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Události ve fotografii DUBEN 2021Str. 2

NA JOSEFŮV SVÁTEK se čerti ženili Fotofejeton: Ivo Havlík

I krátká sněžná bouře zablokovala zámecký kopec. Pomohli silničáři a přibyslavská technika. 
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Přesto, že píši tento článek 19. března, anebo možná 
právě proto, sype se za okny sníh a pohled z okna při-
pomíná spíše leden. Mnoho z  vás se mne dotazovalo 
na úklid štěrku po zimě, ale jelikož jsou podobné výkyvy 
počasí v naší oblasti více pravidlem než výjimkou, přistu-
pujeme k tomuto úklidu nejdříve v dubnu. Byť ani dubno-
vý termín není zárukou, že nenapadne deset centimetrů 
sněhu.

Dne 5. března proběhla první etapa očkování v DPS. 
Vakcínu obdrželi zájemci z řad obyvatel domů s pečova-
telskou službou, a  jelikož bylo třeba zaokrouhlit počet 
očkovaných na celé desítky (kvůli použité vakcíně), byli 
osloveni klienti pečovatelské služby starší osmdesáti let 
a podle věku k tomuto očkování taktéž přiřazeni. Děkuji 
za  spolupráci jak pracovníkům Nemocnice Havlíčkův 
Brod, tak našim pečovatelkám, které zvládly všechny ad-
ministrativní i  organizační záležitosti perfektně. Druhé 
očkování v DPS proběhne na Velký pátek, tedy 2. dubna.

Zároveň plánujeme od 6. dubna otevření očkovacího 
centra v  Přibyslavi. Na  tomto intenzivně spolupracuje-
me s MUDr. Brussmannovou, která vyšla vstříc našemu 
požadavku na  zajištění provozu tohoto centra a  patří 
jí za to poděkování. Situace je totiž taková, že praktičtí 
lékaři mohou očkovat pouze své klienty vakcínou As-
traZeneca, kterou k nim distribuuje přímo Ministerstvo 
zdravotnictví, popřípadě později vakcínou Johnson 
& Johnson. Důvodem iniciativy ke  vzniku očkovacího 
centra je umožnit všem, ale primárně seniorům, pro 
které je cesta do  Havlíčkova Brodu náročná, očkování 
v  Přibyslavi. Ve   chvíli, kdy píši tento článek, leží mezi 
startem centra a dnešním dnem ještě mnoho „úřednic-
kých“ překážek. Zároveň je pro jeho spuštění a provoz 
nutný dostatečný přísun vakcín, který zajišťuje Kraj 
Vysočina, respektive krajům přerozděluje ministerstvo. 
V tuto chvíli zatím trvá stav, kdy si klienti nemohou ur-
čit, kterou vakcínou budou očkováni. Věřím tedy, že až 
budete číst tyto řádky, budeme mít všechna potřebná 
povolení a  souhlasy od  pojišťoven, hygieny, kraje, bu-
deme mít přístup do registračního systému (kde by se 
mělo objevit při registraci očkovací místo Přibyslav) 

a budeme mít v zemi dostatečné množství vakcín pro ty, 
kteří chtějí být očkováni. Zaznamenal jsem dotazy na to, 
proč zde již očkovací centrum není. Je to primárně z toho 
důvodu, že množství vakcín dodávané do Kraje Vysočina 
zatím nepokrývalo ani možnou spotřebu ve stávajících 
očkovacích centrech v bývalých okresních městech. Ta 
očkovací centra, která vznikla dříve, se dodnes potýkala 
s  nedostatkem vakcín. Věřím, že ti, kteří se k  očkování 
rozhodnou, se budou cítit bezpečněji, a že i tento krok 
povede ke  zlepšení celkového stavu naší společnosti. 
Očkovací centrum Přibyslav bude k  dispozici pro celý 
region, ale i pro všechny další, kteří se rozhodnou z ně-
jakých důvodů (např. dojezd do  zaměstnání) očkovat 
právě v Přibyslavi. Teď už „jen“ ta razítka! Věřím, že bu-
deme úspěšní.

V únoru a březnu proběhly také dvě schůzky k organi-
zaci Přibyslavského běhu. Je vůlí města i společností ACO 
a  Savencia celou akci uskutečnit 29. 5., ale vzhledem 
ke  stávajícímu stavu budeme zřejmě nuceni zvažovat, 
zda je její  konání reálné. Bohužel je v tomto případě příliš 
mnoho neznámých a  zajišťovat dnes přípravu i  služby 
s během spojené nese i přímé náklady, které nechceme 
vynaložit bez patřičného efektu, tedy uskutečněného 
běhu. O konání běhu se zřejmě bude muset rozhodnout 
do konce března, kdy vlastně vůbec nebudeme vědět, co 
se bude v květnu dít.

Přeji nám všem, s nastupujícím jarem a probouzející se 
zelení, abychom se dokázali vyrovnat se všemi útrapami 
a záludnostmi, které nám dnešní doba přináší. Těším se 
na  to, až se probudí opět k  životu všechny spolky, až 
bude možné potkávat se „legálně“ tváří v  tvář. Nedo-
pusťme, aby v  nás vyrostl strach ze setkání s  druhým 
člověkem. Naše životy naplňuje nejen to, co prožíváme, 
ale i radosti a starosti našich blízkých. Bohatství našeho 
života nemusí spočívat jen v našich materiálních možnos-
tech, byť nejsou nedůležité, ale je obsaženo především 
v umění radovat se s druhými, či radovat se z krás světa 
okolo nás.  

Martin Kamarád, starosta města

Místní části Přibyslavi Dobrá a Dolní Jablonná se letos 
v červnu dočkají instalace herních prvků. Atrakce pro děti 
nebo mládež budou umístěny ve  vhodných  lokalitách, 
které byly předjednány. Oslovili jsme několik dodavate-
lů herních prvků včetně těch, s  nimiž město Přibyslav 
dlouhodobě spolupracuje. Na  základě předložených 
nabídek jsme „na míru“ sestavili soubory herních prvků 
pro Dobrou a Dolní Jablonnou a poptali jsme jednotlivá 
fi nální řešení. Vzniknou tak další dvě nová místa, která 
přispějí k venkovním aktivitám dětí a mládeže. Podobně 
jako na již existujících dětských hřištích budou i tato dvě 
nová mít svůj provozní řád a prvky zde budou standard-
ně revidovány. 

Město pořizování herních prvků 
podporuje

Požadavků na  doplňování a  obnovu herních prvků 
v celé Přibyslavi je stále mnoho. Postupně se snažíme, 
pokud možno spravedlivě, průběžně pořizovat prvky 
všude, kde chybí nebo už dosloužily. Děkuji zastupite-
lům za podporu volného času dětí a mládeže tím, že ná-
vrhy na  investice do  této oblasti podporují schválením 

prostředků z rozpočtu města. Děkuji za spolupráci čle-
nům osadních výborů a  vedoucí odboru technických 
služeb paní Haně Mikulincové.

Modernizace komunikačních služeb 
města Přibyslav

Hlavní stanice pro vysílání kabelové TV a  internetu 
na síti TKR Přibyslav má za sebou obměnu technických 
prvků. Nové zařízení nám odhalilo řadu slabin v celé síti 
a to byl důvod počátečních problémů, s nimiž jste se jako 
uživatelé mohli setkat. Podařilo se „vylepšit“ také lokální 
program TV Přibyslav tak, že jsme přešli na rozlišení HD. 
Usilujeme o přímé přenosy, které by mohly být přená-
šeny z  jiných zdrojů. Aktuální jsou velikonoční obřady 
z kostela, které by takto byly dostupné zejména pro starší 
občany, kteří nemají přístup k internetu. Nový systém pak 
bude sloužit k přímému přenosu kulturních a  sportov-
ních událostí v našem městě na programu TV Přibyslav.

Čtenářům a občanům města Přibyslavi přeji pokojné 
Velikonoce a pevné zdraví v nadcházejícím období

Michael Omes, místostarosta města

Když duben přichází

Herní prvky pro Dobrou a Dolní Jablonnou

Město Přibyslav vyslovuje upřímnou sou-
strast rodinám 

Jana Laciny 
a Jaroslava Bezpalce, 
kteří nás v minulých dnech navždy opustili. 
Váží si statečnosti, kterou členové rodiny 
vyjádřili svými skutky v době druhé světové 
války. Oba dva pánové se zasloužili o Lesní 
družstvo obcí Přibyslav a aktivně spolupra-
covali na přípravě vydání publikace u příle-
žitosti výročí LDO.

Čest jejich památce.
Martin Kamarád

starosta města

Vyjádření soustrasti rodině Lacinových z Boh-
dalova s  úmrtím pana Jana Františka zasluhuje 
doplnění o  několik poznámek. Lacinovi bydleli 
po  generace v  Pořežíně, malé vesnici přibyslav-
ského okresu mezi Ronovem a  Velkou Losenicí. 
Vlastnili zde na  okraji obce nevelké hospodář-
ství. Rodina byla od dob reformace orientována 
k protestantismu kalvínského typu, v dalším vývoji 
splynula spolu s většinou evangelíků přibyslavské-
ho okresu i širšího okolí se sborem českobratrské 
církve v Sázavě. Otec Jendy v něm zastával funkce. 
Jenda byl věřícím praktikujícím křesťanem, účast-
nil se činnosti sboru i v Přibyslavi a ve Žďáru. Víra 
měla nepochybně podstatný vliv na chování celé 
rodiny v době nacistické okupace. S Jendou jsme 
chodili do stejné třídy přibyslavské měšťanky (v té 
době již úředně „Hauptschule“), jako „nekatolí-
ci“ jsme měli vyučování náboženství „odpoledne 
po škole“. Často jsem Jendu doprovázel do Poře-
žína k Lacinům a byl jsem schopen pochopit, proč 
se mnou nemluví o všem, co ví. Nikdy jsem se ho 
nevyptával. Byli jsme ještě v dětském věku, ale již 
zasaženi zkušeností války a okupace. I v naší třídě 
jsme zažili příchod plačícího spolužáka Henzla 
z Dobré, jemuž německý zvláštní soud odsoudil 
otce k trestu smrti a neobměkčily ho ani naléhavé 
opakované prosby katolického faráře…Po celou 
dobu nacistické okupace Lacinova rodina spo-
lupracovala s občanským a později i s partyzán-
ským odbojem – brigádou Jana Husa, s vědomím 
nebezpečí, které hrozilo celé rodině. Poválečné 
uvolnění politických poměrů trvalo jen pár let, 
příliš krátkou dobu, a  bylo vystřídáno totalitním 
režimem, posilovaným vnějším nátlakem, a nako-
nec, v roce 1968, i vojenskou intervencí a okupa-
cí. Změna politických poměrů postihla i Lacinovy. 
Jenda si odsloužil vojenskou službu v  uhelných 
dolech v útvaru PTP (pracovní jednotky pro po-
liticky nespolehlivé). Po  „sametové revoluci“ byl 
plně rehabilitován. V  rozhovorech s  příslušníky 
mladších generací jsem si uvědomil, že nechápou 
statečnost těch, kteří i pro jejich svobodu a dnešní 
život tolik riskovali, a že je nutno tuto statečnost 
připomínat i  jim i nám všem, jakkoli to může vy-
znívat teatrálně.

Zdeněk Pátek

Vzpomínka na spolužáka 
Jana Lacinu



Zprávy z radnice DUBEN 2021Str. 4

Je to smutné zjištění, že těch zhruba tisíc kilometrů 
do  našeho družebního města Mook en Middelaar, 
které mnozí z nás přejeli autem za necelý den a které 
nikdy nebyly překážkou vřelých přátelských vztahů, se 
v  současné pandemii změnilo ve  vzdálenost fyzicky 
nepřekonatelnou…

V  loňském roce jsme plánovali ofi ciální návštěvu 
představitelů Mooku en Middelaaru v Přibyslavi. Termín 
se posouval, posouval, až musel být zrušen. Zda se nám 
podaří návštěvu zrealizovat letos, je, jak se říká, ve hvě-
zdách. To však neznamená, že přátelské vztahy ochla-
dly. Naopak, díky současným technickým možnostem 
si píšeme, chatujeme spolu a posíláme si povzbudivé 

zprávy – díky za to! Nadace pro Přibyslav nám poslala 
povzbuzení i ve formě fotografi í – můžete si je prohléd-
nout na radnici (za instalaci děkuji KZM  Přibyslav). 

