se konečně dočkají návratu na zdejší fotbalové “tribuny”.

Trvající pandemie brány dvou fotbalových hřišť v  našem městě pro jarní kola 
fotbalových soutěží (připomeňme, že v Přibyslavi se kope krajský přebor, okresní 
přebor a přebor III. třídy) jen tak brzy neotevře.

O body utkání se v Přibyslavi naposledy bojovalo v neděli 11. října 2020. Rezerva 
SK Přibyslav tehdy remizovala se Šlapanovem 1:1 a keřkovští bramboráři porazili 
B tým Věžnice vysoko 4:0. Celkem se na podzim odehrálo jen deset soutěžních kol. 
Ani loňské fotbalové jaro nebylo dohráno.

Znovu hrát se podle rozpisu soutěží mělo začít 14. března 2021, SK Přibyslav by 
doma měla nastoupit proti Bedřichovu. To se však ze známých důvodů nestane.

Podpora výzvy k obnově tréninků
Oba přibyslavské kluby podporují prohlášení české fotbalové asociace, která 16. 

února vyzvala k prosazení restartu tréninků amatérského fotbalu. Společným cílem 
má být úprava hygienických opatření, v první řadě většího počtu trénujících dvojic 
na jednom hřišti.

“Věříme tomu, že především rozvoj mladých dětí souvisí velmi úzce s aktivním po-
hybem ve venkovním prostředí. Pokud chceme nejen ve fotbale, ale sportu obecně, 
koukat dopředu, musíme nechat děti aktivně trénovat a hýbat se. V tomto směru už 
opravdu není na co dál čekat,“ řekl předseda výkonného výboru FAČR Martin Malík.

Za klíčovou asociace považuje změnu k výkladu pojmu sportoviště. Kopaná dis-
ponuje hrací plochou 6000 metrů čtverečních. 

“Z našeho pohledu je proto nepřijatelné ctít pravidlo, že na sportovišti může být 
pouze jedna dvojice. Změna musí být okamžitá, v opačném případě budou škody 
na našich dětech nenapravitelné. Amatérský sport nemůže zůstat upozaděn,” praví 
prohlášení, které přibyslavské kluby podporují. 

Text a foto: Ivo Havlík

 Fotbaloví fanoušci mužstev SK Přibyslav a Sativa Keřkov si ještě budou muset počkat na
nedělní odpoledne strávená v hledištích. Kouzelné slůvko “gól” naposledy vykřikli 11. října 2021.

FLORBAL V NEDOHLEDNUBřezen - za fotbalová kamna vlezem. 
Duben - ještě tam budem!
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Dne 23. 2. 2021 to bylo 

 

         

Dne 1. 1. 2021 uplynulo 16 let, 
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Před 110 lety, dne 5. března 1911, se na-
rodil ve Vepřové náš otec, p. Bohumil Zach.

Od  roku 1925 působil v  Přibyslavi, kde 
studoval na  Všeobecné živnostenské škole 
pokračovací. Poté navazovala další zaměst-
nání např. Jan Hladík Polná, Emerich Fiala 
Přibyslav, Arnošt Machač Meziříčí v Čechách 
aj. Byl především velmi zdatný knihař, získal 
povolení živnosti knihkupecké, i  nakladatel-
ské; včetně oboru papírenského. 

V  roce 1933 se oženil se sl.  Martou Po-
drázskou, rovněž knihařkou, která vlastnila 
živnost knihkupeckou, včetně antikvariátu 
a  obchodu s  hudebninami se sídlem v  Při-
byslavi čp. 28.

Živnost koupila od knihaře a papírníka p. Antonína Seidla, náměstí 28, Přibyslav. 
V rozvoji fi rmy oba manželé Zachovi pokračovali v této budově až do května 1945, 

kdy při válečném bombardování dům vyhořel.
Firmu znovu vybudovali v domě čp. 3 na náměstí v Přibyslavi, který rodina vlast-

nila. Byl to bývalý městský pivovar.
Za dobu působení v oboru rodiče vychovali několik knihařů. Po znárodnění fi rmy 

po  roce 1948 bylo knihařství v  Přibyslavi zrušeno, obchod převzal státní podnik 

Každým rokem, na počátku září, zahajoval Ing. Oldřich Obermaier tiskovou kon-
ferenci za odbornou veřejnost v rámci Mlékárenského dne v Přibyslavi. A každým 
rokem, ať již byla doba a  její problémy jakékoliv, zahajoval tuto konferenci a celé 
setkání producentů mléčných výrobků optimisticky. 

Měl jsem tu čest jej potkávat nejen při těchto slavnostních příležitostech, ale 
od roku 2011 i při mnoha pracovních setkáních. I když byla témata těchto setkání 
více či méně příjemná, jednání byla pokaždé faktická, konstruktivní, zároveň však 
lidská a přátelská. Člověk z jednání s ním odcházel nejen s vírou ve vyřešení problé-
mu samotného, a zároveň s pocitem  radosti ze života, decentní elegance, nadšení 
pro věc.  

