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Svěřil jsem se jedné nejmenované paní zastupitelce … Šnýdlové …, že bych rád 
začal květnový úvodník optimisticky. Poradila mi, že bych mohl začít třeba tím, že 
máme opět nového ministra zdravotnictví. Tak uvidíme, jak to zapůsobí. Každo-
pádně se konec března překlopil v  polovinu dubna, za  okny stále poletuje sníh, 
nebezpečný virus řádí v ulicích a objevení jednoho nakaženého žáka při testováních 
ve školách nás přijde zhruba na 100.000 Kč. 

Očkovací centrum v  Přibyslavi mělo slibovaného 6. dubna všechna povolení 
a souhlasy k zahájení své činnosti, tak jak jsem napsal, jenom ty vakcíny nám dlouho 
chyběly. Poslední příslib zní, že poprvé se bude v Přibyslavi očkovat mezi 26. – 30. 
dubnem, takže až budete držet v rukou květnové číslo Přibyslavského občasníku, 
sami uvidíte, co je na tom pravdy. Abych zbrzdil případné přebujení optimismu, tak 
je počítáno s tím, že nedostatek vakcín bude minimálně do konce května.

Snad optimistickou zprávou je, že se nám podařilo po několika letech dokončit 
jednání s Biskupstvím Královéhradeckým o prodeji pozemků určených k výsadbě 
zeleně v ulici Gen. Luži. Tímto děkuji i P. Pavlu Sandtnerovi, který nám byl při všech 
jednáních k dispozici a byl nápomocen s uvedením představ biskupství o přibyslav-
ských reáliích a cenách na pravou míru. Díky tomu proběhne jednání s nájemcem 
a bude realizován projekt ozelenění tohoto pásu společností ACO; následně by o něj 
mělo pečovat město Přibyslav. Nevýhodou tohoto projektu zůstává, že i  v  době 
globálního oteplování roste zeleň relativně pomalu.

Poslední v  sérii radostných zpráv je informace, že jsme zahájili práce na  výbě-
rovém řízení na stavbu kolumbária. Byť se nám mnohé projekty, především těch 
rozsáhlejších staveb, zpožďují kvůli  peripetiím v  povolovacím procesu, tento se 
povedlo dotáhnout do konce a kolumbárium se začne stavět na našem hřbitově 
již letos. Pro zvídavé novináře nutno dodat, že brzké zahájení této stavby nemá nic 
společného se současnými úspěchy naší vlády, ale vychází z potřeby zabezpečení 
důstojného uložení uren v prostorách našeho hřbitova. Hřbitova, který snad nebude 
parkovištěm, jak se pokusím vysvětlit na jiném místě tohoto listu. 

Pokusil jsem se zahájit květen krátce a optimisticky. Polibte své milé pod rozkvetlou 
třešní, pokud letos rozkvetou, neodstavte humor na  druhou kolej, usmívejte se 
na své blízké, ale i na ty ostatní a odpusťte mi protentokrát, že jsem zvolil jako formát 
úvodníku fejeton.

Martin Kamarád, starosta města

Stává se mi čas od času, že na sociálních sítích narazím na diskuzi k některému 
z mnoha přibyslavských problémů. A nezřídka mají tyto diskuze podobný charakter. 
Uchopí se reálná skutečnost, kolem ní se vytvoří virtuální realita a o té se pak široce 
debatuje. Zajímavé je, že všechny tyto debaty mívají tři podobné prvky. Za  prvé 
se jich pravidelně účastní lidé, kteří v Přibyslavi vyrostli, mají ji rádi, ale zpravidla 
zde stabilně nežijí. Za druhé se v těchto diskuzích často mísí fakta s představami, 
přáními a „vtipnými“ smyšlenkami a za třetí se prakticky nikdo z protagonistů před 
jejich zahájením neinformoval na stav věci přímo u zdroje, tedy například na radnici. 
Na sociálních sítích se obdobné děje prakticky pořád, nejen v souvislosti s Přibyslaví, 
takže se tomu člověk pousměje. 

V posledním Přibyslavském občasníku se objevil pokus uchopit problém stavby 
marketu společnosti Penny podobným způsobem. A jelikož se jedná o časopis vy-
dávaný městem a distribuovaný do domácností na Přibyslavsku, rád bych na článek 
rodiny Syberových a rodin Musilových „Neuděláme místo hřbitova rovnou parko-
viště?“, reagoval.

Několikaletou anabázi vzniku marketu v Přibyslavi i výběru možných pozemků 
jsem na stránkách tohoto listu již osvětloval. Proto se v tomto článku budu zabývat 
pouze dojmy autorů a pokusím se je vyvrátit konkrétními daty. Autoři článku se totiž 
„zdráhají uvěřit, že představitelé města odsouhlasili právě tuto lokalitu“, diví se, že 
takovouto výstavbu určuje „politické rozhodnutí“, kritizují absenci široké veřejné 
diskuze stran záměru výstavby obchodního domu v právě takto citlivé lokalitě. Snad 
i přirovnávají tuto stavbu ke stavbě JZD přímo u hřbitova. Jenže opak je pravdou. 

O výstavbě marketu, či chcete-li obchodů, rozhodli zastupitelé města Přibyslav 
dne 17. 3. 2010 tím, že schválili „Územní plán Přibyslav“ v navrženém a odpřipo-
mínkovaném znění, jenž nabyl účinnosti 15. 5. 2010. Schválením územního plánu 
došlo v lokalitě za hřbitovem ke změně z veřejné vybavenosti, zeleně a průmyslové 
výroby na „komerční vybavenost“. Tímto je způsob využití území dán již jedenáctým 
rokem a zastupitelé žádné další rozhodnutí stran využití tohoto území, které je v sou-
kromém vlastnictví, doposud nedělali. 

To, že vznik územního plánu, včetně umístění komerční vybavenosti v prostoru 
za  hřbitovem prošel širokou veřejnou diskuzí (fakticky tou nejdůslednější jakou 
mohl projít, neboť i  připomínky a  námitky prošly ofi ciálním projednáním) doka-
zuje mnoho zápisů z předchozích let. Za ty nedůležitější bych považoval z počátku 
tvorby plánu zápis ze stavební komise města Přibyslav ze 17. prosince 2007 a ze 
společného projednání zastupitelů a stavební komise z 21. listopadu 2007, po nichž 
následoval dlouhý proces schvalování a tvorby samotného územního plánu. Návrh 
zadání územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v roce 2008 a každý 
mohl uplatnit své připomínky. Veřejné projednání, tedy jednání o územním plánu 
s  veřejností,  proběhlo dne 10. března 2010. Bylo vůči plánu vzneseno skutečně 
několik námitek. Ani jedna se však netýkala umístění komerční vybavenosti za hřbi-
tovem, přesto, že na projednání, pokud mne paměť neklame, byla vhodnost tohoto 
umístění probírána. Vzhledem k tomu, že byl tento prostor jedním z mála, kde mohly 
potenciální obchody reálně vzniknout, nebyly vůči tomuto řešení nakonec vzneseny 
žádné námitky. 

Rád bych věřil tomu, že rodina Syberova a rodiny Musilovy tenkrát netušily, že 
nějaké takové jednání probíhá, nebylo by to divné, je to už víc jak jedenáct let, 
případně mohly tento proces nezaznamenat, či zapomenout a stěžují si oprávněně. 
Doložitelným faktem, který mne nutí klást si otázky a vzbuzuje ve mně pochybnosti 
nad jejich „přátelskými pozdravy“, ale zůstává, že přípravou územního plánu, jeho 
projednáváním a schvalováním byl dle zápisů pověřen Ing. Jiří Musil, jejich blízký 
příbuzný, který na celém plánu aktivně pracoval a podílel se i na přípravách celého 
procesu jeho tvorby. A pokud mne paměť neklame, zabýval se v té době pan Sybera 
možností stavby fotovoltaických elektráren v  okolí Přibyslavi, takže byl s  největší 
pravděpodobností s územním plánem detailně seznámen. 

Prostor v blízkosti hřbitova opravdu není možná nejvhodnějším prostorem pro 
stavbu obchodů a marketů. Nicméně v našem případě, zdá se, je nejvhodnější mezi 
prostory možnými. Domnívám se, že pokud město odpovědně projednalo v minu-
losti územní plán, nemělo by ho měnit zásadním způsobem, byť se politická repre-
zentace ve městě výrazně proměnila. I  to je obrázkem důvěryhodnosti a stability 
pro možné investory.

Martin Kamarád, starosta města

Hlavně optimisticky Otázky a odpovědi
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Geografický informační systém
Informační systémy slouží pro přehled a správu veřejných komunikací, sítí, do-

pravního značení a  dalších prvků infrastruktury. Moderní systémy fungují tak, že 
na mapovém podkladu je hladina s grafi ckým vyobrazením energetické, komunikač-
ní nebo jiné sítě. K výkresové (grafi cké podobě) je vytvořena datová složka, která 
obsahuje všechny potřebné informace (označení, popis, parametry, technický stav, 
záznamy o revizi, časové údaje).

Význam tohoto systému spočívá kromě možnosti správy a obsluhy prvků infra-
struktury také v poskytnutí základních informací projektantům a správcům sítí, ať 
už pracují pro město nebo jiné subjekty. Základním předpokladem pro funkčnost 
takového systému je jeho průběžná aktualizace. Město Přibyslav má podobný sys-
tém vytvořen již řadu let. O  správu a  určitou celistvost systému se stará externí 
společnost.

Pasport veřejného osvětlení
Odbor technických služeb aktuálně připravil podklady pro zpracování pasportu 

veřejného osvětlení v elektronické podobě. Uvedený pasport v elektronické podobě 
je předpokladem pro podání žádosti o  dotaci. Na  podzim bude vhodný dotač-
ní titul otevřen, a pokud bychom za město Přibyslav chtěli žádat, je třeba mít vše 
připraveno. Modernizace veřejného osvětlení v  Přibyslavi a  místních částech by 
přinesla významné úspory. Nová technologie dokáže při použití vhodné aplikace 
automaticky diagnostikovat několik typů poruch. Prakticky to znamená, že technik 
se o poruše s přesnou lokalizací dozví ještě dříve než občan, který pak poruchu hlásí 
a popisuje, o jaký sloup se jedná.

stále ještě považuji za důležité sdílet s Vámi v rámci nabídnutého prostoru informace 
o očkování proti COVID-19. Vedle pěti očkovacích míst zřizovaných krajskými nemoc-
nicemi se koncem dubna očkování v Kraji Vysočina rozšířilo o další na celkově 12 míst. 