V  loňském roce vyšla s  podporou Kraje Vysočina 
publikace „Svazek obcí Přibyslavska – 20 let“. Zahr-
nuje stručnou charakteristiku členských obcí svazku, 
fotografi e i  informace o  spolkové činnosti v  obcích. 
Tuto publikaci zaslalo vedení našeho města přátelům 
do Mooku, aby potvrdilo trvání dlouholetých přátel-
ských vztahů a zároveň jim popřálo hodně sil do boje 
s pandemií. 

Děkuji členům zahraniční komise, kteří jsou ve spo-
jení se spřátelenými organizacemi v  Holandsku 

i ve Sliači na Slovensku a prosím je, aby ve svých kon-
taktech pokračovali – přátelské slovo má velkou sílu… 

Na závěr bych chtěla poprosit všechny, kdo ho znali, 
o tichou vzpomínku na čestného občana Přibyslavi, na-
šeho milého Pieta Martense, který zemřel dne 2. dub-
na loňského roku jako jedna z prvních obětí covidu-19. 
Patří mu trvalý dík za všechno, co pro rozvoj našeho 
přátelství vykonal, za jeho optimismus a nezdolný elán, 
které mu v našem městě získaly tolik přátel. 

Milí čtenáři, přeji vám pevné zdraví a hezké jaro!

Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise

Jak daleko je do Mooku

Máme za  sebou přibližně tři měsíce očkování proti COVID-19. Očkování se 
z  nemocnic přesunulo i  do  velkých očkovacích center v  Jihlavě, Pelhřimově, Tře-
bíči a Žďáře nad Sázavou, Nemocnice Havlíčkův Brod dle svých možností posiluje 
kapacitu očkování v pavilonu onkologie, do očkování se zapojily i polikliniky v Telči 
a Třešti. V první polovině března byly očkovacími vakcínami zavezeny první připra-
vené ordinace praktických lékařů v  regionu. Praktičtí lékaři jsou pro nás důležití 
partneři, kteří by do budoucna měli zásadním způsobem rozšířit síť očkování a při-
spět k rychlé proočkovanosti populace. Kraj Vysočina připravil přehlednou mapu 
ordinací, které se k očkování přihlásily, vyznačena jsou v ní i pracoviště, která už 
vakcínu očkují. Mapa je k dispozici na www.ockovanivysocina.cz.

V polovině března byli v Kraji Vysočina doočkováni dosud zaregistrovaní obča-
né starší 80 let. Patříte-li do této skupiny a máte o vakcínu zájem, stále je možné 
se pro očkování v  očkovacím centrum registrovat na  webové adrese registrace.
mzcr.cz, případně volat informační linku 1221 nebo informační linku Kraje Vysočina 
564 602 602. Operátoři Vám pomohou také v případě, že jste už obdrželi na svůj 
mobilní telefon druhou tzv. zvací SMS s ověřovacím kódem. Čím dříve ho uplatníte, 
tím dříve budete naočkováni. V systému nyní zůstávají desítky až stovky lidí, kteří 
na výzvu objednání termínu nereagují, bohužel tím blokují ostatní čekající ve frontě 
na  termíny. Pokud půjde vše podle nastaveného harmonogramu, bude koncem 
března proočkována většina registrovaných osob 70+, učitelé, zdravotníci, složky 
IZS, sociální zařízení. 

V Kraji Vysočina využíváme k očkování všechny Evropskou unií schválené druhy 
vakcín – Pfi zer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.

Jak to chodí v očkovacím centru
Pokud máte potvrzený/objednaný termín na očkování v očkovacím centru, byla 

vám do  mobilního telefonu doručena potvrzující SMS se shrnutím důležitých in-
formací – den a čas očkování, místo očkování. Pokud potřebujete tuto informaci 
ověřit, volejte informační linku Kraje Vysočina 564 602 602. Linka funguje denně 
od 8 do 20 hodin, pokud se nedovoláte, hovor později opakujte. Do očkovacího 
centra není nutné chodit s doprovodem, pokud to nevyžaduje Váš zdravotní stav. 
S sebou si vezměte vždy kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Dostavte 
se ideálně 10 minut před očkováním, ne dříve, pokud jste přijeli vozem dříve, prosím 
vyčkejte na svůj termín ideálně ve voze, na recepcích center nebo před vchodem 

bychom rádi předešli tvoření zástupů. Před odjezdem do  centra prosím vyplňte 
a vytiskněte si dotazník k očkování, ušetříte čas sobě i zdravotníkům. DOTAZNÍK je 
viditelně umístěn na ockovanivysocina.cz nebo na stránkách krajských nemocnic, 
bude k dispozici i v centrech. 

U každého centra je zajištěno parkování, není možné jej rezervovat pro konkrétní 
vozidla. Pokud místo k parkování není přímo u centra, využijte prosím vedlejší par-
kovací plochy, s navigací pomůže městská nebo státní policie, případně parkovací 
služba. V  recepcích center jsou k  dispozici pojízdná křesla pro méně pohyblivé 
klienty, lze si je vyžádat. V případě, že do centra doprovázíte klienta se sníženou 
pohyblivostí, obracejte se hned s prosbou o pomoc s registrací a usazením klienta 
na administrativní pracovníky u vchodu nebo na recepci centra. Jsou připraveni řešit 
i nestandardní nebo mimořádné situace.

Celý proces očkování zabere cca 40 minut – od administrace a ověření totožnosti 
klienta, přes krátký informační pohovor s lékařem, aplikaci vakcíny až po odpočinek 
pod dozorem zdravotníků v čekárně. 

V očkovacím centru není k dispozici občerstvení, doporučujeme lehce posvačit 
před samotnou návštěvou. Ideální je přijít ve vhodném oblečení, které umožní rychlé 
obnažení horní části ruky (tričko, tílko, svršek s volnějšími rukávy).

Další plánovaná očkovací centra na Vysočině
Na základě informací Ministerstva zdravotnictví, které informovalo, že už v měsíci 

dubnu a květnu mají být do České republiky doručeny miliony očkovacích dávek, 
připravuje Kraj Vysočina ve spolupráci s městy a jejich partnery další očkovací centra 
ve Velkém Meziříčí, Přibyslavi a v Počátkách. Populačně silnější ročníky tak budou 
mít dostupnější přístup k očkování ve svých spádových oblastech. O zřízení menších 
očkovacích center mají zájem i další města, kraj připravuje informační „OBÁLKU“, 
která by v budoucnu mohla být návodem, jak při zřízení centra postupovat. 

Děkuji Vám za odpovědný přístup ke svému zdraví i ke zdraví Vašich blízkých. 
Věřím, že očkování je naší nadějí vrátit se co nejdříve k běžnému životu, k životu bez 
obav a nepříjemných omezení. 

Další informace o aktivitách Kraje Vysočina týkající se očkování jsou pravidelně 
zveřejňovány na webové stránce ockovanivysocina.cz.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Informace k očkování proti COVID-19

Celou koláž pozdravu z Mooku můžete vidět za oknem radnice
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I v letošním roce bude probíhat rekonstrukce silnice I/19, a to v úseku mezi ob-
cemi Simtany a Stříbrné Hory. V období od 6. 4. do 6. 8. 2021 bude v tomto úseku 
úplná uzavírka, takže při jízdě z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu je vhodné využít 
silnici přes Hesov, Utín, Dlouhou Ves a Bartoušov. V období od 7. 8. do 7. 10. 2021 
bude v uvedeném úseku pracovní místo, což znamená, že silnice I/19 bude za re-
spektování některých omezení (rychlost, nerovnost atd.) se zvýšenou opatrností 
průjezdná. Ohledně autobusové dopravy budou vydány výlukové jízdní řády.

Od 6. 4. 2021 se mírně upravuje i vlakový jízdní řád. Důvodem je zahájení rekon-
strukce na hlavním železničním koridoru z Prahy do Brna, což si vyžádá odklon ně-
kterých vlakových spojů na železniční trať vedoucí přes Přibyslav. Protože rychlíkové 
spoje mají přednost před osobními vlaky, tak dojde k mírným časovým posunům 
v řádech minut u některých osobních vlaků. Před vlastní jízdou vlakem doporuču-
jeme zkontrolovat si odjezdy a příjezdy jednotlivých spojů v aplikaci IDOS – toto 
doporučení platí i pro autobusové spoje.

Provozní doba městského úřadu v úřední i neúřední dny musí nadále respektovat 
platná krizová opatření, která nejspíš budou platit i po celý měsíc duben. Pondě-
lí a středy držíme úřední dny, takže chceme mít náš úřad otevřený pro veřejnost 
po celý den od 8:00 do 16:30 hodin, pokud nám to nebude zakázáno. 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. 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.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rada města Přibyslav dne 27. 1. 2021 a Zastupitelstvo města Přibyslav dne 24. 2. 

2021 schválily poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 2021 v souladu se 
Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav. Rada města Přibyslav 
rozdělila 522.000 Kč (dotace do výše 50.000 Kč) a Zastupitelstvo města Přibyslav 
465.000 Kč (dotace nad 50.000 Kč). 

Celkem bylo rozděleno 987.000 Kč mezi 36 příjemců. SK Přibyslav, z. s. obdržel 
165.000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav 140.000 Kč, SK JUVENIS PŘIBY-
SLAV, z. s. 110.000 Kč, Šatlava music, z. s. 50.000 Kč, Junák – český skaut, středisko 
Goliath Přibyslav, z. s. 49.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav 
45.000 Kč, Římskokatolická farnost Přibyslav 40.000 Kč, TJ SATIVA KEŘKOV 
34.000 Kč, Aeroklub Přibyslav, z. s. 27.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Dobrá 25.000 Kč, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přibyslav 23.000 Kč, 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibyslav a Český svaz včelařů, 
z. s. základní organizace Přibyslav 20.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Dolní Jablonná 16.000 Kč, Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, 
místní skupina Přibyslav a M-aerobic club, z. s. 15.000 Kč, pan (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) na fi nancování festivalu Houpačka 14.000 Kč, 
Prímadonky a Myslivecký spolek Dobrá 12.000 Kč. V dalších případech se jednalo 
o částku dotace 11.000 Kč a menší.

Dotace jsou určeny na pokrytí nákladů žadatelů souvisejících s konkrétní jednorá-
zovou akcí pořádanou žadatelem nebo na pravidelnou činnost žadatele (podporu 
činnosti). Příjemce provádí do 31. 1. následujícího roku závěrečné vyúčtování dota-
ce dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Byl vydán kolaudační souhlas na investici „Technická infrastruktura Pod Osivou 

v Přibyslavi“. Prozatím nebyl vydán kolaudační souhlas pro investici realizovanou 
v loňském roce, a to na rekonstrukci bytového domu čp. 15 v Ronově nad Sázavou. 
Proběhlo předání staveniště vítězné fi rmě Dopravní Stavby Silnic, s.r.o., z  Prahy 
pro investici „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek“, termín dokončení 
prací je smluvně ujednán do 31. 8. 2021. Obdrželi jsme zpracovanou projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci bytového domu čp. 17 v Ronově nad Sázavou. Zámě-
rem je realizace stavebních prací s využitím některých možností výzev dotačního 
programu, které budou vyhlášeny v půlce letošního roku. V Ronově nad Sázavou 
zbývá k rekonstrukci poslední bytový dům ve vlastnictví města Přibyslav, a to čp. 25. 