Nepřísluší mi psát v těchto několika řádcích o Ing. Obermaierovi jako o odborní-
kovi. Chci na něj vzpomenout, jako na člověka, a úplně se mi nechce loučit. Myslím, 
že velcí lidé, potažmo velcí muži, neumírají. A tak věřím, že ho budu nadále potkávat 
prostřednictvím jeho kolegů, které ovlivnil, inspiroval, nakazil optimismem, nadše-
ním pro práci, kterou miloval. Čest jeho památce!

Martin Kamarád, starosta města Přibyslav

Zemřel Ing. Oldřich Obermaier

Vzpomínka na Bohumila Zacha

NARPA. Následně na začátku 60.  let  obchod převzala Jednota a v  roce 1961 jej 
přestěhovala do jiných prostor (k Matouškům), kde je papírnictví doposud.

Pošta budovu čp. 3 převzala a  naše rodina byla donucena dům opustit. Stále 
vzpomínáme na toto nelehké období, kterým jsme společně prošli.

Náš otec, p.  Bohumil Zach, byl vždy pokládán za  solidního a  přívětivého ob-
chodníka, pro kterého zákazník byl na prvním místě. Bylo to zřejmé z jeho přístupu 
ke každému, kdo do obchodu přišel.

Marta Stolínová  a Bohumil a Ivo Zachovi
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724 948 763 
www.vmcateringpribyslav.cz 

info@vmcateringpribyslav.cz 
 

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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Provádíme:

1. měření emisí vozidel do 3,5 t

2. technické kontroly osobních

a nákladních automobilů do 3,5 t,

motocyklů, čtyřkolek, přípojných

vozidel.

3. evidenční kontroly vozidel do 3,5 t

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Způsob provádění technických prohlídek

naleznete na .www.stkinfo.cz

Provádíme:

1. měření emisí vozidel do 3,5 t

2. technické kontroly osobních

a nákladních automobilů do 3,5 t,

motocyklů, čtyřkolek, přípojných

vozidel.

3. evidenční kontroly vozidel do 3,5 t

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Způsob provádění technických prohlídek

naleznete na .www.stkinfo.cz

STK ChotěbořSTK Chotěboř

1. 3. – 30. 11.

Pracovní doba:

1. 12. – 28. 2.

7.00 – 16.00

7.00 – 14.00

7.00 – 16.00

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

Po

Út

St

Čt

Pa

7.00 – 16.00

7.00 – 16.00

7.00 – 16.00

7.00 – 16.00

7.00 – 15.00

Po

Út

St

Čt

Pa

Naši kvalitu práce zajišťujeme ve spolupráci
s německou firmou DEKRA automobil.

Vedoucí STK a emisí: Jan Pešek.

Vážení motoristé a motoristky,
začíná nová motoristická sezona 2021.

Vše na jednom místě – .STK a emise  Jen u nás bez čekání,

pokud použijete náš online rezervační (objednávkový)

Vše naleznete na našem webu –
nebo se dozvíte na telefonním čísle , .
systém. www.stk-chotebor.cz

569 621 286  721 133 042

Možnost platby hotově nebo kartou.
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Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz

 

 

 

 

 

 

 

Firma Ing. Milan Řehořka, Přibyslav, 

tel. 724 916 160 

Hledáme spolupracovníka na pozici 
řidiče se zkušenostmi automechanika 

sk. B, C, E – tuzemsko + SK. 

Max. dojíždění do 15 km, sídlo firmy 
Brzkov u Polné. 

 

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 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
www.vmcateringpribyslav.cz 
info@vmcateringpribyslav.cz 







593 900
 

MITSUBISHI OUTLANDER ZA

 
 

 

 

605 298 195  |  servit@auto-auto.cz

 
  

 
*



KZMP BŘEZEN 2021Str. 28

Přibyslavský občasník – periodický tisk územního samosprávného celku – 03/2021, číslo 363. Vydává město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Redakční rada PO: Michael Omes (předseda RR), Dr. Ivo Havlík, Zdeňka Valnerová, 
Emílie Veselá, Mgr. Anna Šnýdlová a Mgr. Anna Šnýdl Doubková. Evidenční číslo MK ČR E 16788. Odpovědnost za vydavatele má Rada města Přibyslav. Fotografie: z archívů přispěvatelů. Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné 
se stanoviskem vydavatele a redakční rady. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla – 19. 3. 2021 do 12.00 hodin. Adresa redakce: KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 
582 22 Přibyslav, e-mail: obcasnik@pribyslav.cz. Sazba a tisk GRAFIES a.s. Hlinsko podle grafického návrhu V. Judy, náklad 1670 výtisků

KZM Přibyslav
I N F O R M U J E březen 2021