REGISTRACE
Od 14. dubna 2021 se mohou na očkování registrovat občané ve věku 65+. Při-

hlásit se mohou přes webovou stránku registrace.mzcr.cz, následně je třeba vyčkat 
na zaslání tzv. zvací SMS s ověřovacím kódem PIN2, který je nutný pro rezervaci oč-
kování, tedy vybrání konkrétního data a času. Termíny očkování jsou registrovaným 
osobám přiřazovány postupně podle věku. 

REZERVACE/OBJEDNÁNÍ
Po doručení tzv. zvací SMS s ověřovacím kódem PIN2 je dobré bez zbytečných od-

kladů provést výběr nabízeného termínu a času pro očkování. Rezervaci/objednání 
proveďte přes webovou stránku reservatic.com/ockovani. Současně s potvrzeným 
termínem Vám systém automaticky vygeneruje i datum druhé návštěvy pro aplikaci 
druhé dávky vakcíny. Tento termín si prosím pečlivě poznamenejte a dodržte jej. 

OČKOVÁNÍ
Během měsíce dubna bude na Vysočinu dodáno každý týden 12 870 dávek vak-

cíny Pfi zer/BioNTech, nepravidelně v  mnohonásobně nižším objemu přicházejí 
očkovací látky Moderna a  AstraZeneca. Poslední jmenovaná je dodávána přímo 
do ordinací praktických lékařů. Na měsíc květen ministerstvo zdravotnictví avizuje 
mírné navýšení dodávek vakcíny Pfi zer/BioNTech, týdně by mělo na Vysočinu dora-
zit zhruba 15 tisíc dávek očkovací látky. Vzhledem k tomu, že ministerstvo zdravot-
nictví rozhodlo o posunutí aplikace druhé dávky u nově očkovaných klientů, zrychlilo 
se očkování první dávkou. Očkovací centra krajských nemocnic v dubnu každý týden 
proočkovala jednotlivě 2,5 až 3 tisíce lidí, tedy veškerou dodanou týdenní zásobu 
vakcíny. Současně probíhá i  očkování druhé dávky vakcíny. Dovolím si také dvě 
důležitá upozornění, která očkování v centrech velice usnadní a urychlí. Chroničtí 
pacienti musí mít s sebou lékařskou zprávu potvrzující jejich stav (nezáleží na datu 
vystavení a postačí i  kopie). Bez této lékařské zprávy bohužel hrozí, že nebudou 
ve stanovený čas očkováni. Pokud je to možné, přineste si s sebou také už vyplněný 
Dotazník před očkováním, k dispozici je na www.ockovanivysocina.cz, a to přímo 
vyplnitelný/interaktivní nebo ve verzi pouze pro tisk. Pro plynulý průběh očkování 
je důležité dodržet objednaný čas, stačí přijít 10 minut před termínem. 

 Nová očkovací centra (postupné zapojení do systému během dubna, května):
— Očkovací centrum Chotěboř
— Očkovací centrum Přibyslav
— Očkovací centrum Počátky
— Očkovací centrum Velké Meziříčí

Veškeré informace o očkování v Kraji Vysočina, o očkovacích centrech, statistiky 
a avíza jsou průběžně zveřejňovány na www.ockovanivysocina.cz. Případné do-
tazy na očkování je možné konzultovat každý den od 8 do 20 hodin na informační 
lince Kraje Vysočina 564  602  602. Pokud nebudete s  hovorem úspěšní, prosím, 
buďte trpěliví, případně telefonát opakujte. Dotazy nejen k očkování lze posílat také 
na e-mail: koronavirus@kr-vysocina.cz.

Očkovací centra zřizovaná na území Kraje Vysočina zásadně ovlivňují proočko-
vanost obyvatel našeho regionu. Tak, jak přichází více vakcín, může být zvyšována 
jejich kapacita a nabídnuto rychlé očkování velkému počtu osob. V polovině dub-
na centra nabízela volné termíny občanům s  ročníkem narození 1950, postupně 
jsou zváni učitelé, kteří nemohli využít dřívější termíny, např. z  důvodu nemoci, 
pokračuje očkování chronických pacientů, revakcinace zdravotníků a  pracovníků 
sociálních služeb. Stále platí, že zásadním kritériem pro stanovení pořadí očkování 
je VĚK. Znamená to, že skupina 65+, která se k očkování mohla začít registrovat 
14. dubna, je zvána k objednávání postupně. Ti, kteří se věkem blíží 70 letům, byli 
zvací SMS s PIN2 obesláni v  řádech dnů po  registraci, nejmladší ze skupiny 65+ 
musí na svůj termín čekat trochu déle. Pokud někteří spoluobčané v kategorii pře-
devším nad 70 čekají na vakcínu u svého praktického lékaře, je možné, aby zvážili 
změnu registrace do očkovacího centra, kde je vyšší pravděpodobnost rychlejšího 
naočkování (po předchozím odhlášení od praktického lékaře). Výběr místa podání 
vakcíny – centra nebo ordinace praktického lékaře – však stále zůstává svobodně 
na každém z Vás.

Děkuji Vám, že myslíte na své zdraví a rozhodli jste se nechat očkovat. Je to prav-
děpodobně jediná cesta, jak se přiblížit k běžnému životu a strávit pokud možno 
trochu normální léto. 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Zdokumentování veřejných komunikací a sítí

Vážení čtenáři,

Televizní kabelové rozvody
Určité části infrastruktury mohou být zpracovány detailněji. Mohou mít vytvořen 

samostatný elektronický systém propojený s programem nebo aplikací pro snadnou 
správu. Vedle veřejného osvětlení tvoří v našem městě další významnou síť  televiz-
ní kabelové rozvody pro poskytování komunikačních služeb. Pasport, který bude 
vytvořen rovněž v elektronické podobě, bude v následujících měsících zpracován. 
Přehlednost a  snadnější diagnostika poruch na dálku zlepší podmínky nejen pro 
uživatele, ale také pro správce sítě.

Michael Omes, místostarosta

 Jarní pozdrav dětí z MŠ. Foto: Marie Blažíčková
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K 1. 4. 2021 odešla do důchodu Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí odboru hospodář-
sko-správního, která na pozici vedoucího tohoto odboru působila od roku 2011. 
K 1. 5. 2021 odchází do důchodu i paní Marie Pokorná, matrikářka, která na měst-
ský úřad nastoupila v roce 1991. Oběma patří poděkování jménem vedení radni-
ce, všech zaměstnanců městského úřadu a věřím, že i vás občanů, za dlouholetý 
svědomitý výkon jejich funkcí. Přejeme jim vše dobré do další etapy jejich života. 
Novým vedoucím odboru hospodářsko-správního je Mgr. Milan Kachlík a novou 
matrikářkou paní Věra Hradová.

Provozní doba městského úřadu už není omezena žádným „kovidovým“ opatře-
ním, takže v úřední i neúřední dny máme otevřeno po celou provozní dobu. Přesto 
se nadále musí dodržovat jiná „kovidová“ opatření, takže je zapotřebí mít přes nos 
a ústa respirátor, dezinfi kovat si při vstupu do úřadu ruce a dodržovat vůči ostatním 
rozestupy 2 metry.

Dne 6. 4. 2021 byla zahájena další etapa rekonstrukce silnice I/19, a to v úseku 
mezi obcemi Simtany a Stříbrné Hory. Až do 6. 8. 2021 bude v tomto úseku úplná 
uzavírka, takže při jízdě z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu je asi nejvhodnější využít 
silnici přes Hesov, Utín, Dlouhou Ves a Bartoušov. Ohledně autobusové dopravy 
jsou vydány výlukové jízdní řády.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města 

Město koncem každého kalendářního roku vytváří rozpočet v návaznosti na svůj 
střednědobý výhled stanovením předpokládaných příjmů a výdajů na rok následu-
jící. Takto navržený rozpočet po několika projednáních schválí Zastupitelstvo města 
Přibyslav. Plánované příjmy města jsou tvořeny na základě kvalifi kovaného odhadu 
výše vybraných daní, poplatků, výnosů města z hospodářské činnosti a ostatních 
předpokládaných příjmů. Výdaje se stanoví dle očekávaných provozních výdajů 
a výdajů na plánované investice. V průběhu kalendářního roku se příjmy a výdaje 
města aktualizují dle skutečného plnění.

Plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2021 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 

32  997  479,98 Kč  (45,5 % schváleného rozpočtu) a  celkové výdaje jsou ve  výši 
16 451 167,69 Kč (8,1 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl příjmů a výdajů 
za první čtvrtletí je průběžný přebytek ve výši 16 546 312,29 Kč. 

Hospodářská činnost
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2021 výnosy v  cel-

kové výši 23  282  611,00 Kč, náklady 29  404  570,00 Kč a  hospodářský výsledek 
6 121 959,00 Kč. Celkové náklady za všechny organizace byly v součtu k 28. 2. 2021 
ve výši 1 858 798,62 Kč. Výnosy 5 718 679,02 Kč a průběžný výsledek hospodářské 
činnosti k tomuto datu byl 3 859 880,40 Kč.

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Zimní údržba pro letošní rok byla ukončena, byť počasí v měsíci dubnu stále při-

pomínalo pravou zimu. Zimní údržba pro rok 2020/2021 proběhla bezproblémově, 
tímto děkujeme dotčeným subjektům za spolupráci. 