Na tuto nemovitost bylo zadáno zpracování studie, která bude následně sloužit jako 
podklad pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Byly podány 
žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí a příprava výběrového 
řízení na zpracovanou projektovou dokumentaci na stavební úpravy čp. 555 v ulici 
Husova (budova kulturního domu) a žádost o dotaci v rámci národního programu 
MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro projekt na stavební úpravy mateřské 
školy v Přibyslavi v ulici Bezručova. S odbornou fi rmou byla řešena závada ohledně 
zatékání vody do podesty balkónu na čp. 251. Tyto závady jsme řešili u některých 
balkonů již v minulých letech. Postupovat v opravě budeme obdobně. Radou měs-
ta Přibyslav bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně 
v Přibyslavi a spádových obcí a výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace 
v Dobré na okraji intravilánu místní části Dobrá v prostoru stávající plochy nezpev-
něné obslužné komunikace.

Bytová oblast – probíhají rekonstrukce bytu v  domě s  pečovatelskou službou 
čp. 251. V tomtéž domě byla uzavřena od 1. 3. 2021 nájemní smlouva s novým uži-
vatelem bytu. Od 1. 4. 2021 bude městu Přibyslav předán byt čp. 40 na Bechyňově 
náměstí k celkové rekonstrukci. Proběhla výměna vodoměrů v bytových a nebyto-
vých domech ve  vlastnictví města Přibyslav v  souladu s  vyhláškou 345/2002 Sb. 
Průběžně byly řešeny drobné opravy v bytech.

Nájemníkům v domech s pečovatelskou službou bychom tímto chtěli připome-
nout možnost využívání nabídky služeb domovníka pro drobné opravy v bytech. 
Informace poskytne středisko pečovatelské služby a paní Bc. Hana Srbová.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Na přelomu března a dubna tradičně začíná jarní úklid ulic. Už v průběhu uply-

nulých týdnů si lidé zametali vjezdy a chodníky kolem svých domů a posypový ma-
teriál kupili na hromádky. Technická četa města je postupně odvážela. Generální 
úklid ale začíná právě v  těchto dnech s  ofi ciálním koncem letošní zimní údržby. 
Prosíme opět o pomoc s „hromádkovou“ akcí a děkujeme vám, že nám zametáním 
ulic šetříte spoustu času na další práce. A že jich je s jarem vždycky hodně. Letos 
chceme třeba použít novou vysokotlakou myčku na čištění kontejnerových nádob. 
Na  jaro jsme také nachystali opravené, renovované, natřené lavičky. Nové pose-
zení tvoříme kolem Žižkovy mohyly, kde si výletníci můžou odpočinout na nových 
pivních setech a  lavičkách. Přidali jsme také odpadkové koše v  přírodním stylu. 
Na měsíc duben jsme také připravovali sportovní halu na očkovací centrum. Celé 
první podlaží s chodbami, šatnami i částí palubovky má sloužit k očkování obyvatel. 
Naši zaměstnanci tak opět zažívají své poprvé. Místo sportovců, klání, fandění a her 
bude naše hala připomínat nemocnici. Je to zvláštní, ale je to tak. Velké otazníky 
stále visí nad koupací sezonou. Pokud bude, v což doufáme, tak i letos plánujeme 
pronajmout objekt občerstvení na koupališti. Záměr pronájmu předkládáme Radě 
města Přibyslav na jednání 17. března, bude vyvěšený na úřední desce města Přiby-
slav. Začínáme upravovat také areály koupaliště a venkovního sportoviště na jarní 
a letní sezonu. Na cyklostezce se chystáme kromě pravidelného úklidu zahrnujícího 
zametání, čištění a odstraňování přerostlých větví a popadaných stromů také opravit 
vodorovné dopravní značení. Místy je značně vybledlé, někde už není vůbec. Na tuto 
akci jsme podali žádost o dotaci z Fondu Vysočiny na Krajský úřad Kraje Vysočina. 
Při té příležitosti připomínáme, že na cyklostezku Přibyslav – Sázava je zákaz vstupu 
se psy. Prosím, berte své pejsky na procházky mimo tuto stezku. Děkujeme. 

Přeji vám hlavně zdraví a optimismus.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V měsíci dubnu se většinou koná svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 
Z důvodu současné epidemiologické situace jsme se rozhodli tento jarní svoz před-
běžně posunout na měsíc květen (pravděpodobný začátek svozu bude 10. 5. 2021).

Revize katastrálního operátu v Přibyslavi
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, zahájil revizi 

katastrálního operátu v katastrálním území Přibyslav. Cílem revize je dosažení co 
největšího souhlasu stavu evidovaného v  katastru nemovitostí se skutečným sta-
vem. Katastrální úřad provádí revizi za součinnosti obce, stavebního úřadu, orgánu 
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ochrany zemědělského půdního fondu, orgánu státní správy lesů a v případě potře-
by i dalších orgánů státní správy.

Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsob jejich vy-
užití. Pokud jsou zjištěny nesoulady mezi stavem evidovaným v katastru nemovitostí, 
katastrální úřad kontaktuje jednotlivé vlastníky a projedná s nimi způsob odstranění 
nesouladů. Předmětem revize není zjišťování hranic pozemků v  terénu ani nové 
zaměřování hranic pozemků nebo v katastru neevidovaných staveb.

Revize je prováděna v několika etapách. Katastrální úřad nejprve porovnáním ka-
tastrální mapy s tzv. ortofotomapou (v kanceláři) porovná stav evidence a skutečné-
ho stavu. Tato etapa proběhne v průběhu tohoto roku. Pravděpodobně až počátkem 
příštího roku začnou pracovníci katastrálního úřadu šetřit zjištěné nesoulady přímo 
v terénu. Toto šetření probíhá bez účasti vlastníků nemovitostí a pracovníci katast-
rálního úřadu při něm nevstupují na soukromé pozemky. Následně po provedení 
šetření v terénu připraví katastrální úřad protokoly o zjištěných nesouladech, které 
budou projednávány s jednotlivými orgány veřejné moci.

Po projednání nesouladů s dotčenými orgány a na základě jejich vyjádření budou 
nesoulady postupně oznamovány vlastníkům a budou s nimi projednávány. Obvykle 
se seznámení provádí tak, že jsou vlastníci pozváni na závěrečné jednání v prosto-
rách městského úřadu, případně budou vlastníci se změnami seznámeni písemně.

Zápisy změn se do  katastru nemovitostí promítnou několika způsoby. Změny 
nevyžadující listiny se do katastru nemovitostí zapíšou z moci úřední. Dalším způso-
bem zápisu změn je zápis na základě potvrzení orgánů veřejné moci. U změn, které 
vyžadují doložení listiny, vyzve katastrální úřad vlastníka k předložení těchto listin. 
S  provedenými změnami budou vlastníci katastrálním úřadem vždy seznámeni. 
Ukončení revize katastrálního operátu v katastrálním území Přibyslav se předpo-
kládá v roce 2023.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
S prvními jarními paprsky bychom si určitě všichni přáli, aby vše již bylo jako dřív 

– nemuseli bychom nosit roušky a respirátory, když jdeme nakoupit nebo jenom ven 
na procházku, mohli navštěvovat svoje známé či kamarády atd. Bohužel se tak ale 
nestalo a musíme se i nadále řídit nejrůznějšími opatřeními a nařízeními naší vlády. 
Já osobně spatřuji „světlo na  konci tunelu“ v  očkování, jehož rozjezd byl na  můj 
vkus až moc pomalý. Ale snad se jednou vše v dobré obrátí a my zase budeme moci 
co nejdřív zajít bez různých omezení třeba s kamarádkou do restaurace na kávu, 
na fotbalový zápas nebo někam za kulturou. 

V pátek 5. března bylo ve středisku pečovatelské služby opravdu rušno – pod zášti-
tou nemocnice v Havlíčkově Brodě zde ve společenské místnosti probíhalo očkování 
obyvatel DPS proti nemoci Covid-19. Celou akci jsme organizovali ve  spolupráci 
s městem Přibyslav, paní Lenkou Vaverkovou a výše zmiňovanou nemocnicí. Naoč-
kováno první dávkou bylo celkem 70 seniorů. Druhá dávka očkování je naplánována 
na pátek 2. 4. 2021.

Jinak u nás v pečovatelské službě zatím stále vše probíhá podle zajetých kolejí 
z uplynutého roku, jak jsme si již všichni, myslím, zvykli – při kontaktu s klientem 
používáme respirátory ochranné třídy FFP2, používáme dezinfekci a stále jednou 
týdně již od listopadu podstupujeme antigenní testy na průkaznost viru Covid-19. 
Tím vším se snažíme ochránit nejen sami sebe, ale samozřejmě i vás, naše klienty, 
a jejich okolí.

I  nadále poskytujeme terénní pečovatelskou službu bez povinnosti uzavírat se 
zájemcem o službu Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Ráda bych upo-
zornila na  to, že v  současné době operativně poskytujeme pouze např. nákupy, 

pochůzky k lékaři, nezbytnou pomoc při osobní hygieně, donášku či dovoz obědů, 
a naopak dočasně omezujeme některé jiné činnosti, jako jsou velké úklidy, mytí oken, 
doprovody apod. Tyto úkony jsou pouze po dohodě přímo s vedoucí pečovatelské 
služby (v případě dostatečného personálního zabezpečení). Veškeré úkony Pečo-
vatelské služby Přibyslav jsou zpoplatněny dle aktuálně platného ceníku, který je 
dostupný na webových stránkách města Přibyslav pod odkazem „Sociální služby 
– Pečovatelská služba Přibyslav – Vnitřní pravidla…“.

Nebojte se nám proto zavolat, pokud potřebujete zajistit oběd, nakoupit 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 16.3. 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 20. 4. 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 porad-
ny vás budeme neprodleně informovat 
na webových stránkách města Přibyslav. 

Vyzýváme opět také klienty Pečovatel-
ské 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 pří-
slušníci v karanténě, aby neprodleně tuto 
informaci telefonicky oznámili vedoucí 
pečovatelské služby na výše uvedená te-
lefonní čísla. Budeme se určitě snažit vám 
pečovatelskou službu poskytnout, avšak 
za  zpřísněných hygienických opatření, 
abychom nevystavovali naše pracovníky 
zbytečnému riziku. Děkujeme všem, kteří 
tak již učinili a činí.

Ráda bych také touto cestou poděkovala „Beruškám“ z Mateřské školy v Při-
byslavi za  krásné jarní dárečky pro naše seniory, které byly určitě příjemným 
potěšením a rozptýlením v této nelehké době. Děkujeme! Spoustě seniorům jste 
udělali velkou radost a vykouzlili úsměv na tváři!

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

 Ptáčci MŠ

 Očkování v DPS
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(pokračování ze str. 7)

Sociální práce
Tématem č. 1 zůstává očkování proti COVID-19. Zájem o očkování přímo v Při-

byslavi ze strany spoluobčanů neustává. O zřízení očkovacího místa v našem městě 
tak soustavně jedná pan starosta. Do té doby i nadále nabízíme pomoc s registrací 
v centrálním registračním systému, kde si můžete vybrat jako nejbližší očkovací místo 
nemocnici v Havlíčkově Brodě. Také se můžete informovat u svých obvodních léka-
řů, zda jsou již zásobeni vakcínou a nechat se registrovat u nich. Od konce února se 
nám již termíny očkování v nemocnici pro přihlášené osoby 80+ nabízely pravidelně 
a začátkem března se dostalo i na ročníky mladší 80 let. Velkým úspěchem pak bylo 
naočkování obyvatel domů s pečovatelskou službou. V případě zahájení očkování 
v našem městě budete informováni. 

Vedle záležitostí veřejných se však denně řeší i  záležitosti jednotlivců či rodin. 