Během měsíce dubna jsme obdrželi kolaudační souhlas na rekonstrukci bytové-
ho domu v Ronově čp. 15. Podobný rozsah stavebních prací, který byl realizován 
na tomto domě v loňském roce, bude realizován na vedlejším bytovém domě čp. 
17 a čp. 25, za mostem. Na tento bytový dům jsme obdrželi zpracovanou studii, 
následně bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. 
Na  tento bytový dům bude taktéž využit dotační program, nástupnický program 
Nová Zelená úsporám, vyhlášený Ministerstvem životního prostředí. Výzvu očekává-
me v polovině letošního roku. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na investici „Zateplení 
KD Přibyslav“ a „Stavební úpravy mateřské a základní školy v Přibyslavi, včetně vy-
budování a vybavení dílen ZŠ Přibyslav“, výsledek výběrového řízení prozatím není 
znám. Termín realizace u investice kulturního domu je dán od 08/2021 do 06/2022, 
u investice mateřské a základní školy od 05/2021 do 10/2021. Dále bylo vyhláše-
no výběrové řízení na stavbu kolumbária na místním hřbitově v Přibyslavi, termín 
realizace je dle zadávacích podmínek stanoven od  05/2021 do  10/2021, termín 

podání nabídek zhotovitele pro výše uvedenou zakázku je stanoven do 17. 5. 2021. 
Ukončeno bylo již zmiňované výběrové řízení na zhotovitele zakázky „Oprava místní 
komunikace v  Dobré“. Vítězná byla nabídka od  společnosti Swietelsky stavební, 
s.r.o., z Pelhřimova. Na tuto zakázku bude podána žádost o dotaci z Fondu Vysočiny, 
Obnova venkova Vysočiny 2021. Na základě proběhlého výběrového řízení na údrž-
bu veřejné zeleně ve městě Přibyslav byla uzavřena smlouva s panem Romanem 
Kasalem z Dobré a panem Jiřím Němcem z Ostrova nad Oslavou. Smlouvy se uza-
vírají na dva roky. Byla provedena poptávka na trhu na rekonstrukci římsy opěrné zdi 
v Havlíčkově ulici v Přibyslavi, dle zpracované dokumentace pro provádění stavby. 
Zakázka není uzavřena.

Bytová oblast – v tomto měsíci byly uzavřeny dvě nájemní smlouvy v domě s pe-
čovatelskou službou čp. 251. Pokračují činnosti spojené s přípravou prodeje bytů 
v domě čp. 717 v ulici U Lesa v Přibyslavi. Na základě požadavků nájemníků byly 
řešeny drobné opravy v bytech.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
V polovině uklízecích prací ve městě se nám porouchal stroj na zametání ulic. Sna-

žíme se jeho opravu vyřešit v co nejkratším čase, ke zdržení s úklidem ulic a chodníků 
ale dojde. Moc děkujeme za pomoc se zametáním a přípravou hromádek zimního 
posypu, které postupně odvážíme. Na  městském úřadě máme opět pracovníky 
zaměstnané na veřejně prospěšné práce. Letos nám pomáhají tři ženy, které naše 
město a místní části už dobře znají. V současnosti zastupují také chybějící uklízečky 
na  radnici a  v  domě s  pečovatelskou službou. V  dubnových dnech jsme doplnili 
mobiliář u Žižkovy mohyly. Jsou tam nové pivní sety k příjemnému posezení třeba 
u svačiny, nové lavičky i  koše. Do kulturního domu v Utíně jsme vrátili opravené 
a nově natřené dveře „lítačky“. K lanovce a kolotoči na hřišti u sportovní haly položila 
technická četa města koberec. Je to vlastně starý povrch venkovního hřiště u haly, 
který ještě takto postupně využijeme. V místě, kde bývá po deštích bláto, už budou 
děti skotačit v suchu. 

Cyklostezku každý pátek zametáme. Také letos tam budeme hojně prořezávat 
zeleň, příkopovým ramenem síct trávu podél stezky. Květen pro nás znamená opě-
tovnou přípravu areálu koupaliště. Zahradnické práce, revize sociálního zařízení, 
vyklízení, úklid, čištění, příprava bazénů, bufetu k pronájmu. Stejně jako vloni (to to 
letí!) čekáme na vývoj pandemické situace, na vládní opatření. Budeme moci letos 
koupaliště provozovat? Kdy a za jakých podmínek? Potřebujeme nechat proškolit 
nové plavčíky, připravit personál a  času není nazbyt…s prvními náznaky uvolně-
ní venkovního sportování si už zájemci s  předstihem zamlouvají venkovní hřiště. 
Do haly chtějí v srpnu přijet oddíly na prázdninová soustředění. Těší se a doufají, 
že už budou moci. Do té doby bude sportovní hala sloužit jako očkovací centrum. 

Pracovníci skládky a čety se také připravují na již tradiční svoz velkoobjemového 
odpadu, který letos proběhne od 10. do 15. května. Přesné rozpisy najdete v tomto 
občasníku. Prosíme, neberte svoz odpadu jako příležitost vyklidit si od nepořádku 
celý dům. Ten si máte možnost postupně odvážet na sběrný dvůr skládky Ronov nad 
Sázavou. Berte tento svoz jako pomoc od města, kdy ale přiložíte ruku k dílu. Tedy, 
pokud to bude jen trochu možné, pomůžete zaměstnancům města vaše nepotřebné 
věci naložit na vůz. Děkujeme.

Přeji vám hezký měsíc květen.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Fikce vydání závazného stanoviska

Tentokrát nebudu komentovat přípravu nového stavebního zákona, ale upozor-
ním na změnu, která platí od nového roku. Celkem nepozorovaně a bez publicity 
byla schválena novelizace správního řádu a  stavebního zákona, která zásadním 
způsobem mění pravidla pro vydávání závazných stanovisek, která jsou podkladem 
pro vydávání rozhodnutí stavebního úřadu.

V rámci novely byla do správního řádu výslovně zakotvena lhůta pro vydání závaz-
ného stanoviska. Dotčený orgán je tak nově povinen vydat závazné stanovisko bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Tato lhůta může být prodloužena, 
avšak pouze o dalších maximálně 30 dnů a za předpokladu, že se jedná o zvlášť složi-
tý příklad, pro jehož posouzení není 30denní lhůta dostatečná, nebo pokud je k jeho 
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posouzení potřeba provést ohledání na  místě. Následkem nedodržení této lhůty 
dojde k tzv. fi kci souhlasného závazného stanoviska bez podmínek. To znamená, 
že pokud vám správní orgán nevydá závazné stanovisko včas, dostáváte se do po-
stavení, jako by vám bylo vydáno souhlasné stanovisko bez jakýchkoliv podmínek.

Je třeba připomenout, že žádost o závazné stanovisko musí být úplná. I nadále 
bude mít dotčený orgán možnost žadatele vyzvat k odstranění vad žádosti a do doby 
předložení úplné žádosti lhůta neběží. Neodstraní-li žadatel vady žádosti do stano-
vené lhůty, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže 
být vydáno.

Fikce souhlasného stanoviska představuje prostředek ochrany před nečinností 
veřejné správy. Není nastavena obecně v  rámci správního řádu pro všechna zá-
vazná stanoviska, ale pouze pro řízení podle stavebního zákona. Zvolené řešení tak 
respektuje zásadu hospodárnosti a rychlosti při činnosti správních orgánů. Bohužel 
si naši zákonodárci jako obvykle neodpustili stanovit několik výjimek, kdy toto nové 
pravidlo fi ktivního souhlasu neplatí. Tyto výjimky jsou popsány v § 4 odst. 12 sta-
vebního zákona.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Sběr a  svoz velkoobjemového a  nebezpečného odpadu proběhne ve  dnech 

10. května - 15. května 2021. Z nepříznivých epidemiologických důvodů se svoz 
přesunul z měsíce dubna na květen. Od pondělí 10. května do čtvrtka 13. května 
bude svoz probíhat v Přibyslavi a v pátek 14. května a v sobotu 15. května v místních 
částech dle rozpisu a mapky, které jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. Upo-
zorňujeme, že na základě požadavku občanů, došlo v úterním a pátečním jarním 
svozu ke změně časového rozpisu a pořadí stanovišť.

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemový odpad (odpad, který 
se nevejde do popelnice) a odpad s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, 
televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, 
akumulátory aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebezpečnými vlastnostmi 
předali na určeném stanovišti v určenou hodinu přímo k autu. Mobilní svoz a sběr 
bude zajišťovat město Přibyslav ve spolupráci s fi rmou AVE CZ odpadové hospo-
dářství, s. r. o., ze Žďáru nad Sázavou. Přítomen bude zaměstnanec města Přibyslav 
s nakladačem, který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad 
na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán odpad ze zele-
ně a stavební suť. Dále upozorňujeme občany, aby při větším množství odpadu, 
např. plný vůz za traktor, tento odpad dopravili přímo na sběrný dvůr nebo využili 
kontejnerové dopravy soukromých dopravců. Není potom možné dodržet časový 
harmonogram svozu.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby, a to zdarma. Právnické osoby 
a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské činnosti 
likvidovat dle zákona o odpadech předáním oprávněné osobě a současně prokazo-
vat jejich likvidaci kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu 
velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Tyto vzniklé hromady ohrožují bezpeč-
nost a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty (kromě 
soboty) do odpoledních hodin, aby je mohla využít většina občanů. Stanoviště jsou 
zpravidla rozmístěna nedaleko sebe, aby v případě, že občan již nestihne vybrané 
stanoviště, mohl odpady předat na jiném stanovišti. Tedy žádné ukládání odpadů 
na chodníky nebo u bytových domů!!! Pokud budou občané ukládat velkoobjemo-
vý nebo nebezpečný odpad na veřejné prostranství, vystavují se možnosti uložení 
pokuty. Vzhledem k  tomu, že svoz bude probíhat za  plného silničního provozu, 
žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komunikacích. Dále žádáme 
řidiče, aby v čase určeném pro svoz odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde 
by měla být stanoviště svozu. 

Občané města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bez-
platnou službu sběrného dvora v Ronově nad Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete informovat na telefonu 569 430 820.

Jana Krejčová
referent OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
V pátek 2. dubna proběhlo ve středisku pečovatelské služby přeočkování obyvatel 

DPS, kteří byli v březnu naočkováni první dávkou vakcíny proti nemoci Covid-19. Vše 
dopadlo, troufnu si říct, na výbornou, senioři se dostavovali na očkování postupně 
v již předem stanovený čas, personál nemocnice z Havlíčkova Brodu si pochvaloval 
připravenost a koordinaci celého očkování a dle sdělených informací od seniorů, 
se u některých z nich objevily pouze mírné vedlejší účinky vakcinace a nikdo z nich 
nemusel vyhledat odbornou lékařskou pomoc. 