Doba nahrává prohlubování psychických problémů, vzniku sociálních patologií a ko-
nec svazujících restrikcí se zdá být v nedohlednu. Pomáháme s řešením krizových 
situací, zprostředkováváme odbornou pomoc, spolupracujeme s řadou neziskových 
organizací a v první řadě nasloucháme. Ne smích, ale často pláč nás doprovází při 
výkonu práce. Setkáváme se s  pohnutými osudy lidí a  stáváme se součástí jejich 
života. Naše pomoc vychází zejména ze zákona o  sociálních službách a  zákona 
o hmotné nouzi. Osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, pomáhá-
me s vyplňováním formulářů žádostí o sociální příspěvky, které vyplácí úřad práce. 
Potřebným občanům zajistíme roušky, které byly prostřednictvím Potravinové banky 
Vysočina distribuovány do řady organizací pomáhajícím různým cílovým skupinám.  

Přeji nám všem, aby slunce opět rozzářilo nejen nebe, ale především naše životy.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 24.  02. 2021

 1/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města konaného dne 24. 2. 2021.
Termín: 03. 03. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

2/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav odvolává z funkce člena Výbo-
ru pro Cenu města Přibyslav p. Jaromíra Vopršala a volí člen-
kou Výboru pro Cenu města Přibyslav Mgr. Věru Daniškovou.
Termín: 26. 02. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

3/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s Dohodou o postou-
pení smlouvy o úhradě nákladů vzniklých při stavbě ze dne 
9. 5. 2019 v rámci akce „II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 
a 004“ mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Ko-
sovská 16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450 a Krajem Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

4/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Kupní 
smlouvu č. 45/950/20, jejímž předmětem je koupě pozem-
ku parc. č. 179/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Ronov nad Sáza-
vou a pozemků parc. č. 492/5 o výměře 4 866 m2, parc. č. 
1632/45 o výměře 504 m2, parc. č. 1732/8 o výměře 91 m2, 
parc. č. 1733/3 o výměře 72 m2, parc. č. 1925/1 o výměře 
28 m2 v k. ú. Přibyslav od Státního statku Jeneč, státní pod-
nik v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, 
IČO 00016918 za kupní cenu 153.081 Kč. Náklady spojené 
s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 24. 08. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

5/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu 
o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc. č. 1045/7 
o výměře cca 60 m2 v k. ú. Přibyslav se společností SC Me-
tal Property, s.r.o., U  Nádraží 383, 582  22 Přibyslav, IČO 
07697601. Kupní cena bude ve  smlouvě sjednána ve  výši 
ceny obvyklé dle znaleckého posudku.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

6/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 409/19 o  výměře 
1  524 m2, odděleného geometrickým plánem č. 246-1071/2017 z  pozemku parc. č. 409/3 
v k. ú. Staré Ransko v podílovém spoluvlastnictví města Přibyslav, a to ideálních 88/710 celku 
za  podílové spoluvlastnictví, a  to ideálních 88/710 celku pozemku parc. č. 49/21 o  výměře 
1  524 m2, odděleného geometrickým plánem č. 149-1234/2020 z  pozemku parc. č. 49/13 
v k. ú. Slavětín u Oudoleně ve vlastnictví obce Slavětín a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřed-
ní desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

7/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 21/8 o výměře 527 m2, 
odděleného geometrickým plánem č. 268-1267/2020 z pozemku parc. č. 21/1 v k. ú. Staré 
Ransko, pozemku parc. č. st. 268 o výměře 654 m2 včetně stavby č. ev. 51 v k. ú. Staré Ran-
sko a pozemku parc. č. 743/3 o výměře 101 m2 v k. ú. Hodíškov v podílovém spoluvlastnictví 
města Přibyslav, a to ideálních 88/710 celku za podílové spoluvlastnictví, a to ideálních 88/710 
celku pozemků parc. č. 442 o výměře 384 m2, parc. č. 458 o výměře 32 654 m2 a parc. č. 461 
o výměře 29 306 m2 v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví Lesního družstva obcí, 
Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 64259773 a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

8/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci MMR - Rekonstrukce          a přestavba 
veřejných budov a  se spolufi nancováním investičních akcí „Změna užívání v  SO101, školní 
dílny, Základní škola, Česká 31, Přibyslav a Stavební úpravy MŠ Přibyslav, Bezručova čp. 683.“
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

9/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí informaci o stavu požární ochrany ve městě 
Přibyslav za rok 2020.
Termín: 03. 03. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

10/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav: Šatlava 
music, z.s., Rašínova 525, 582  22 Přibyslav, IČO 22886877 ve  výši 50.000 Kč, SK JUVENIS 
PŘIBYSLAV, z.s., Česká 34, 582 22 Přibyslav, IČO 26545331 ve výši 110.000 Kč, SK PŘIBYSLAV, 
z.s., Husova 302, 582  22 Přibyslav, IČO 60126205 ve  výši 165.000 Kč a  Tělocvičné jednotě 
Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 ve výši 140.000 Kč a uzavření 
veřejnoprávních smluv.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

11/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu) 
pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60128071 
ve výši 92.710 Kč a 27.010 Kč a pro Oblastní Charitu Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 15060233 ve výši 34.609 Kč, 11.943 Kč a 48.458 Kč a uzavření veřejno-
právních smluv.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., 
bude poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
20. 4. 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 15. 4. 2021 od 13 do 16 hod.
Na konzultaci je nutné se předem objednat

na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018
u Mgr. Marcely Rýpalové, vedoucí poradny.

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz
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 31/2021 Rada města Přibyslav schvaluje příkazní smlouvu č. 2020010 na administraci         
a organizaci výběrového řízení na dodavatele akce „Regenerace zeleně v par-
ku         u pomníku Jana Žižky“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČO 46978135.
Termín: 15. 04. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

32/2021 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo na zajištění technického dozoru 
investora na  akci „Odbahnění a  rekonstrukce malé vodní nádrže pod obcí 
Hřiště“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
0026097       a Ing. Miroslavem Mašou, Železnohorská 1029, 583 01 Chotěboř, 
IČO 13209612.
Termín: 15. 04. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

33/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s  vyklizením, vybílením a  provedením oprav 
v  bytě č. 308 na  adrese Tržiště 251, 582  22 Přibyslav na  náklady města 
Přibyslav.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

34/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 29. 3. 2019, kterou město Přibyslav uzavřelo s panem… , na byt 
č. 1 v  bytovém domě na  adrese Ronov nad Sázavou 25, 582  22 Přibyslav. 
Dodatek upravuje dobu trvání nájemní smlouvy do 31. 3. 2023.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

35/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společ-
ností Up Česká republika s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, Braník, 
IČO 62913671. Tato smlouva umožní držitelům elektronické karty eBenefi t                 
od společnosti ACO Industries k.s. hradit vstupné na koupaliště nebo venkovní 
hřiště u sportovní haly přes platební terminál na podatelně MÚ Přibyslav.
Termín: 05. 04. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 03.  03. 2021

 36/2021 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 
Přibyslav, IČO 70944938 za rok 2020 a rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku ve výši 115.188,54 Kč takto: do rezervního fondu 109.429,54 Kč (95 
%), do fondu odměn 5.759 Kč (5 %).
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 17.  03. 2021

37/2021 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 
683, 582  22 Přibyslav, IČO 75011930 za  rok 2020 a  rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ve  výši 96.567,91 Kč takto: do  rezervního fondu 
86.911,12 Kč (90 %), do fondu odměn 9.656,79 Kč (10 %).
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

38/2021 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hospo-
daření za rok 2020 příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 a rozdělení zlepšené-
ho hospodářského výsledku ve výši 91.645,45 Kč takto: do fondu odměn 0 Kč 
a do rezervního fondu 91.645,45 Kč (100 %).
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

39/2021 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít Dodatek č. 4 mezi městem 
Přibyslav a Janou Marincovou, Česká 249, 582 22 Přibyslav, IČO 45911291 
ke smlouvě       o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 29. 5. 2015 
na pronájem nebytových prostor budovy Bechyňovo náměstí 40, 582 22 Při-
byslav, a to z důvodu změny doby trvání nájmu a změny názvu a sídla nájemce, 
a rozhoduje záměr vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

40/2021 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v areálu 
koupaliště, Česká 740, 582 22 Přibyslav za účelem provozování občerstvení 
v letní sezóně 2021. Jde o objekt občanské vybavenosti - občerstvení, parc. č. 
stavební 2362 v k. ú. Přibyslav o výměře 37 m2 a zadlážděný prostor kolem 
objektu občerstvení parc. č. 53/1 v k. ú. Přibyslav o výměře 80 m2 k venkov-
nímu posezení pro návštěvníky. Záměr pronájmu bude vyvěšen na  úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 15. 04. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

41/2021 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 964/2 v uli-
ci Malinského v k. ú. Přibyslav o výměře 0,68 m2 k umístění automatu Z-BOX           
k vydávání a podávání zásilek. Službu bude poskytovat společnost Zásilkovna 
s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČO 28408306 za nájemné 
500 Kč+DPH/rok.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

42/2021 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 
o výměře 14 m2 v  k. ú. Přibyslav panu Kamilu Petrovi, Nový svět 98, Vyso-
ká, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 74434268. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021. Cena pronájmu je 1 Kč za uve-
dené období.
Termín: 01. 04. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

43/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749. 
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

44/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí služby 
„Údržba zeleně ve městě Přibyslav“.
Termín: 23. 04. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

45/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo č. 210305-2A S na rea-
lizaci herních prvků a zařízení v místní části Dobrá mezi společností Hřiště 8D 
s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO 04436857, DIČ CZ04436857 a měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268907, DIČ 
CZ00268097. Celková cena díla 223.918 Kč.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

46/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo č. MPO-2021-000068 
na dodávku a montáž herních prvků v místní části Dolní Jablonná mezi spo-
lečností Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Drásov 583, 664 24 Drásov, 
IČO 27738795, DIČ CZ27738795 a  městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268907, DIČ CZ00268097. Celková cena díla 
241.487 Kč.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

47/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na  rekonstrukci 
místní komunikace v Dobré, zakázka označena „Místní komunikace v Dobré, 
Přibyslav“.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

12/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít konfi rmaci na  depozitum 
ve  výši 75.000.000 Kč na  4 měsíce u  České spořitelny, a.s., Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

13/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít spořící účet ve  výši 
10.500.000 Kč u MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 
Praha 4 - Michle, IČO 25672720.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

14/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o  poskytnutí návratné fi nanční výpomoci z  rozpočtu města Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  Římskokatolickou farností Přibyslav, Kostelní 267, 582  22 Přibyslav, IČO 
60128283.
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

15/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2021. 
Termín: 31. 03. 2021
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta
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Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 26. 4. 6 Cihlářská 7. 4.
2 Bezručova 27. 4. 7 Jiráskova 7. 4.
3 Hesovská 28. 4. 8 Vyšehrad 8. 4.
4 Pecháčkova I 1. 4. a 29. 4. 9 Prokopova 8. 4.
5 Zahrádky u ACA 6. 4. a 30. 4. 10 Na Vyhlídce 9. 4.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 12. 4. 16 Seifertova 19. 4.
12 Pecháčkova II 13. 4. 17 Česká 20. 4.
13 Nezvalova 14. 4. 18 U Barevny 21. 4.
14 Bezpalcova 15. 4. 19 Zahradní 22. 4.
15 Zahrádky Amerika 16. 4. 20 Zahrádky Letiště 23. 4.

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 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 sčí-
tací formulář elektronicky na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní apli-
kaci. V dnešní „covidové“ době je toto 
vřele doporučováno.

Kdo neprovede sčítání elektronicky, má zákonnou povinnost 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.

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)

Omlouváme se za dočasné výpadky připojení na internet nebo příjmu televizních 
programů. Problémy s  internetem byly často způsobeny nesprávným nastavením 
u uživatelů. Technici se snaží vyměňovat staré typy modemů za nové, což zlepšuje 
kvalitu signálu u uživatelů a zároveň přispívá ke správnému naladění a stabilitě celé 
sítě. Při dosažení optimálních parametrů by mělo dojít k dalšímu zkvalitnění přeno-
sových rychlostí. Celkem výstižné je přirovnání, že kabelová síť je jako „živý organi-
zmus“. Pokud by se u vás vyskytly problémy, p rosíme o včasné nahlášení poruch 
na telefonním čísle 720 511 730 (servis TKR – Jiří Jirásko). Děkujeme.