Jinak u nás v pečovatelské službě zatím stále vše probíhá podle zajetých kolejí. 
Neustále se snažíme pracovat s rizikem možného výskytu nemoci Covid-19 a jeho 
vlivu na provoz pečovatelské služby. Všechny pečovatelky jsou řádně poučeny, jak 
se mají chovat, aby minimalizovaly možnost přenosu virového onemocnění, a jak se 
chovat v případě zvýšeného výskytu nemoci, včetně poskytování péče při nařízené 
karanténě. Tímto bych ráda požádala naše klienty i další osoby, kteří k nám do stře-
diska pečovatelské služby přicházejí, aby při kontaktu s  pečovatelkou měli vždy 
chráněná ústa a nos, a to minimálně chirurgickou rouškou. Děkujeme!

Nebojte se nám zavolat, pokud potřebujete zajistit oběd, nakoupit potraviny, 
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 dovezeme až 
domů. V  případě zájmu kontaktujte prosím pečovatelky na  telefonním čísle 
569 482 128 nebo 725 102 511 v jejich pracovní době: 

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

V následujících týdnech se může stát, že se z důvodu špatně se vyvíjející epidemi-
ologické situace můžeme ocitnout v režimu krizové situace a budeme muset výrazně 
omezit poskytovanou péči. V takovém případě budeme jednat s rodinami, aby část 
péče převzaly za nás. Přednostně by byla služba poskytována těm uživatelům, kteří 
se bez služby neobejdou a nemají nikoho, kdo by ji zastal. Doufáme ale, že k tako-
vému stavu nedojde. 

V  úterý 20. 4. 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 18. 5. 2021 v čase od 9.00 – 11.00 hodin opět ve středisku 
pečovatelské služby. Vzhledem k epidemiologické situaci nedokážeme ale nyní 
s jistotou říci, jestli daná poradna proběhne ve výše uvedeném termínu či nikoliv. 
O případném zrušení poradny vás budeme neprodleně informovat na webových 
stránkách města Přibyslav. 

Opětovně také vyzýváme klienty Pečovatelské služby Přibyslav, u kterých je 
reálná možnost, že se nakazili (v souvislosti s např. rodinnými příslušníky apod.), 
nebo mají příznaky virového onemocnění či jsou oni sami nebo jejich rodinní pří-
slušníci v karanténě, aby neprodleně tuto informaci telefonicky oznámili vedoucí 
pečovatelské služby na výše uvedená telefonní čísla. Domluvíme si pak další po-
stup poskytování služby, tzn. možnosti a způsob zajištění péče s ohledem na to, 
abychom nevystavili pečovatelky zbytečnému riziku a zamezili přenosu nemoci 
na jiné uživatele. Děkujeme všem, kteří tak již učinili a činí.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
Naším „každodenním chlebem“ jsou osoby nepřizpůsobivé, závislé na sociálních 

dávkách, nízkopříjmové, byť snaživé, duševně nemocné, ale i lidé žijící spořádaným 
životem, do  kterého jim vstoupila sociální událost, jejíž možnosti řešení neznají. 
Stále se setkáváme s údivem či neznalostí spoluobčanů, jaké typy sociálních služeb 
jsou v našem městě poskytovány. Dovolím si tak opět shrnout péči, která vám může 
být zajištěna při zdravotních potížích, s ohledem na váš věk, při potřebě posílení 
rodičovských kompetencí  apod.

Pominu-li běžnou sociální práci a poradenství, které je základem sociální činnosti, 
komisi sociální, která se rovněž podílí na  řešení nepříznivých situací, je Přibyslav 
poskytovatelem pečovatelské služby a zároveň provozovatelem půjčovny kompen-
začních pomůcek. Systém sociálních dávek a zaměstnanost je plně v kompetenci 
pobočky úřadu práce. Rozmanité terénní sociální služby nám poskytují spolupracující 

(pokračování ze str. 5)
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organizace jako např. Oblastní charita Havlíčkův Brod či Fokus Vysočina společně 
s Centrem duševního zdraví. V místě bydliště tak můžeme využít služby pro rodiny 
s dětmi jako je raná péče či sociálně aktivizační služba, osobní asistenci pro seniory 
a pro nemocné ošetřovatelskou péči, kterou v domácím prostředí poskytují kvalifi ko-
vané zdravotní sestry. Velkou oporou rodině s nevyléčitelně nemocným je pak domácí 
hospicová péče. Specifi ckou pomoc potřebují lidé s duševním onemocněním nebo 
lidé závislí na návykových látkách. I v rámci výkonu sociální práce či opatrovnictví při-
cházíme do styku s osobami trpícími duševní poruchou, hájíme jejich práva, ale stejně 
tak řešíme problémy, které neléčenou poruchou vznikají. Pro osoby s demencí a jejich 
pečující každý měsíc nabízíme konzultace Alzheimer poradny Vysočina na městském 
úřadě. S měsíční pravidelností své služby v našem městě poskytuje i Centrum pro 

neslyšící a nedoslýchavé. A s tímto výčtem rozhodně nekončíme. Do budoucna vě-
říme v rozšíření služeb pro spoluobčany zdravotně postižené a seniory. A podaří-li 
se vybudovat sociální byty, budeme o krok blíže k řešení bytové problematiky spolu-
občanů, kteří potřebují pomoc s nastartováním do běžného života. Za pobytovými 
službami, jako jsou různé domovy, však musíme zamířit do větších měst. 

V  případě zájmu o  zajištění sociálních služeb různého typu se na  nás můžete 
obrátit. Mnohé služby zprostředkováváme v blízkém okolí (např. azylové domy, sta-
cionáře, chráněné bydlení, odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy 
se zvláštním režimem). U některých je však třeba počítat s delšími čekacími lhůtami. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

KAM VOLAT V URČITÝCH SITUACÍCH VE MĚSTĚ?

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
18. 5. 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 přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 20. 5. 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

Číslo Datum a čas Stanoviště
Pondělí 10. 5. 2021

1 14:00-14:45 Příkopy
2 15:00-15:45 Pecháčkova
3 16:00-16:45 U Koupaliště
4 17:00-17:30 Ronovská (LDO)

Časový rozpis svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Číslo Datum a čas Stanoviště

Úterý 11. 5. 2021
9 14:00-14:15 U Barevny
8 14:15-14:30 Rašínova
7 14:30-15:00 Žižkova
6 15:15-16:00 Vyšehrad
5 16:15-17:00 gen. Luži

10 17:15-17:30 Husova (zámek)

Číslo Datum a čas Stanoviště
Středa 12. 5. 2021

11 14:00-14:45 Pelikánova
12 15:00-15:45 Na Vyhlídce
13 16:00-16:45 Tržiště
14 17:00-17:30 U Lesa

Čtvrtek 13. 5. 2021
15 14:00-14:30 Jiráskova
16 14:30-15:30 Wolkerova
17 15:30-16:00 Bezručova
18 16:00-16:45 Nerudova
19 17:00-17:30 Česká

Pátek 14. 5. 2021
14:00-14:15 Uhry
14:30-14:45 Dvorek
15:00-15:30 Dolní Jablonná
15:45-16:15 Česká Jablonná
16:30-16:45 Poříčí (statek)
17:00-17:30 Poříčí

Sobota 15. 5. 2021
8:00-8:30 Utín (u kulturního domu)
8:40-8:50 Hesov
9:00-9:45 Keřkov (u hasičské zbrojnice)

10:00-10:45 Dobrá (u hasičské zbrojnice)
11:00-11:30 Hřiště
11:45-12:15 Ronov nad Sázavou

• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)  
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jir ásko)
• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831  (Václav Matějů)
• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad …
 569 430 824 (Martin Firla)

• poplatky za popelnice … 569 430 820 (Jana Krejčová)
• informace o programech KTV a platby … 569 430 834 (Petra Holubová)
• městské byty, poruchy … 569 430 827 (Hana Srbová),
 569 430 828 (Ludmila Benešová)
• odchyt pobíhajících psů … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• hlášení městského rozhlasu … 569 430 811 (Edita Ouvínová)
• problémy s doručením Přibyslavského občasníku … 569 484 257 (KZMP)
• příspěvky do Přibyslavského občasníku … 569 484 361 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) … 722 183 366 (Jan Trdý)
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 48/2021 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2066 o vý-
měře 2 670 m2 v k. ú. Přibyslav Společenství vlastníků Příkopy 485, Přibyslav, 
se sídlem Příkopy 485, 582 22 Přibyslav, IČO 07777345 a Společenství vlast-
níků Příkopy 486, Přibyslav, se sídlem Příkopy 486, 582  22 Přibyslav, IČO 
07819153. Cena pronájmu je 2.670 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena 
s účinností od 1. 6. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Termín: 01. 06. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

49/2021 Rada města  Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1678/1 
o výměře 43 m2 v k. ú. Přibyslav paní …, 582 22 Přibyslav a paní …, 582 22 
Přibyslav. Cena pronájmu je 100 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena 
s účinností od 1. 5. 2021 na dobu neurčitou s  tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Zároveň bude nájemci uhrazeno bezesmluvní užívání pozemku od 1. 5. 2018 
do 30. 4. 2021 ve výši 300 Kč.
Termín: 01. 05. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

50/2021 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít dodatek spočívající ve změně 
nájemného (snížení) pro rok 2021 k:
- Nájemní smlouvě ze dne 20. 8. 2007 mezi městem Přibyslav a Cukrárnou 
Fontána - Váš sladký svět, s. r. o., Bechyňovo náměstí 36, 582 22 Přibyslav, 
IČO 26008301, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1647/1 
v k. ú. Přibyslav;
- Nájemní smlouvě ze dne 27. 11. 2019 mezi městem Přibyslav a panem Ra-
dimem Švecem, Bechyňovo náměstí 10, 582  22 Přibyslav, IČO 44497792, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

51/2021 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor - bu-
dovy Starého špitálu, Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav mezi městem Přibyslav 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Kulturně vzděláva-
cím centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlou-
va o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 19. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