Michael Omes, místostarosta města

Výpadky internetu a příjmu televizních 
programů

 

Vás srdečně zve 

na workshop pro veřejnost 

Jak se staví 
skleník, 

který, pokud to aktuální situace a pravidla pohybu osob  

v daném termínu dovolí, proběhne 

10. dubna 2021  
od 14 hodin na školní zahradě 

 

Workshop proběhne pod vedením pana Petra Málka a 
pana Libora Dejmala. Budeme stavět skleník 
z polykarbonátu a hliníkových rámů s cihlovou 

podezdívkou.  

Přijďte se podívat/vyzkoušet si. Těšíme se na vás! 

 

Uzávěrka příštího čísla 19. 4. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 4. 2021)
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Distanční výuka ve škole se rozšířila od 1. března i na první a druhé 
třídy, takže školní chodby utichly docela. O týdenních plánech a učivu 
jsou žáci i rodiče pravidelně informováni na webu školy.

Žáci 6. A a 6. C, když probírali v hodině dějepisu starověkou Palestinu, 
její náboženství a Desatero Božích přikázání jako soubor zásad slušného 
chování, vymysleli ve skupinách DESATERO distanční výuky:

  1) Včas do online hodin chodit budeš.
  2) Při online hodině nikam pryč nepůjdeš.
  3) Za své učení zodpovědnost převezmeš.
  4)  Pomni, abys každý den na vzduch čerstvý šel a tím si ducha 

svěžího uchovej.
  5)  Nevíš–li si rady, bližního svého o pomoc požádej neb 

spolužáku svému hbitě zavolej.
  6) V hodinách poslouchej.
  7) Na nic se nevymlouvej.
  8) Poruchu elektroniky nepředstírej.
  9) Mikrofony si navzájem nevypínej.
  10) Úkoly sobě moudře rozvrhneš, a tak vždy včas hotov budeš.

Situace je pro všechny náročná, ale pro žáky devátých tříd je ještě 
o kousek horší. Přijímací zkoušky na střední školy se pro naše deváťáky 
posunuly z dubna na květen – na 3. a 4. května, pro uchazeče na gym-
názia na 5. a 6.5.

Tento týden se v médiích začaly objevovat zprávy o tom, že by se žáci 
do škol mohli vrátit v druhé polovině dubna. Můžeme se na to těšit a mů-
žeme doufat a můžeme věřit, že se  tak opravdu stane. Pak by se všem 
zúčastněným značně ulevilo. 

Příjemné jarní dny přeje za ZŠ 
Monika Linková

Milí čtenáři,

zdravíme vás z Mateřské školy Přibyslav a informuje-
me vás o aktivitách za měsíc březen.

Počátkem března byla z důvodu vládního nařízení škola uzavřena, děti v povinném předškol-
ním vzdělávání přešly z presenční na distanční výuku. Ve všech třídách po celou dobu uzavření 
probíhá vzdělávání dětí formou vzdělávací nabídky na webu školy, zasíláním do e-mailových 
adres, využity jsou i schránky jednotlivých tříd na plotě mateřské školy, či box u Berušek – MŠ 
Tyršova. 

Paní učitelky nahrávají písničky, čtou pohádky, hrají divadla z prostředí mateřské školy, zasílají 
videa s logopedickými chvilkami, nahrávají videa s doprovodem hudebních nástrojů.

Děti zpět do školky zasílají nahrávky se splněnými úkoly, fotky, výrobky na výzdobu města 
– berušky na stromě na náměstí, dřevěná krmítka, ale i obrázky na „Jarní výstavu“ na MŠ Bez-
ručova i na MŠ Tyršova – přijďte se podívat.

Předškoláci mají vzdělávací nabídku obohacenou o on-line výuku (individuální i skupinovou). 

Děti komunikují přes Skype, Mes-
senger či Whatsapp – učí se poznávat 
ICT technologie a  efektivně s  nimi 
pracovat, dodržovat pravidla ko-
munikace, ovládat jednotlivé prvky 
(např. vypnutí mikrofonu, zesílení 
zvuku a další).  

Zaměstnanci mateřské školy se 
i v tomto období snaží potěšit místní 
občany a podpořit je.

Pro radost je zrealizována Jarní vý-
stava, vyzdobené plakátovací plochy 
(obrázky tvořily děti s  rodiči), jarní 
motivy zavěšené v  různých částech 
města, dárky pro Domov seniorů.

Dále školní jídelna na  každý týden 
připravovala náměty –„Nápady – 
Aneb co doma vařit“ (na webu školy). 

Od 15. 3. byla v naší škole zřízena 
třída pro děti rodičů vybraných profesí, přihlášených je 19 dětí (ve věku od 2 do 6  let). I v této 
třídě po celou dobu probíhá distanční výuka a mladším dětem je poskytována vzdělávací na-
bídka jednotlivých tříd. 

Těšíme se brzy na viděnou se všemi dětmi a rodiči.

Hezké dny a pevné zdraví. 
Mgr. Martina Maloušková,

ředitelka

Zprávy ze ZŠ

Pár písmen 
z MŠ Přibyslav
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Online přenosy a kabelová televize na Velikonoce
Online přenosy budou dostupné na studiu Baptista na kanálu YouTube. Odkazy na webových stránkách 

farnosti a FB. Pokud to technické zázemí města Přibyslav dovolí, budou označené mše přenášeny v reálném 
čase i na kabelové televizi. Uchovávání záznamů velikonočních bohoslužeb je biskupem zakázáno. Na You-
Tube budou tedy před další bohoslužbou smazány. 

Účast
Na každý z obřadů může přijít vzhledem k platným opatřením nejvýše 30 lidí při zachování pandemických 

hygienických opatření (respirátor, desinfekce, rozestupy vyjma rodinných příslušníků jedné domácnosti). 
Prosím vyberte si tak, aby se mohli účastnit i jiní. Když si někdo vybere čtvrtek, měl by v pátek pustit někoho 
jiného, ideálně i v sobotu a neděli. Pokud zůstanou místa volná ještě den před konáním další bohoslužby, 
může se někdo napsat znovu. Přístup k zapsání bude jasně daný. Zapisování na svátky se uskuteční v úterý 
30. března od 16. 30 do 17.30 hodin. Pak je možné se zapisovat v  průběhu týdne při adoracích.

Adorace a otevřený kostel – možnost modlitby
Zelený čtvrtek 19.30 – 20.30
Velký pátek 9.00 – 15.00; 19.30 – 20.30
Bílá sobota 6.00 – 14.00

Dluh
Půjčka z listopadu minulého roku na fi nancování soklu kostela uzavřená na 4 roky s městem Přibyslav byla 

v únoru z vašich štědrých vánočních příspěvků vypořádána do výše 45 procent, tedy 350 000 Kč. Děkujeme.

Oltář, obraz a rám
V dubnu se do kostela vrátí zrestaurovaný obraz Narození Jana Křtitele, rám bude restaurován o něco déle. 

Také se z výstavy vrátí jeden zapůjčený párový obraz vedle hlavního oltáře. 

Portály
Bylo vysoutěženo podání nabídky na restaurování šesti kamenných portálů kostela, podloubí a patra věže. 

Financování ze strany MK ČR bude v tomto případě realizováno ve výši přibližně 98 procent. Město Přibyslav 
tyto akce fi nančně nezatíží žádným povinným podílem. 

Sv. Josef sbírka
Na Domov sv. Josefa v Žírči pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou jsme ve farní postní aktivitě 

doposud vybrali 4320 Kč. Děkujeme.

Kříž
V  letošním roce budeme spolu s  nejnutnějšími úpravami na  věži usazovat očištěný 

a ošetřený kříž. Proběhly už konzultace s památkovým ústavem, byly objednány práce 
na ošetření kříže, jeho bezpečné usazení, předjednáno fi nancování akce, na kterém se 
bude podílet město a farnost bez účasti jiných subjektů. V určený čas proběhne už jen ob-
jednávka jeřábu podle možností dotčených fi rem. Podle všeho by náklady neměly být nijak 
astronomické. Případně můžete přispět na účet farnosti: 1120706379/0800. Děkujeme.

Křížová cesta
Na svatý týden jsme pro vás připravili prozatímní křížovou cestu od hesovské Savencie 

až ke  kříži mezi Dvorkem a  Uhrami. Časem by mohla být usazena trvaleji, jen možná 
odlišnou cestou. To až v příštích letech. Společně ji vzhledem k omezením nemůžeme 
jít. Ale můžete si ji projít sami. Je vyznačena křížky. Text i mapu máte k dispozici ve far-
ní  Římse. Na  Velký pátek budeme křížovou cestu přenášet v  15.00 hodin, bez účasti 
věřících.  Ve stejný čas bude křížová cesta v kostele, na kterou se už můžete zapsat. Jako 
průvodce můžete využít páteční slovo před Květnou nedělí.

Milí spoluobčané, farníci
Doba, ve které se odehrály velikonoční události, se v mnohém podobala dnešní. 

Nebyl koronavirus, ale zase byl Izrael okupován Římany. Nebylo tu ANO ani NE. Ale 
spousta jiných politických stran. Herodovci, farizeové, saduceové, rebelové, strana 
kolaborantů. Každá měla své příznivce a odpůrce i vlastní recepty na řešení situace. 
Budoucnost byla nejistá. Ježíš nepřinesl žádné okamžité řešení. Božská strategie se 
zdála být spíše ne-řešením, než nějakým vyvedením z nesnází. Ježíš na sebe nechá 
padnout všechnu lidskou vinu. Nechává se obvinit ze všech zel, jak to činí lidé do dneš-
ka. To Bůh to dopustil – takže za to může. Na kříž s ním. Láska vydrží mnoho a přesto 
hledí na milovaného s nadějí. Není to pocit, ale rozhodnutí přát druhému dobro 
za všech okolností, a o to dobro se pro něj přičinit. Ježíš se tedy přičinil. Vyvýšený 
na kříži žádnou naději nevzbuzoval. Vypadalo to úplně špatně. Mesiáš zemřel. Vý-
znam své smrti dává Ježíš sám. Zemřel za nás, aby se i sama smrt stala cestou k životu. 

Proto třetího dne vstal z mrtvých. Tuhle naději máme 
v rukách při slavení Velikonoc. I když všechno vypadá 
špatně, může to dospět k lepšímu a při víře v Ježíše má 
všechno smysl. Protože všechno ubíhá k vítězství nad zlem a smrtí, pokud se člověk 
připojí k Bohu. Tři dny od smrti ke vzkříšení. V příběhu nás všech i každého z nás exis-
tují takové dny, kdy procházíme tmou, beznadějí a někdy i smrtí či utrpením. Společně 
nebo každý ve svém konkrétním příběhu. Ježíš řekl učedníkům, že třetího dne vstane 
a třetího dne vstal. A řekl učedníkům, že je cesta, pravda a život. Moc bych vám přál 
a prosím za to, abyste poznali, že tím vším se dá procházet s nadějí. Že někdo jde 
s námi, dokonce do hrobu a ještě dál. Požehnané Velikonoce! Buďte zdraví a otevření 
přátelství vašeho božského přítele Krista, ať už se znáte osobně nebo jen z doslechu.