52/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením smlouvy o  nájmu bytu na  byt 
č. 102 v bytovém domě Tržiště 251, 582 22 Přibyslav uzavřené dne 1. 3. 2013 
s paní …, 582 22 Přibyslav, dohodou ke dni 14. 4. 2021.
Termín: 14. 04. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

53/2021 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 102 v Domě s pečovatelskou 
službou, Tržiště 251, 582 22 Přibyslav paní …, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Výše 
nájemného je stanovena na 32,63 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení 
ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena 
od 15. 4. 2021 na dobu neurčitou.
Termín: 14. 04. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

54/2021 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 305 v Domě s pečovatelskou 
službou, Tržiště 251 582 22 Přibyslav paní …, 582 22 Přibyslav. Výše nájemné-
ho je stanovena na 32,63 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2021 
na dobu neurčitou.
Termín: 01. 04. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

55/2021 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 308 v Domě s pečovatelskou 
službou, Tržiště 251, 582 22 Přibyslav paní …, 582 22 Přibyslav. Výše nájemné-
ho je stanovena na 32,63 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 15. 4. 2021 
na dobu neurčitou.
Termín: 15. 04. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

56/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s  pronájmem nebytových prostor Sportovní 
haly města Přibyslav od 6. 4. do 4. 5. 2021 za účelem provozování očkovacího 
centra MUDr. Elišce Brussmannové, všeobecná ambulance zdravotní péče, 
Tyršova 242, 582 22 Přibyslav, IČO 02816156 za 1 Kč. Nájemní smlouva bude 
uzavřena od 6. 4. do 4. 5. 2021. 
Termín: 06. 04. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

57/2021 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor Sportov-
ní haly města Přibyslav od 5. 5. 2021 do 31. 7. 2021.
Termín: 06. 04. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

58/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku „Zateplení 
KD Přibyslav“.
Termín: 28. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

59/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku „Stavební 
úpravy mateřské a základní školy v Přibyslavi, včetně vybudování a vybavení 
dílen ZŠ Přibyslav“.
Termín: 28. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

60/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku a softwaru.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Bc. Fikarová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

61/2021 Rada města Přibyslav schvaluje odpis pohledávky pana …, 582 51 Šlapanov 
ve výši 2.320 Kč.
Termín: 31. 05. 2021
Zajistí: Bc. Fikarová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

62/2021 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 14. 4. 2021.
Termín: 02. 04. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

 63/2021 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem stavby skladu zahrad-
ního nářadí u rodinného domu …, 582 22 Přibyslav na pozemku parc. č. st. 
660. Vstup do skladu zahradního nářadí bude řešen z pozemku parc. č. st. 660.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 31.  03. 2021

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 14.  04. 2021

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 10. 5. 24. 5. 6 Cihlářská 3. 5. 17. 5.
2 Bezručova 11. 5. 25. 5. 7 Jiráskova 4. 5. 18. 5.
3 Hesovská 12. 5. 26. 5. 8 Vyšehrad 5. 5. 19. 5.
4 Pecháčkova I 13. 5. 27. 5. 9 Prokopova 6. 5. 20. 5.
5 Zahrádky u ACA 14. 5. 28. 5. 10 Na Vyhlídce 7. 5. 21. 5.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 10. 5. 24. 5. 16 Seifertova 3. 5. 17. 5.
12 Pecháčkova II 11. 5. 25. 5. 17 Česká 4. 5. 18. 5.
13 Nezvalova 12. 5. 26. 5. 18 U Barevny 5. 5. 19. 5.
14 Bezpalcova 13. 5. 27. 5. 19 Zahradní 6. 5. 20. 5.
15 Zahrádky Amerika 14. 5. 28. 5. 20 Zahrádky Letiště 7. 5. 21. 5.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 3. 5. – 6. 5. 14. 5. – 16. 5. 24. 5. – 27. 5. 
Keřkov 7. 5. – 9. 5. 17. 5. – 20. 5. 28. 5. – 30. 5. 
Dobrá 10. 5. – 13. 5. 21. 5. – 23. 5. 31. 5. – 2. 6. 
Česká Jablonná 3. 5. – 6. 5. 14. 5. – 16. 5. 24. 5. – 27. 5. 
Dolní Jablonná 7. 5. – 9. 5. 17. 5. – 20. 5. 28. 5. – 30. 5. 
Poříčí 10. 5. – 13. 5. 21. 5. – 23. 5. 31. 5. – 2. 6. 
Dvorek 3. 5. – 6. 5. 14. 5. – 16. 5. 24. 5. – 27. 5. 
Uhry 7. 5. – 9. 5. 17. 5. – 20. 5. 28. 5. – 30. 5. 
Utín 10. 5. – 13. 5. 21. 5. – 23. 5. 31. 5. – 2. 6. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v květnu 2021
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 16/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 14. 4. 2021.
Termín: 14. 04. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

17/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav si vyhrazuje podle § 84 odst. 4 zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb., v platném znění, pravomoc schválit dokument „Prohlášení 
dle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o rozdělení práva k ne-
movité věci na vlastnické právo k jednotkám“, které se týká pozemku parc. č. 
st. 2217, v obci a k. ú. Přibyslav, jehož součástí je stavba.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3

18/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dokument „Prohlášení dle § 1166 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o rozdělení práva k nemovité věci 
na  vlastnické právo k  jednotkám“, které se týká pozemku parc. č. st. 2217, 
v obci a k. ú. Přibyslav, jehož součástí je stavba.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3

19/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje založení právnické osoby společen-
ství vlastníků jednotek s názvem „Společenství vlastníků U Lesa 717, Přiby-
slav“, se sídlem U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, za účelem zajišťování správy 
domu čp. 717 Přibyslav a pozemku parc. č. st. 2217 v obci a k. ú. Přibyslav.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3

20/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje stanovy Společenství vlastníků 
U Lesa 717, Přibyslav.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3

21/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje v  souladu se zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a usnesením Zastupitelstva města Přibyslav č. 6/2000 
ze dne 21. 6. 2000 záměr prodeje bytových jednotek 717/1, 717/3, 717/4, 
717/5, 717/6, 717/7, 717/8, 717/9, 717/10, 717/11, 717/12, 717/13, 
717/14 a 717/15 vymezených v budově U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, která 
je součástí pozemku parc. č. st. 2214 v obci a k. ú. Přibyslav a rozhoduje zá-
měr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů, a to po zápisu jednotek 
do katastru nemovitostí.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3

22/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav ukládá Městskému úřadu Přibyslav, odboru 
hospodářsko-správnímu zaslat v souladu s uzavřenými smlouvami o budoucí 
smlouvě o  převodu bytové jednotky nájemcům domu U  Lesa 717, 582  22 
Přibyslav v období od 1. do 15. 7. 2021 dotaz, zda využijí svého práva opce 
a připravit prodej bytových jednotek.
Termín: 31. 07. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3

23/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 566/15 o vý-
měře 481 m2, odděleného geometrickým plánem č. 194-60/2017 od pozemku 
parc. č. 566/2 v k. ú. Česká Jablonná od pana …, 582 22 Přibyslav za kupní 
cenu 48.100 Kč. Zároveň souhlasí se zřízením předkupního práva k pozemku 
parc. č. 566/2 v k. ú. Česká Jablonná ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 
st. 25/1 v k. ú. Česká Jablonná. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

24/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 218/8 o vý-
měře 170 m2, odděleného geometrickým plánem č. 200-14/2020 z pozemku 
parc. č. 218/8 v k. ú. Česká Jablonná manželům …, 582 22 Přibyslav za kupní 
cenu 20.400 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 14. 4. 2021, toto usnesení po-
zbývá platnosti.
Termín: 14. 10. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

25/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu 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, oddě-
leného geometrickým plánem č. 149-1234/2020 z pozemku parc. č. 49/13 
v k. ú. Slavětín u Oudoleně ve vlastnictví obce Slavětín. Směňující strany se vůči 
sobě považují za vyrovnané. Náklady spojené se směnou hradí obec Slavětín.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

26/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č. 21/8 o vý-
měře 527 m2, odděleného geometrickým plánem č. 268-1267/2020 z pozem-
ku 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 Ransko 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 vlast-
nictví Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 64259773 
s doplatkem ve výši 88/710 z částky 352.525 Kč. Náklady spojené se směnou 
hradí Lesní družstvo obcí.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

27/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 
521/35 o výměře 128 m2 a části pozemku parc. č. 521/8 o výměře 32 m2 v k. ú. 
Česká Jablonná a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu 
15 dnů.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

28/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny s  doplatkem části 
pozemku parc. č. 1245/10 o výměře cca 2 777 m2 a části pozemku parc. č. 
1116/3 o výměře cca 244 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav 
za část pozemku parc. č. 722/1 o výměře 2 110 m2, část pozemku parc. č. 
722/13 o výměře cca 859 m2 a pozemek parc. č. 722/5 o výměře 52 m2 v k. ú. 
Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

29/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje Cenu města Přibyslav za  rok 2020 
kolektivu Filmový klub Přibyslav, Husova 555, 582  22 Přibyslav, paní Marii 
Musilové, Na Vyhlídce 597, 582 22 Přibyslav, paní Marii Poulové, Hesovská 
174, 582 22 Přibyslav a Ing. Pavlu Jajtnerovi, Nezvalova 652, 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 3

30/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje účetní závěrku města Přibyslav za rok 
2020 v rozsahu povinných podkladů.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

31/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje závěrečný účet města Přibyslav za rok 
2020 bez výhrad.
Termín: 31. 05. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

32/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2021.
Termín: 31. 05. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 14.  04. 2021

64/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Oprava místní komunikace 
v  Dobré, Přibyslav“ nabídku od  společnosti Swietelsky stavební s.r.o., o.z. 
dopravní stavby VÝCHOD, K  silu 1143, 393  01 Pelhřimov, IČO 48035599, 
s nabídkovou cenou ve výši 1.665.841,54 Kč bez DPH, 2.015.668,26 Kč včetně 
DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 14. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

65/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku na zabezpečení údržby veřejné 
zeleně ve městě Přibyslav pro období od 1. 4. - 31. 10. 2021 a od 1. 4. - 31. 10. 
2022 pro lokalitu A - údržba stromů a zeleně nabídku od pana Romana Kasala, 
Dobrá 89, 582 22 Přibyslav, IČO 67441939 nabídka je v částce 206.788 Kč 
a pro lokalitu B - údržba zeleně nabídku od pana Jiřího Němce, Ostrov nad 
Oslavou 113, 594 45 Ostrov nad Oslavou, IČO 87503735 nabídka je v částce 
414.417 Kč a  schvaluje uzavřít smlouvy o  dílo mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybranými uchazeči.
Termín: 14. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

66/2021 Rada města Přibyslav schvaluje „Vyjádření k projektu stavby“ a stavební záměr 
výstavby nové prodejny v Přibyslavi na severním okraji města Přibyslav, dle 
projektové dokumentace zpracované společností PROJEKT CENTRUM NOVA 
s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 28094026.
Termín: 14. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

67/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě ze dne 22. 1. 2007 
na zajištění odvozu separovaného odpadu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou AVE CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0
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Již rok se vzdělávají děti distančně, výuka probíhala v  rámci osnov 
dál. Vedení se shodlo s pedagogy, že ve vzdělávání nebudou velké me-
zery – některé výstupy budou přesunuty do vyššího ročníku. Týká se to 
zejména aktivit, které nelze realizovat v plném rozsahu v rámci online 
výuky. Ve většině případů se vše dobře zvládá.

Od 12. dubna se vrací rotačně do lavic žáci 1. stupně. Rozvrh zůstává 
stejný – včetně zachování hodin TV (bez cvičení, formou procházek) 
a HV (bez zpěvu, poslech, teorie); záměr školy je přesunout výuku ven 
v  co největší možné míře – čas výuky – od  7:00 – do  16:30 (možný 
příchod před 7:00). Informace dostali všichni přes Edookit. Při rotační 
výuce je nutné zachovávat homogenitu skupin. 

Od  12. dubna byla rovněž poskytnuta možnost skupinových kon-
zultací pro žáky 9. ročníků, tři dny v týdnu jsou realizovány semináře 
z matematiky a českého jazyka. Plánuje se svatý týden pro deváťáky – 
v týdnu těsně před přijímacími zkouškami nebudou mít online hodiny, 
intenzivně se budou věnovat přípravě na přijímací zkoušky z M a ČJ. 
Od 19. dubna (dva týdny před přijímacími zkouškami) také nebudou 
dostávat samostatné úkoly.

Čtvrtletní hodnocení – již před 2 roky se na škole začal zavádět for-
mativní princip hodnocení a bude se v něm pokračovat i nadále. Hod-
nocení nemá funkci odměn a trestů, ale známka je pouze ukazatel toho, 
kde se dítě v procesu učení nachází; součástí je sebehodnocení žáků. 
Ve čtvrtletí jde o slovní hodnocení (popisná zpětná vazba) a v pololetí 
a na konci roku bude hodnocení doplněno známkou. Minulý a  tento 
týden probíhají třídní schůzky. Čtvrtletní hodnocení se v Edookitu zob-
razí v pondělí 19. 4. v 16:00 hodin. Děti, které přišly do školy, si převzaly 
vysvědčení (známky + slovní hodnocení), stejně bude vypadat vysvěd-
čení i na konci roku.

I v době uzavření škol se učitelé nadále vzdělávali, jednak v oblasti 
formativního hodnocení, čtenářské a informační gramotnosti, ale také 
jak vést výuku venku. Samozřejmě také v oblasti digitálních technologií 
 - škola je zapojena aktuálně v mnoha projektech – Pomáháme školám 
k úspěchu, Digi Me, Kolegiální podpora, Učíme se ze života pro život 
I-Kap II, Spoluprací k profesionalitě, Šablony III, Síťování škol v oblasti 
čtenářské gramotnosti, atd.

Škola bude zřizovat nové badatelské centrum a multifunkční učebnu 
pro polytechnické vzdělávání. V  současnosti se odpočinkové zóny do-
vybavují lavicemi, přibyly učební pomůcky a ICT vybavení.

Zápis do 1. tříd – administrativní část probíhala online do 16. dubna 
(přihlášky na stránkách školy), v pátek 23. dubna proběhne individuální 
setkání dětí ve škole.

Za ZŠ Přibyslav přeje všem pevné zdraví
Mgr. et Mgr. Monika Linková

Pro rok 2021 jsme připravili a vydali 300 ks školního kalendáře se vzpomínkou na život a dílo 
Karla Havlíčka Borovského. Vzhledem k  epidemiologické situaci nemohly být kalendáře dis-
tribuovány s pomocí dětí tak, jak jste byli každoročně zvyklí. Děkujeme všem, kteří si kalendář 
zakoupili na Městském úřadě v Přibyslavi.

Je nám moc líto, že se letos spousta aktivit žáků, které podporujeme, nemohla uskutečnit. 
Přesto se snažíme najít cesty, jak to dětem vynahradit. Nezapomněli jsme na tradiční odměňování 
ilustrátorů školního kalendáře, které jsme plánovali spojit s výletem oceněných žáků do rodiště 
K. H. Borovského. Výlet se nám sice nepodaří uskutečnit, ale ilustrátoři budou odměněni balíč-
kem výtvarných potřeb. 

Doufáme, že jarní měsíce umožní učitelům vzdělávat žáky jinou formou, než jen přes počítač, 
mikrofon a kameru. Na květen a červen máme za NF tři, snad reálná a ne pohádková, přání. 

Prvním přáním je uklidit naše město. Tato aktivita by měla být spojená s akcí Čistá Vysočina, 
která obvykle probíhá v dubnu. Druhým přáním je zachovat jarní sběrovou akci školy - 3. a 4. 
května sbíráme staré noviny, časopisy, hliník a víčka. Těmito aktivitami chceme u dětí podnítit 
šetrnost a ohleduplnost k našemu městu a životnímu prostředí. Můžete se zapojit i vy. 

Třetí přání směřujeme přímo k dětem, jejich návratu ke společnému vzdělávání, radostným 
chvilkám s kamarády a stmelování kolektivů. Chceme podpořit exkurze a vzdělávací výlety spo-
jené s pobytem venku. Učitelé tak mohou využít svých nově nabytých zkušeností pro tento typ 
výuky, které získali v rámci kurzů a webinářů .

Naše přání nám pomáhají naplňovat učitelé, vedení školy, rodiče, město Přibyslav a sponzoři, 
kteří nás nadále podporují i v této složité době. Velice si toho vážíme.

 Za správní radu NF Petra Bártová, 
Věra Danišková a Eva Kučerová

Tři přání…
(netradiční zpráva z činnosti Nadačního fondu ZŠ Přibyslav)

 

ZÁPIS DO MŠ 
 

Zápis do Mateřské školy Přibyslav a podání žádostí  

k předškolnímu vzdělávání proběhne pro školní rok 2021 – 2022: 

 

 EMAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM 

 DATOVOU SCHRÁNKOU 

 POŠTOU 

 VHOZENÍM PŘIHLÁŠKY DO SCHRÁNKY U ŘEDITELNY 
 

OD 3. 5. DO 7. 5. 2021 
 

Bližší informace a příslušnou dokumentaci k vyplnění najdete na stránkách 

WWW.MSPRIBYSLAV.CZ 
 

 

Těšíme se na radostné příchody dětí do naší školy! 

Kolektiv MŠ Přibyslav 

 

Zprávy ze ZŠ
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Vládní opatření z důvodu šíření virové nákazy zasáhla do všech oblastí, včetně 
skautských schůzek. Vedoucí přibyslavských vodních skautů ale pracují s  dětmi 
i na dálku.

„Bohužel se momentálně nemůžeme s dětmi scházet na schůzkách  ani pořádat 
výpravy. Ale nenecháváme se tím odradit a snažíme se být s dětmi neustále v kontak-
tu a zadávat jim různé úkoly z rozmanitých odvětví,“ uvádí vedoucí vodních skautů 
Renata Tvrdíková.

Vedoucí každý týden dětem připravují nějaké zadání. „Většinou provozujeme 
schůzku online, takže se i  prostřednictvím obrazovky počítačů vidíme.  Společně 
něco tvoříme, oblíbená je forma televizního AZ kvízu. Také jsme zavedli víkendové 
čtení do  ouška. To se dětem moc líbilo. Mimoto si děti vyzvedávají na  základně 
balíčky k tvoření. Snažíme se stále vymýšlet něco nového a děti jsou moc šikovné, 
svými výtvory se nám rády pochlubí zasláním fotografi e,“ pochvaluje si vedoucí.

Od doby, kdy se děti nesmí vídat na svých sobotních schůzkách, tvořily s papírem 
a plastelínou, s pomocí rodičů vyráběly ptačí budky. Pěkná zábava byla u výroby 
svíčky z včelího vosku nebo lapačů snů. Nemalou pozornost si zasloužila přednáška 

o vodním hospodářství. Mimo to měli skau-
ti vyrobit a sešít svou první knihu, ze dřeva 
dělali „camrátka“, dle video instruktáže se 
učili tanec a hádali desítky kvízů. 

Vedoucí připravují dětem také aktivity 
venku, jako byla například noční špionáž-
ní stezka po Přibyslavi a okolí. „Děti měly 
za  úkol ve  večerních hodinách prostřed-
nictvím moderních technologií sledovat 
špiona a  příští den hledat jeho znamení. 
Proto se vám občas stane, že ve  městě 
a  jeho okolí naleznete vodácká znamení. 
To jen naši vodní skauti plní další náročný 
úkol,“ objasnila Renata Tvrdíková.

Text: Zuzana Špačková
Foto: archiv vodních skautů

www.vodniskautipribyslav.cz

Naše farnost se do akce Noci kostelů
tento rok opět zapojí.

Vzhledem k epidemiologické situaci
stále nevíme, jaký bude program a

hlavně v jaké formě.
Prosíme, sledujte webové a

na tel. 603 916 302 

Vodní skauti provozují sobotní schůzky 
na dálku, na setkání se už nesmírně těší

y
nástěnky.

Program se budeme snažit upřesnit,
jakmile to bude možné.