P. Pavel Sandtner

Pořad velikonočních obřadů:
1. 4. Zelený čtvrtek 

16.00 mše na památku večeře Páně
18.00 mše na památku večeře Páně (ONLINE)
19.30 – 20.30 příležitost k modlitbě

2. 4. Velký pátek
9.00 – 15.00 příležitost k modlitbě 
15.00 křížová cesta se sv. přijímáním (ONLINE)
16.00 velkopáteční obřady (ONLINE)
18.00 velkopáteční obřady
19.30 – 20.30 příležitost k modlitbě

3. 4. Bílá sobota
6.00 – 14.00 příležitost k modlitbě
18.00 vigilie (ONLINE)

4. 4. Vzkříšení
8.00 mše svatá
9.30 mše svatá (ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory

Velikonoční pondělí 
8.00 mše svatá
11.00 Žižkovo Pole

11. 4. 17.00 meditativní bohoslužba slova doprová-
zená zpěvy jednotlivců a hrou varhan

Na účast při konání bohoslužeb je třeba se zapsat 
na archy v kostele! Počet přítomných nesmí překročit 
30. Vzhledem k nízkému počtu přítomných se ovšem 
nezapisuje na adorace.
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Vážení čtenáři,
pokud situace dovolí, plánujeme letos pro děti opět 

letní příměstský tábor, který proběhne v  termínu 19. až 
23. července 2021. Přihlášky pro veřejnost budou k  dispozici na  našem webu 
od 1. dubna 2021. Více informací najdete na  plakátu nebo na  webu. Na  dotazy 
rádi odpovíme emailem nebo telefonicky.

Těšíme se na setkávání. (:
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Šnýdl Doubková
kontakt@cckpribyslav.cz 

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

V loňském roce si nikdo z nás nemyslel, že epidemie covidu 19 ovlivní spolkový 
život v té míře, v jaké se to stalo a bohužel stále trvá. Výroční členská schůze našeho 
spolku proběhla loni až v červnu, kdy jsme se trochu nadechli po první vlně epide-
mie. Kdy proběhne ta letošní „výročka“, to nikdo neví. To však neznamená, že by 
myslivci zanedbávali své povinnosti při přikrmování zvěře a tlumení škodné, naopak. 
Po zimě také budou členové MS čistit a dezinfi kovat krmelce jako každý rok.

Rovněž myslivecký hospodář musí plnit své povinnosti a  uzavřít k  31. březnu 
proběhlý myslivecký rok. Probíhá sčítání zvěře a vyplňování statistických výkazů. Je 
třeba založit novou evidenci o ulovené a uhynulé zvěři, evidenci plomb a povolenek. 
Plán mysliveckého hospodaření v novém mysliveckém roce platí od 1. 4. 2021 do 31. 
3. 2022.

S omezením pohybu mezi okresy se zvýšil pohyb občanů toužících po čerstvém 
vzduchu po okolí města, a proto se na čtenáře obracíme s prosbou, aby respektovali 
zásady dodržení klidu pro zvěř. Apelujeme hlavně na majitele psů a na provozova-
tele adrenalinových sportů, aby si uvědomili, že zvěř je již tak dost postižená tím, 
že lesy vlivem kůrovcové kalamity prořídly a neposkytují zvěři dostatečnou ochranu 
a klid, a aby své aktivity této situaci přizpůsobili. Nezapomínejme, že na to pamatují 
i zákony.

„Zákon o myslivosti v § 10 odst. 1 zakazuje vlastníkům psů je nechat volně pobí-
hat v honitbě. Za porušení zákazu může myslivecká stráž uložit pokutu v bloko-
vém řízení /§ 14 odst. 1 písm. i) zákona o myslivosti, § 35 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích/. Myslivecká stráž podle § 14 odst. 1 písm. h) zákona o myslivosti je 
oprávněna požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie….

K zajišťování dodržování těchto a jiných povinností osob pohybujících se v ho-
nitbě se zřizuje myslivecká stráž. Myslivecká stráž je dle ustanovení § 14 odst. 1 
písmene e) zákona o myslivosti oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří 
mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti 
sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploce-
ném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.“ 

S nastupujícím jarem přilétá čáp bílý, kukačka obecná a v druhé polovině dubna 
rorýsové. Samice ptáků se připravují na kladení nebo sedí na vejcích, zvěř začíná 
přebarvovat a intenzivně se paství, srnci začínají označovat svá teritoria. Srnci vy-
tloukají paroží, daňci ho začínají shazovat. V lese už lze zahlédnout mláďata prasete 
divokého, liščata a mláďata zajíců už můžete v honitbě rovněž potkat; jejich hlavní 
sezóna je v  dubnu. Zvěř v  tomto období rovněž zvyšuje svou migrační aktivitu, 
upozorňujeme na  to obzvláště řidiče – týká se to hlavně doby kolem rozednění 
a za soumraku. Střety se zvěří jsou pro řidiče nebezpečné a pro zvěř většinou smrtící, 
mějte to, prosím, na paměti.

Přejeme vám i sobě, aby se náš život s jarem navracel k normálu, přejeme hlavně 
pevné zdraví a ještě jednou vás prosíme o ohleduplnost vůči zvěři, zaslouží si to, je 
součástí přírody tak, jako my.

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová, jednatelka

Josef Hamerník, myslivecký hospodář 

Duben v přírodě
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, jsem potěšena, že vás opět 
mohu přivítat při čtení našeho příspěvku z  Kurfürstova domu. Za  okny se sype 
sníh, zítra máme první jarní den (v době psaní příspěvku) a my vás stále nemůžeme 
pustit ani dovnitř do knihovny či do informačního centra. Knihovna naštěstí funguje 
alespoň v režimu výdejního okénka, proto se nerozpakujte nám zavolat, napsat nebo 
zazvonit u dveří, moc rádi vás uvidíme a vybereme vám v rychlosti něco ke čtení. 

Jak víte, březen je měsícem čtenářů. Letos jsme mohli uskutečnit pouze registraci 
nových čtenářů na rok zdarma pro ty, kteří měli zájem a napsali nám. Upomínky 
vám promíjíme již od té doby, co musíme mít zavřeno. I tak jsme ale rádi, že knihy 
v podstatě v termínu vracíte. A kdo měl knihy již dlouho, zareagoval na naši výzvu 
z minulého čísla. Ještě však připomínám – kdo máte knihy doma už dlouhou dobu, 
prosím vraťte je, ať mohou potěšit i jiné čtenáře. 

V kulturním domě stále pracujeme na úpravě půjčovny kostýmů. Až si přijdete 
nějaký vypůjčit, doufáme, že budete mile překvapeni.

V Kurfürstově domě připravujeme již avizované nové publikace – čeká na vás nová 
fotografi cká kniha a na letní sezónu bude k dispozici mapa všech obcí Přibyslavska 
i se zajímavými informacemi o nich.

Děkujeme všem, kteří nám zaslali odpověď na soutěžní otázku v rámci hry „Po-
znáte předmět?“. Sešlo se nám 19 (!) odpovědí! Všechny správné. Na obrázku byla 
CITERA. Vylosovali jsme tři výherkyně, které budeme kontaktovat, a samozřejmě 
si budou moci vyzvednout cenu. Losování jste mohli vidět ve videu na našem fa-
cebookovém profi lu. Neváhejte a poznávejte i další předměty z našich muzejních 
sbírek – soutěž pokračuje. 

Soutěž v pečení velikonočních dobrot bude ukončena a vyhodnocena až v měsíci 
dubnu. Těšíme se na vaše fotografi e, eventuálně i připojené recepty a už teď se nám 
sbíhají sliny. 

Prázdninový turistický kroužek bude! Tedy – musím to poupravit – my s ním po-
čítáme a moc si přejeme, aby proběhl. Loni se nám to moc líbilo a věříme, že i našim 
malým svěřencům. Letos bychom ho chtěli uskutečnit v termínu 12. – 15. července, 
opět maximálně pro 12 dětí ve věku od 6 do 12 let. Pokud máte zájem, hlaste se nám, 
ale peníze zatím vybírat nebudeme. Ty bychom řešili až na poslední chvíli, až by-
chom věděli, že kroužek opravdu bude. Cena pro jedno dítě na tyto čtyři dny by byla 
stejná jako loni – 500 Kč. V ceně je samozřejmě veškeré jídlo, pití a drobné dárky. 

Naše knihovna a  informační centrum se zapojily do  projektu „Odlož mobil 
v knihovně“. Jeho smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozaří-
zení. Akce bude spuštěna od 1. 4 a potrvá do 31. 7. 2021. Vybraná zařízení (mobily) 
budou odborně recyklována a neskončí tak bez užitku na skládce. Kdo se zapojí 
a přinese svůj vysloužilý mobil, bude se samozřejmě moci zúčastnit soutěže o ceny.

V termínu od 29. března do 18. dubna 2021 bude ve výstavní síni Kurfürstova 
domu opět malá výstava „za oknem“. K vidění budou velikonoční dekorace a další 
předměty s velikonoční tematikou, které máme v našem muzeu. Přijďte se podívat.

Děkujeme také všem, kteří nás sledují na facebooku 
a zapojují se například i do online tvořivých dílniček. 
Moc nás vždy potěší vaše pochvala a hlavně fotografi e 
vašich výrobků. 

Jak jste zaznamenali, Divadelní Přibyslav, která byla 
přesunuta z loňského podzimu,  se nemůže uskutečnit 
ani teď na jaře. Můžeme jenom doufat, že už to vyjde 
např. v  říjnu a  listopadu. Vstupenky pořád zůstávají 
v platnosti.

Závěrem už tradičně připomínám, že jsme tu pro 
vás, můžete nám psát, volat, zazvonit u dveří, a neje-
nom kvůli čtivu, ale i jestli si chcete promluvit či cokoli 
jiného.

Příjemné a  klidné prožití velikonočních svátků vám 
přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková
knihovnice

Doplňte do křížovky název knihy či jméno autora:
1. E. B. White: Šarlotina …

2. … Sekora: Ferda Mravenec

3. Vladislav Vančura: … a Kuba Kubikula

4. Ester Stará: Šedík a …

5. Josef Lada: O chytré … lišce

6. Miloš … : Mach a Šebestová

7. Hans Christian Andersen: Sněhová …

8. Petra … : Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.

9. Antoine de Saint-Exupéry: Malý …

10. Astrid Lindgrenová: Ronja, … loupežníka

 

Milí malí luštitelé, moc mě mrzí, že knižní šifru vlastně luštit nemůžete, proto-
že byste potřebovali jít přímo k nám do knihovny. V dubnu tedy šifra nebude, 

ale za to si budete moci alespoň vyluštit křížovku ☺ Souhlasíte? K šifře se v květnu 
zase vrátíme a já věřím, že to už se uvidíme naživo.

Knižní
 šifra

Velikonoční pozdrav 
nejen z knihovny

Město Přibyslav se rozprostírá na ploše 3531,6 hektarů. Vyplývá to z údajů Čes-
kého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČUZK). 

Vlastní Přibyslav - město má výměru 1005 ha. Z  jeho dalších částí je největší 
Dobrá (543,4 ha). Následují Hřiště (441,6 ha), Česká Jablonná (385,7 ha), Dolní 
Jablonná (350,8 ha), Utín (331,9 ha), Poříčí (248,8) a nejmenší Ronov nad Sázavou 
(224,4 ha). Tři části - Dvorek, Hesov a Uhry - jsou vedeny v katastru Přibyslav - město 
a Český úřad zeměměřičský a katastrální jejich plochu neuvádí. 

Ivo Havlík

Jak velká je Přibyslav?
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Do areálu přibyslavské skládky v Ronově nad Sázavou v roce 2020 vjelo 7892 au-
tomobilů. K uložení tam dovezly 26 641 tun směsného komunálního odpadu, přivez-
ly také 991 tun posečené trávy pro kompostování a 29 755 tun zeminy k deponování. 

Starosta města Martin Kamarád na okraj této informace na únorové tiskové kon-
ferenci na přibyslavské radnici poznamenal, že v posledních dnech roku 2020 po-
slanci schválili nový zákon o odpadech, ale dosud k němu nebyly vydány prováděcí 
předpisy.

Občané Přibyslavi za  svoz komunálního odpadu budou nadále platit pouze 
250 korun. Ve většině měst a obcí se hradí dvojnásobek, někde ještě více. 

“Snažíme se držet nízkou daňovu zátěž svých občanů, i když nový zákon o odpa-
dech postupně několikanásobně zvedne náklady našeho města na likvidaci odpadů,” 
řekl Martin Kamarád.