Naše farnost se do akce Noci kostelů 
tento rok opět zapojí.

Vzhledem k epidemiologické situaci stále 
nevíme, jaký bude program a hlavně v jaké 

formě.
Prosíme, sledujte webové a facebookové 

stránky farnos   a nástěnky.
Program se budeme snažit upřesnit, 

jakmile to bude možné.
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vítám vás u květnového kultur-
ního přehledu. I když duben se nenechal zahanbit a užili jsme si aprílového počasí 
dost a  dost, přeci jenom v  jeho polovině doslova „vysvitlo slunce“, když jsme se 
dozvěděli, že konečně budeme moci otevřít knihovnu pro veřejnost!

V minulém měsíci to pro nás byla bezesporu zpráva číslo jedna, protože jsme vás 
u nás v Kurfürstově domě nemohli přivítat od prosince. Nadále platí, že u nás v jed-
nom okamžiku může být maximálně pět návštěvníků, samozřejmostí jsou rozestupy, 
dezinfekce na ruce a ochrana dýchacích cest – zatím ještě pouze respirátorem. Je 
příjemné si s vámi zase pohovořit více než jen „mezi dveřmi“. Můžete si sami vybrat 
něco pěkného ke čtení, knihu si osahat, přečíst pár stran. Bohužel ještě vám nemů-
žeme poskytnout posezení u počítače či tisk dokumentů. Stejně tak musí děti chvíli 
vydržet, než si budou moci pohrát s hračkami v našem koutku. Moc mě těší i vaše 
chvála, že v době výdejního okénka jsme vám vybírali pěkné knihy – žádná reklamace 
neproběhla. Pokud by ještě někdo z vás měl třeba obavy přijít do knihovny osobně, 
můžete si dál volat a knihy vám opět připravíme předem a vy si je tu jenom v rychlosti 
vyzvednete. V květnu se můžete těšit i na několik knižních novinek.

Informační centrum zůstává nyní zavřené, ale věříme, že od května ho také budete 
už moci navštívit. Ani v kulturním domě vám zatím nemůžeme nabídnout žádný pro-
gram. Stejně jako všude v ČR, ani my ještě nevíme, kdy a za jakých podmínek budou 
povolené hromadné akce. Při jakékoli změně vás budeme informovat na  našem 
webu či facebookové stránce KZMP.

Jsme nadšení z vašeho zájmu o naše soutěže! O Velikonocích jste fotili své domácí 
dobroty, o  těch nejvíce oku lahodících hlasovali naši „fanoušci“ na  facebookové 
stránce. Vítězové získali hodně přes sto „lajků“! Moc děkujeme za sdílení a tím pá-
dem naši podporu. Vítěze samozřejmě neminou pěkné ceny, moc gratulujeme.

Zahanbit se nenechali ani ti, kteří poznávali předmět na fotografi i. Sešlo se nám 
12 odpovědí, správných jich bylo 10 a z těch jsme také losovali. Video losování je 
dostupné opět na našem facebooku. Blahopřejeme vylosovaným, také na ně čeká 
odměna.

A abyste se nenudili a toho soutěžení nebylo málo, čeká na vás v květnu ještě vý-
tvarná výzva! Ve spolupráci s malířkou Hanou Sommerovou jsme pro vás připravili 
zajímavé zadání. Zúčastnit se mohou děti i dospělí, nejlepší výtvory budou odmě-
něny a všechny budou veřejně vystaveny. Zadání soutěže a více informací naleznete 
na plakátu v tomto čísle PO. Nemůžeme se dočkat vašich obrázků.

Společně se zmíněnou lektorkou slečnou Sommerovou také pořád počítáme s vý-
tvarným kurzem, až bude lepší situace a budeme moci garantovat pevný termín, 
znovu vám tuto jedinečnou možnost připomeneme.

Během turistické sezóny bude v naší výstavní síni zajímavá fotografi cká výsta-
va – „Kostely a kapličky v mikroregionu Přibyslavsko“. Výstava začne 3. června 
a navštívit ji budete moci do 15. srpna. Určitě si ji nenechte ujít.

Na turistickou sezónu, v červnu,  vyjde již avizovaná mapa Svazku obcí Přibyslav-
ska, myslíme, že je velmi povedená. K dispozici bude u nás v infocentru.

Děkujeme vám také za  zapojení se 
do akce „Odlož mobil v knihovně“. Můžete 
u nás odevzdat svůj starý mobilní telefon 
a budete zapojeni do soutěže. Stejně tak 
i  naše knihovna může získat nějaké pro-
středky na nákup nových knih. 

V  dubnu byla knihovna ještě otevře-
na každý všední den od  8 do  16 hodin, 
od května máme otvírací dobu stejnou, 
jak jste po léta zvyklí – v pondělí a stře-
du od 13 hodin, v úterý a pátek celý den 
a  ve  čtvrtek zavřeno. Otevřeno bude 
i v sobotu od 9 do 11 hodin.

Děkujeme za vaši neutuchající přízeň.

Příjemné májové dny vám přejí všichni 
zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice

Blýskání na lepší časy

Milí malí luštitelé, knihovna je už otevřená, jupí! Tak neváhejte a přijďte si 
vyluštit šifry, které byly zveřejňovány už od ledna. Protože čím víc vyluštěných 

tajenek, tím víc dárečků ☺ Abyste v červnu něco pěkného získali, je potřeba mít 
vyluštěné alespoň tři tajenky. Stejně tak v prosinci – abyste si zasloužili odměnu, 
budou potřeba opět vyluštit  aspoň tři tajenky ze šesti.

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

Nápověda:
Knihu hledejte v dětském oddělení. Na hřbetu má červenou přelepku, je určena 

tedy nejstarším dětským čtenářům. Napsal ji francouzský spisovatel, jehož příjmení 
začíná na písmena FO. Kniha však není zařazena podle abecedy. Je příliš „tlustá“, 
má 700 stran. Je umístěna na nejvyšším regálu, je zelená, ale hřbet má červený, je 
v měkké vazbě. Pokud ji už držíte v ruce, nalistujte si stranu 262, najděte 21. řádek 
a z něj si opište druhé, třetí a čtvrté slovo. Dohromady mají 18 písmen. Tajenku 
získáte pomocí písmen z čísel 7, 17, 9, 16 xxx 3, 4, 10, 15 xxx 18, 4, 12, 6. A je to ☺ 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

Tajenka:
7 17 9 16

3 4 10 15

18 4 12 6

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

Knižní
 šifra
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Město vybudovalo očkovací centrum

V České republice se očkování proti pandemii covid-19 teprve rozjíždí a rapidní 
nárůst se očekává až v jarních a letních měsících, kdy do země mají dorazit největší 
dodávky vakcín.

Na očkování svých občanů je plně připraveno město Přibyslav. 
Sdělovací prostředky o tom na tiskové konferenci 7. dubna na přibyslavské radnici 

informovali starosta města Martin Kamarád (ODS), místostarosta Michael Omes 
(za KDU-ČSL) a také praktická lékařka MUDR. Eliška Brussmannová, která přijala 
výzvu samosprávy, aby se očkování ujala.

 MUDr. Eliška Brussmannová na tiskové konferenci na přibyslavské radnici ocenila vybu-
dování očkovacího centra proti pandemii covid-19, naopak představitelé samosprávy chválili její 

ochotu v očkovacím centru pracovat

Představitelé města lékařce před novináři za její ochotu vyjádřili vděk a poděkování. 
Naopak slova chvály na zájem samosprávy zřídit zde očkovací centrum vyslovila 

MUDr. Eliška Brussmannová. Poznamenala přitom, jak je náročné odpovídat paci-
entům na jejich četné telefonické dotazy, kdy se mohou nechat očkovat, zda budou 
muset cestovat do Havlíčkova Brodu nebo jinam, je to pro lékaře až demotivující. 

Registrace od 19. dubna
Očkovací centrum bylo připraveno k provozu ve Sportovní hale již ke dni 6. dub-

na. “Je nám líto, že kvůli administrativním záležitostem a  především nedostatku 
vakcíny jsme očkování první den po  Velikonocích nemohli zahájit,” řekl Martin 
Kamarád.  Po  dohodě s  Krajským úřadem Kraje Vysočina přibyslavské centrum 
začne zájemce o vakcínu registrovat od pondělí 19. dubna, teoreticky by pak první 
naočkovaný člověk mohl z haly odejít 26. dubna, ale snaha bude, aby se tak stalo 
dříve. Očkovat se v Přibyslavi bude moci kdokoli a odkudkoli, k výběru by měly být 
různé druhy vakcín.

Ve shodný den přibyslavské tiskové konference vyšla zpráva, že velkokapacitní oč-
kovací centrum v pražské hale O2 universum začne fungovat až na začátku května, 
tedy zhruba o měsíc později, než se předpokládalo. Důvodem je nedostatek vakcín. 
Náklady na vybudování centra v pražské hale O2 universum jsou podle odhadu 11,8 
milionu korun. Náklady na očkovací centrum v Přibyslavi byly zcela zanedbatelné, 
město halu pronajme za symbolickou jednu korunu, v jeho režii bude také nákup 
dezinfekčních prostředků, úklid a nezbytná administrativa. 

Očkovat se bude také o víkendech
Přístup do haly bude bezbariérový ze strany dětského hřiště, vše nezbytné se bude 

odehrávat ve sportovních šatnách, v samotné hale stojí pouze lůžko pro případ, že 
někomu bude po vpíchnutí vakcíny nevolno. 

“Jsme připraveni, teď je to na  státu,” prohlásil starosta města Martin Kamarád 
a vyslovil naději, že v druhé polovině dubna již bude v zemi dostatek vakcín. 

Očkovat se v Přibyslavi bude nejen ve všední dny, ale také o sobotách a nedělích.
Text a foto: Ivo Havlík
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Obchodní společnost Penny Market, která na český trh vstoupila v roce 1997 se 
záměrem vybudovat ve vš ech regionech hustou prodejní  sí ť  a úmyslem stát se pro 
tuzemské  zá kazní ky nejdostupně jš í m maloobchodní m potraviná ř ský m ř etě zcem 
s nejvě tš í m počtem obchodů , si klade za cíl v letošním roce 2021 dosáhnout 400 
prodejen. Jedna z nich se co nevidět začne budovat v Havlíčkově ulici v Přibyslavi.