Text a foto: Ivo Havlík

Kolikrát vloni ronovská skládka zvedla 
závoru?

V posledním čtvrtletí roku 2020 byly v Kraji Vysočina vyhlášeny čtyři kulturní pa-
mátky. Jednou z nich je kovárna se zvonicí ve Věžnici, sousední obci města Přibyslav. 

Sdělovací prostředky o tom 18. ledna informovala Ilona Ampapová z Národního 
památkového ústavu.

Bývalá kovárna ve Věžnici č. p. 94 je přízemní zděnou a částečně podsklepenou 
stavbou obdélného půdorysu. Vznikla po roce 1850 jako obecní sýpka, v roce 1879 
byla upravena na školní třídu a byt učitele, od roku 1894 sloužila nejen pro bydlení, 
ale i jako kovárna. 

Stavebník není znám
Objekt plnil také funkci zvoničky v podobě sanktusníku umístěného na vrcholu 

střechy. Stavebník ani stavitel není znám.
„Historická, architektonická a  památková hodnota kovárny ve  Věžnici spočívá 

v  jejím stáří, autenticitě dochovaných prvků, původní dispozici, vícevrstevnatém 
stavebním vývoji a také ve spojení řemeslného provozu s funkcí venkovské zvonice“ 
shrnuje Miloslav Záškoda z telčského pracoviště Národního památkového ústavu, 
který se na prohlášení kulturní památky podílel. 

Zvon je majetkem obce
Při vědomí existence zvonu, jenž je v majetku a opatrování obce, se jedná o uni-

kátní historický celek. 
K nejzajímavějším dochovaným prvkům patří vedle zvonice a celé její konstrukce 

také datovaný krov, okenní výplně snad z  konce 19. století, klenutý sklep, relikty 
architektonického členění fasády a kromě toho původní dispozice spojující obytný, 
hospodářský a výrobní účel objektu. Tou nejcennější částí je však vlastní kovářská díl-
na s částečně zachovaným původním vybavením (zděné těleso výhně s otvorem pro 
připojení měchu a kónickým ústím komína, nika s policemi na nářadí a masivní ponk). 

Kovárna ve Věžnici představuje unikátní a typově zajímavou stavbu, která svědčí 
o provozu dřívější řemeslnické činnosti, tedy i o způsobu života našich předků. Zá-
roveň reprezentuje lidové stavitelství na Přibyslavsku ve druhé polovině 19. století.

Vyhlášení věžnické kovárny za kulturní památku potěšilo kováře Petra Štáfl a, který 
kuje železo v místní části Přibyslavi - Uhrách. “Nebývalo obvyklé, aby kovárna byla 
současně zvonicí”, řekl Přibyslavskému občasníku.

Foto: Národní památkový ústav Ivo Havlík

Za přibyslavskými humny: Kovárna 
ve Věžnici je kulturní památkou

Zaslouží si poděkovat!
V předminulém Přibyslavském občasníku jsem napsala o kříži, který u nás 

v Keřkově stojí a nese letopočet 1849. Moc mě mrzelo, že byl takový opuštěný 
a okolo zarostlý. Jaké bylo mé překvapení, když mi asi za týden po článku bylo 
řečeno, abych se tam šla podívat. Větve a roští, které kříž zakrývaly a překážely, 
byly pěkně vyřezány a odstraněny. Hned to vypadá důstojně.

Vím, že se o to zasloužili keřkovští chlapi s pilou a traktůrkem. Oni vědí, kte-
rých se to týká. Já můžu říct, že si to poděkování zaslouží a  taky se patří říci 
„Zaplať Pán Bůh“.

M. Voralová
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Mezi sběrateli je stále velký zájem o etikety 
již zaniklé přibyslavské likérky Adolfa Böhma. 
V internetovém obchodě www.aukro.cz byla 
23. února 2021 vydražena etiketa kořalky 
Čertův žaludeční likér. Kupující za  barevně 
potištěnou nálepku na  láhev alkoholického 
nápoje z  druhé poloviny 19. století zaplatil 
814 korun.

Z  dochovaných etiket ve  Státním oblast-
ním archivu v  Zámrsku je zřejmé, že Adolf 
Böhm v  Přibyslavi pálil mimo jiné Nejjem-
nější jamajský rum (Feiner Alter Jamaica Su-
perieur; Adolf Böhm, Pribislau Böhmen), ku-
bánský rum (Echter Cuba Rum; Adolf Böhm, 
Pribislau Böhmen) a také šedesátiprocentní 
rumy, například Nejjemnější Antilský rum.

Připomeňme, že lihovar a  octárnu Adolf Böhm, rodák z  Karlova na  Žďársku, 
v Přibyslavi založil v roce 1854. Původně učitel se dodatečně vyučil obchodníkem 
u otce Karla Havlíčka Borovského v Německém Brodě. Když v Přibyslavi ovdověla 
paní Smejkalová, rozená Jelínková, vzal si ji za  manželku i  s  pěti sirotky a  stal se 
spolumajitelem jejího obchodu. 

Adolfův otec Kašpar Böhm koupil šťastný los a  tučnou výhru v  loterii rozdělil 
mezi své tři potomky. To Adolfovi umožnilo naproti přibyslavského nádraží, v místě 
dnešního čerpadla pohonných hmot, vybudovat lihovar. Přibyslavští pěstitelé ovoce 
k pálení již nemuseli vozit koňskými potahy do Šlapanova. 

Historickou značku Adolphe Böhm v roce 1994 získala pálenice v Úsobí.

Ivo Havlík

Sběratel za etiketu z pálenice zaplatil 
814 Kč

Uvnitř čistý cihelný přístřešek s nepočmáranou fasádou na rozcestí u Jablonecké-
ho žlabu již není využíván. 

“Osiřel”, když osadní výbor Dolní Jablonné prosadil, aby okružní linka z Havlíčko-
va Brodu do Polné a zpět zajížděla až na náves. 

“Pomohlo to zejména školním dětem a starším lidem, nemusí za každého počasí 
docházet na téměř kilometr vzdálenou zastávku,” říká bývalá poštovní doručova-
telka Jaroslava Bencová a oceňuje, že pokud by někdo na této zastávce přece jen 
na autobus čekal, nebo u ní chtěl vystoupit, řidič mu ochotně zastaví.

Vesnické zastávky se staly objektem zájmu Jana Vrabce. V roce 2018 v naklada-
telství Grada vydal neobvyklou fotografi ckou publikaci Zastávky. Vedla ho k tomu 
bizarní pitoresknost některých, zejména plechových přístřešků, a také skutečnost, 
že s  rozvojem automobilové přepravy a proměnou dopravní obslužnosti některé 
autobusové zastávky začínají být zbytečné a  z  krajiny nenávratně mizí. Zdánlivě 
okrajové téma tak o době a společnosti vypovídá více, než by se zdálo.

Text a foto: Ivo Havlík

Autobus zastaví i na zrušené zastávce

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný 
pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude 
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifi cké 
nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je 
při navrhování potřeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté dru-

hy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také 
alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady moc 
neužili. Zamyslet byste se měli i  nad tím, zda se výsadba do  daného místa hodí 
z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmín-
kách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny 
nepůvodní druhy je tedy nevhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na  to, aby byly dodrženy všechny zá-

konné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo 
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výš-
ky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 
3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být 
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit 
souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace 

o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na fi nanční zdroje, 
najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manu-
ály, jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace 
o možnostech fi nanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K  tomu slouží centrální registr stromů 

na webu sazimebudoucnost.cz. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo 
od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na  in-
teraktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárod-
ní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace 
nově vysazených stromů je proto velmi důležitá. 

Anna Poledňáková
 PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

Jak na výsadbu stromů na vlastním 
pozemku 
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KAMENNÝ KŘÍŽ u  lesní pěšiny 
z  Přibyslavi do  Hesova kolem rybníka Žabka, 
stojí rovných 85 let. V  roce 1936 ho tam 
postavil Václav Kasal z rolnického rodu “Kasalů 
na  rynku”. Motivem mu byla záhadná vražda 
v  nedalekém lese. “Před patnácti lety jsme 
zjistili, že černá deska s  chválou Ježíše Krista 
a  letopočtem mrazem praskla a  rozsypala se, 
dali jsme proto zhotovit novou a do kříže jsem 
ji znovu zasadil”, říká vnuk stavitele shodného 
jména a příjmení. Kříž z žuly je navzdory svému 
stáří ve velmi dobrém stavu.

Text a foto: Ivo Havlík

Veselou učebnici pravopisu pod názvem Vyjmenovaná slova - doplňovačky, kří-
žovky, osmisměrky již v roce 2018 vydalo nakladatelství Grada Publishing. Byl o ni 
takový zájem, že ji počátkem letošního roku pardubická Tiskárna v  Ráji musela 
dotisknout.

Autorkou vtipných textů je Zuzana Pospíšilová. V úvodu nevšední publikace píše: 
“Tohle je pro tebe ta správná knížka. Jde vlastně spíš o pracovní sešit plný textů, 
úkolů, křížovek, osmisměrek, obrázků a omalovánek, který ti pomůže se záludnostmi 
pravopisu. Jestli tvrdé, nebo měkké, to už pro tebe nebude záhada. Navíc zjistíš, že 
učení může být zábavné. Tak lušti, vybarvuj a hravě se nauč vyjmenovaná slova!”

V kapitole Vyjmenovaná slova po B je úkolem školáka  doplnit správně samohlásky 
i/í a y/ý v povídce Strašidelný dům. Ten prý stál na náměstí v Přibyslavi a pořádně 
vylekal malého Robina, když v něm potkal pána v brnění, byl bez hlavy, tu si držel 
v podpaží. 

Kouzelná kresba Drahomíra Trsťana prozrazuje i adresu hrůzostrašného domu, 
na přibyslavském rynku má popisné číslo 107. Přibyslav se ocitá i v tajenkách křížo-
vek a osmisměrek.

Jméno Přibyslav patří mezi třináct vyjemnovaných slov po b. Ne vždy se tak psalo. 
Do  soklu středověkého pomníku sv. Václava na  přibyslavském náměstí kameno-
sochař vytesal domicil Przibislaw. Kromě našeho města mezi vyjmenovaná slova 
po b ještě patří být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, 
bylina, kobyla a býk.

Autorská práva přetisk 
povídky a její výtvarný do-
provod nedovolují. Zprá-
vu proto ilustrujeme po-
hledem na  přibyslavskou 
školu, která pravopisně 
napsané slovo Přibyslav 
má ve svém logu.

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslav ve veselé učebnici pravopisu

Výstavba marketu společnosti Penny v sousedství hřbitova, kde odpočívají naši 
prarodiče a další drazí členové naší rodiny, je pro nás velikým zklamáním. Stále 
se zdráháme uvěřit, že představitelé města odsouhlasili právě tuto lokalitu. Navíc 
v době, kdy v Evropě a dalších částech světa panují snahy o zachování a rozšíření 
zeleně ve městech. Je smutné, že Přibyslav touto stavbou bude nadále pokračovat 
ve způsobu rozhodování o využití pozemků ve svém okolí stylem “beton tam ještě 
není, pojďme ho tam tedy nalít”.

Pravděpodobně jsme naivně doufali, že doba, kdy nebylo ve veřejném rozhodo-
vání mnoho místa pro duchovno, a kdy přesvědčení, že člověk je pánem přírody 
určovalo politická rozhodnutí i na úrovni místní samosprávy, je za námi. Tedy, že 
něco jako například výstavba areálu JZD přímo u hřbitova se nebude již opakovat. 
Nebo, že alespoň bude obdobný zásah do veřejného prostoru, jako je chystaná vý-
stavba obchodního domu, předmětem široké veřejné diskuze. Týká se to nás všech, 
nejenom zvoleného vedení města. 

Nikdy by nás nenapadlo, že právě vedle přibyslavského hřbitova se budeme dívat 
na  obchodní dům. Tím neříkáme, že areál společnosti ACO je architektonickým 
skvostem, ale poslední, co bychom čekali je, že v podobném trendu bude město 
pokračovat. Někdy máme pocit, že vedení MÚ v této lokalitě zkouší, co vše ještě 
lidé vydrží. 

Přátelské přání slunečných dnů pana starosty v nás vyvolává jen smutnou realitu 
hlučných letních nocí strávených v blízkosti “vysekávačky” fi rmy ACO. Samozřejmě 
chápeme, že je pracovníkům v hale horko a otevřou si vrata, aby vedrem neomdlé-
vali, to je logické. Ovšem je naivní, možná i hloupé se domnívat, že tato skutečnost 
nijak zásadně neovlivňuje život okolních obyvatel.

Slíbená dohoda mezi obyvateli, zástupci města Přibyslav a provozovatelem ACO, 
pokud nějaká byla, tuto tristní situaci nijak nezlepšila. Ochota vedení MÚ a zástupců 
fi rmy ACO řešit dopady provozu továrny na blízké okolí je nulová. Teď tedy jako 
bonus, si budeme ještě “užívat” všechny nepříjemnosti spojené se stavbou a později 
i provozem další “betonové ozdoby” severovýchodní části města Přibyslav a opět 
za prakticky nulové komunikace směrem k občanům, kterých se tyto průmyslové 
“klenoty” dotýkají nejvíce.

Nevíme, jestli dokážeme něco v  rozhodování města změnit, když se doposud 
nikdo nad představou výstavby v sousedství hřbitova ani nepozastavil. Říci, že je 
nám z  toho smutno, je opravdu jen velmi málo. Nechceme se nikoho dotknout, 
ale v  takovém počínání nevidíme opravdu nic kladného. Hlavně, abychom příští 
průmyslové zástavbě nemuseli uvolnit  i část hřbitova.

S přátelskými pozdravy rodina Syberova a rodiny Musilových

Neuděláme místo hřbitova rovnou 
parkoviště?

TELEKOMUNIKAČNÍ STOŽÁR na  náhorní planině mezi 
Dvorkem a  Uhry nepochybně poskytuje daleký výhled na  Utín a  Dlouhou Ves 
a možná ještě vzdálenější obzory. Žel, štíhlá vysoká věž, která převyšuje všechny 
okolní stromy, není veřejně přístupnou rozhlednou. Komu stožár patří, jak je 
vysoký a k čemu přesně slouží, se autorovi fotografi e zjistit nepodařilo, neví se to 
ani na radnici.

Text a foto: Ivo Havlík
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 Nezahálíme a  připravujeme Letní prázdniny s  SK JUVENIS, v  termínu letních 
prázdnin – od 26. do 30. 7. 2021. Vše se bude odvíjet od aktuální epidemické situace. 
Naše prázdniny jsou určeny pro všechny děti z 1. až 5. třídy ZŠ (nejen pro členy 
klubu) a to se týká i letošních předškoláků! Každý den od 8:00 do 16:00 hodin. 
Pro děti je připraven bohatý nejen sportovní program. Pobyt venku (pohybové hry, 
vycházky, volné hry na hřišti). Soutěže a hry různého zaměření. Za nepříznivého 
počasí bude program probíhat ve sportovní hale. Děti se můžou těšit na spoustu 
nových zážitků a nových kamarádů. 

 Podrobnosti naleznete na našem webu: www.skjuvenis.cz. 

Za SK JUVENIS PŘIBYSLAV
Šárka Jandová, m anager klubu

pro holky a klukyPrázdniny p

h do 16:00 hOd 8:00 h

V  době uzávěrky dubnového vydání 
Přibyslavského občasníku (v  pravé po-
ledne 19. března) ofi ciální web Fotbalo-
vé asociace České republiky zcela vážně 
uváděl, že mužstvo SK Přibyslav v neděli 
28. března 2021 nastoupí na domácím 
hřišti proti týmu Horáckého fotbalového 
klubu Třebíč. 

Úředně byl stanoven i  čas výkopu 
- v  15 hodin. Zápas měl pískat David 
Landsman, hlavnímu rozhodčímu měli 
na pomezí s praporky mávat ofsajdy Mi-
chal Stehlík a Jan Kliner.

Naprosto detailní informace se však 
zjevně míjela s realitou covidu-19. Podle 
členů výboru fotbalového klubu Františ-
ka Prchala a Zdeňka Krčála zatím platí, 
že pokud pandemie ustoupí, bude v říj-
nu přerušené podzimní kolo přeboru 
Kraje Vysočina dohráno v  druhé polovině května a  v  průběhu června. Jarní část 
přeboru nebude sehrána vůbec. Na podzim by byl zahájen nový fotbalový ročník 
2021/2022. 

Obdobný osud zřejmě postihne rezervu SK Přibyslav, která hraje okresní přebor 
Havlíčkobrodska, a tým Sativy Keřkov, účastníka soutěže III. třídy.

Proslýchá se, že o mladého přibyslavského odchovance, útočníka Jakuba Bačkov-
ského, projevil zájem Kovofi niš Ledeč nad Sázavou, který připravuje bývalý trenér 
Přibyslavi František Polák. Zda k přestupu skutečně dojde, zatím není známo.

Fotografi e, která ilustruje málo optimistické řádky, je přesně rok stará, pochází 
z prvního jarního utkání na našem hřišti v poslední březnové neděli roku 2020, tehdy 
jsme v prvním jarním utkání hostili FC Chotěboř.

Text a foto: Ivo Havlík

 FOTO NA 100 METRŮ. 
Brankář Lukáš Pazderka při razantním výkopu 

míče od domácí svatyně zvané “u Lesňáku”. 
Záběr byl pořízen od protilehlé branky, které 

fanoušci říkají “u Žižky”. 
Přibyslavské hřiště je dlouhé 106 m.

FLORBAL 
SICE V NEDOHLEDNU, 
ALE NEZAHÁLÍME

Fotbalové jaro nezačalo,
dost možná ani nezačne

Sedmnáctiletá Tereza Havlíčková, absolventka Základní školy v Přibyslavi a nyní 
studentka sportovně zaměřené Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě, ani v pan-
demii nepřerušila běžeckou přípravu. 

Trénuje pro tratě 400, 800 a 1500 metrů. Závodí v dresu lehkoatletického klubu 
AC Čáslav, na jehož stadionu potkává světovou rekordmanku Jarmilu Kratochvílo-
vou. Zda Tereza bude mít blíž k čtvrtce, půlce nebo míli, se teprve uvidí.

Objektiv Ivo Havlíka atletku zachytil při přespolním běhu podél potoka Bystřina 
v Jabloneckém žlabu. Při tréninku ji občas sekunduje její otec Radek Havlíček, ve-
doucí místního hospodářství odboru technických služeb města Přibyslav. Že se táta 
zadýchá víc než dcera, je z druhé fotografi e patrné.

Text a foto: Ivo Havlík

Tereza Havlíčková trénink ani 
v pandemii nepřerušila
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Dne 27. dubna letošního roku oslaví výročí 
devadesáti let života 

paní 
Věra Novotná, 
dlouholetá členka Junáku a ODS.  
Paní Novotná se společně se svým manželem 
Mojmírem Novotným, prvním porevolučním 
starostou Přibyslavi, podílela na organizaci mnoha skautských táborů, kde působila jako kuchařka, ale i „babička“ 
všech táborníků. Za město Přibyslav chceme paní Věře Novotné popřát pevné zdraví a vše nejlepší do dalších let. 

Martin Kamarád, starosta města 

Michael Omes, místostarosta města 

Vzpomínka 
 

Dne 17. dubna 2021 uplyne 10 let od úmrtí 

našeho manžela, tatínka a dědečka, 

pana   

Antonína Remeše 
z Přibyslavi.  
 
Stále vzpomínají 

manželka, syn Pavel s manželkou, 
dcera Jaroslava a vnuci Lukáš, Martin a Jan 
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Tenkrát, tenkrát voněl čas, velkou touhou okouzlil nás, 
tenkrát, tenkrát voněl čas a já nevím, proč mlčelas. 

A roky daly se v závratný let, vraťte se k nám dvěma, vraťte se zpět. 
Tenkrát, tenkrát voněl vřes a já hledám, dál hledám dnes. 

 
Tenkrát, tenkrát voněl čas a jak koně, bílý koně běžel kolem nás. 

A roky daly se v závratný let, vraťte se k nám dvěma, vraťte se zpět. 
Tenkrát, tenkrát voněl vřes a já hledám, dál hledám dnes. 

Tenkrát, tenkrát voněl čas a jak koně, bílý koně běžel kolem nás… 

 

27. 4. 1931 

se narodila paní Věra Novotná 

…vdávala se ve dvaceti, se svým mužem prožila bezmála 57 let, 

vychovali tři děti… 

K devadesátinám přejeme především pevné zdraví… 

Věra, Mojmír, Zdena 

Zbyňa, Hanýžka, Kačka, Pavlínka, Mojma, Efulka 
Toník, Adam, Šimon, Viktor, Adámek, Vítek, Jonášek, Olivie, Mikuláš, Štěpánek, 

Jeremiáš, Magda, Anička, Ríša 
 

Poděkování

Ráda bych poděkovala týmu zaměst-
nanců pečovatelského domu v Při-
byslavi. Vstřícný přístup pečovatelek, 
chování ke klientům ale i velmi dobrá 
organizace provozu, vytváří příjemnou 
atmosféru v pečovatelském domě.

Za vše velmi děkuje 

Věra Šteklová s rodinou.

V Přibyslavi 9.3.2021

 
 

ROZVOZ   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  JAKO JSOU 
 

 
 

 
 

 

724 948 763 
www.vmcateringpribyslav.cz 

info@vmcateringpribyslav.cz 
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CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL
  Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu? 

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

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

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

ODHADY NEMOVITOSTÍ 
ZNALECKÉ POSUDKY 

 

pro dědická řízení, k notáři pro vypořádání dědictví 
 

vypracuji rychle, cena dohodou 
 

Miloš Šimek 
Přibyslav 

tel.: 602 445 921 
 

soudní znalec jmenovaný předsedou krajského soudu 

Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz

Koupím garáž 

v Přibyslavi 

nebo v Dobré.

Telefon: 

773 594 283
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RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps
od 250 Kč
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E-KOLA VYSOČINA 
Jarní akce pro všechny cyklisty! 

 ke každému dětskému kolu přilba zdarma 
 roční servis v ceně nového kola/elektrokola 

 

Něco z naší nabídky: 

 městská elektrokola od 19.990 Kč 
 treková elektrokola od 24.990 Kč 
 horská elektrokola od 29.990 Kč 

 

Servis a prodej kol provádíme v době 
nouzového stavu po objednání na našich 
stránkách, e-mailem a nebo telefonicky. 
 

ekolavysocina@seznam.cz 

www.e-kolavysocina.cz 

737 433 003 Prodejna Přibyslav 

733 371 049 Prodejna Jihlava 







369 000
22

3 900

ŠKODA

KAMIQ
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Březnová on–line dílnička v knihovně

 

 

 

 

 

 
    

 

 

          Zápis proběhne pouze za přítomnosti jednoho z rodičů /bez přítomnosti dětí/ 
                                         Zájemce prosíme, aby si rezervovali čas přes internet na e-mailové  

adrese ms@novedvory.eu 
                                         Pro nadcházející školní rok je možné se dítě přihlásit i přes internet  

– informace najdete na webu školky www.msnovedvory5.webnode.cz 
  

                       s sebou vezměte: rodný list dítěte 
                          občanský průkaz 
    očkovací průkaz dítěte 

vyplněnou přihlášku (přihláška ke stažení na 
          https://msnovedvory5.webnode.cz/zapis-do-ms/) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Mateřská škola Nové Dvory, p. o., Nové Dvory 37, 592 12 Nížkov 
tel. 566 666 245         e-mail: ms@novedvory.eu         www.msnovedvory5.webnode.cz 
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