Zatímco občané města vesměs první potravinářský supermarket vítají s  tím, že 
přinese konkurenci a pohodlnější nákup takzvaně přímo do auta, některým vadí, že 
bude stát v těsné blízkosti městského hřbitova. 

Kritické stanovisko k  tomu v  dubnovém vydání Přibyslavského občasníku pod 
nadsazenou otázkou v titulku “Neuděláme místo hřbitova rovnou parkoviště?” zve-
řejnily rodiny Syberovy a Musilovy. Jak uvedly, zarazilo je, že výstavba obchodního 
domu v tomto prostoru se nestala předmětem veřejné diskuze. “Nikdy by nás nena-
padlo, že právě vedle přibyslavského hřbitova se budeme dívat na obchodní dům,” 
napsali autoři polemiky a došli k závěru, že “vedení MÚ v této lokalitě zkouší, co vše 
ještě lidé vydrží.”

Investoři mají své 
podmínky

Okolnosti výstavby supermarke-
tu v těsném sousedství pohřebiště 
na  dubnové tiskové konferenci 
města ze široka ozřejmili starosta 
Přibyslavi Martin Kamarád a  mís-
tostarosta Michael Omes. 

Vysvětlili, že jednání o  stavbě 
prvního supermarketu samosprá-
va vede s  různými investory již 
čtyři roky a naráží na skutečnost, že 
zájem je výlučně o plochy v centru 
města nebo u silnice 1. třídy. Vytrva-
lost nakonec projevila pouze Penny. 

Proč bude Penny vedle hřbitova
Záměr využít městský pozemek naproti čerpadlu pohonných hmot narazil na odpor 
Ředitelství silnic a dálnic, které bylo ochotno souhlasit pouze s dočasnou stavbou, 
jelikož louka zasahuje do ochranného pásma plánovaného obchvatu města. 

Nabídku pozemku naproti Osivě Penny odmítlo z již zmíněného důvodu, že neleží 
ani v centru, ani u silnice 1. třídy, je tak říkajíc z ruky. 

“Žádný jiný městský pozemek, který by investoru vyhovoval, jsme nenašli”, zdů-
raznil Martin Kamarád. 

Soukromá stavba na soukromém poli
Penny nakonec od soukromého vlastníka odkoupilo pozemek za hřbitovem, který 

v územním plánu města z roku 1998, a také z roku 2010, je veden v kategorii prů-
myslová zóna. Je tedy otázka, zda obchodní dům za pohřebištěm není menším zlem 
než případná hlučnější továrna. 

Martin Kamarád a Michael Omes nezastírali, že jde o citlivou záležitost, ale jednání 
s investorem označili za korektní. Penny se na výslovné přání vedení města zaváza-
lo, že vedle hřbitovní zdi bude ponechán 6,5 m široký volný pruh a na souběžnou 
zeď supermarketu nebude zavěšovat reklamy. Rozhodnutí postavit parkoviště dál 
od hřbitova (blíže truhlárny) je ovlivněno křižovatkou s ulicí Gen. Luži a také tím, že 
bezprostředně u pohřebiště bude klidněji.

Začne prodej již před Vánocemi?
Přibyslavské Penny bude mít prodejní plochu 800 m čtverečních, nepočítaje v to 

smluvní obchod s masem a uzeninami. Otevřít by chtělo před letošními Vánocemi. 
Tento termín zřejmě není reálný, neboť stavbaři do země ještě nekopli.

V Č esku je Penny známo dí ky sloganu Nakupujte hezky č esky. Obchodní řetězec 
tvrdí, že to není  prá zdná  frá ze a ž e skutečně sedm z deseti potraviná ř ský ch vý robků  
pochá zí  z  Č eska, celý  obchodní  koncept je postaven na  respektu k  č eské  tradici 
a dlouhodobé  podpoř e a spoluprá ci s regioná lní mi producenty. 

Usnesení rady města
Rada mě sta Př ibyslav na svém zasedání 14. dubna 2021 všemi pěti hlasy schválila 

“Vyjá dř ení  k projektu stavby” a stavební  zá mě r vý stavby nové  prodejny v Př ibyslavi 
na severní m okraji mě sta podle projektové  dokumentace zpracované  společ ností  
Projekt Centrum Nova Pelhř imov.

Text a foto: Ivo Havlík

 Starosta města Martin Kamarád na dubnové tiskové konferenci novinářům ukázal projekt 
prvního přibyslavského supermarketu

 Pozemek vedle hřbitova investor koupil od soukromého vlastníka a stavba na něm je v souladu s platným územním plánem. 
Není tomu tedy tak, že “vedení MÚ v této lokalitě zkouší, co vše ještě lidé vydrží.”

RODINNÉ DOMY V DOBRÉ, ve svažité uličce, kterou z obou stran lemuje dopravní značka Zákaz průjezdu. Foto: Ivo Havlík
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Dík Přibyslavskému občasníku 3/2021 jsem si uvědomil, že je tomu již 20 let, 
co zemřel… Znal jsem ho přes jeho otce i  z  různých schůzí MěNV. Nemám nyní 
na mysli sochy, jichž jsem také několik viděl, ať už v rozpracovaném stavu v Dobré, 
nebo v Plzni. Možná si stejně jako já i někdo z vás vzpomene na náš 10. lesnický 
ples, pořádaný Lesním závodem Přibyslav v  lednu 1984. Byl jubilejní, a  tak jsme 
se rozhodli věnovat všem jeho účastníkům malou pozornost, kterou by si mohli 
ponechat na  památku. Domluvili jsme se na  skleničkách a  o  radu a  návrh jsme 
poprosili Romana Podrázského, který nám ochotně vyhověl. Snad tedy v některé 
z domácností těch, kdo se plesu zúčastnili, ještě zůstaly. 

Později pan Podrázský navrhl našemu Lesnímu závodu i odznak.

Byl také velikým milovníkem přírody – na svých obrazech zvěčnil např. lesy v okolí 
Račína či Ranska. 

A byl také u výsadby keřů a stromků u cesty z Dobré směrem k vlakové zastávce 
u Hesova – v místech, kde jde v jeho šlépějích s novou výsadbou i nová generace, 
která má stejně jako on zájem o přírodu. Fandíme jim.

 Ing. Blahoslav Hašek

Ještě trochu k Romanu Podrázskému…

Bezstarostné pobíhání malých dětí prokládané zvukem tupých úderů palic za-
tloukajících kůly rámovalo po dva březnové víkendy naši druhou výsadbu. Na alej 
ovocných stromů obepínající silnici do Keřkova jsme navázali výsadbou keřů kolem 
úvozové cesty do Dobré. Druhy, které se dříve vyskytovaly ve volné krajině a vlivem 
extenzivního hospodaření se postupně vytratily.  Dotvořili jsme tak v tomto prostoru 
biokoridor zeleně, který na sebe přirozeně navazuje.  

Celkem 242 medonosných bobulovin, které budou úkrytem a potravou nejedné 
pěnkavy a vrabce. A nakonec možná přiletí i koroptev. Přes klasické trnky, šípky až 
po vzácnější zimolezy, dříny a řešetláky. Meze jsme vyčistili od suché trávy a v cent-
rální části cesty osázeli i sedmi  švestkami a rynglemi. 

Naše zahradnické workouty se těší čím dál větší oblibě. Děkujeme všem dobro-
volníkům, kteří s námi sázeli, majitelům pozemků, kteří nám umožnili na jejich půdě 
sázet a v neposlední řadě i městu Přibyslav za jeho fi nanční podporu. 

Vaše další procházka k Žabce bude zase o trochu příjemnější.
Za občanské sdružení OPUKA Ondřej Lehrl

Výsadba remízku na cestě z Dobré 
k Hesovu

Místo u Přibyslavi, kde podle legendy 11. října 1424 skonal husitský vojevůdce Jan 
Žižka a které se dnes nachází v katastru obce Žižkovo Pole, se mění k nepoznání. 
Pokračuje tam rozsáhlá revitalizace zeleně. 

O zásadní úpravu se od poloviny loňského roku stará město Přibyslav. V době 
vegetačního klidu byly vykáceny přestárlé a nemocné stromy, náletové dřeviny, vyse-
kán byl keřový koridor vedoucí od parkoviště k mohyle. Zasazeny byly nové stromky 
a vytvořeno bylo několik remízků pro ptactvo.  

Revitalizace zeleně v  kultovním místě českých dějin přijde na  414  000 korun. 
Čtyři pětiny z toho pokryje dotace Evropské unie, kterou zprostředkoval Státní fond 
životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny. Jednu pětinu celkových 
nákladů, přibližně 83 000 Kč, hradí město Přibyslav.

Ukončení projektu se předpokládá v  září 2024, tedy bezprostředně před 600. 
výročím Žižkova úmrtí.

Text a foto: Ivo Havlík

Pokračuje obnova parčíku před Žižkovou mohylou
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Přibyslavský občasník ve svém prosincovém vydání roku 
2000 zveřejnil článek Oldřicha Málka “Záhadný památník 
zatím stále mlčí” . 

Již nežijící autor, který se erudovaně zajímal o  historii 
města a jeho okolí, v onom textu píše o tajuplnému pylonu 
na svažitém poli mezi osadami Uhry a Hesov.

“Že jde o jakýsi pomník či památník, je nepochybné. Ale 
nelze na něm najít, ani při sebepečlivějším pátrání, žádné 
písmeno, čísličko či ornamentíček, které by naznačily, kdo 
a z jakých důvodů a proč právě zde nechal tento tajemný 
monument postavit. Lidové podání sice hlásá, že jde o pa-
mátník na švédská vojska, která v době třicetileté války řádi-
la dvakrát (1643 a 1645) v našem kraji, ale jediný záznam, 
který se podařilo o onom záhadném objektu vyhledat v ar-
chivech, tento výklad silně zpochybňuje, i  když ho zcela 
nevyvrací,” napsal na konci druhého milénia Oldřich Málek.

V soupisu památek z roku 1943
Jediným záznamem Málek rozumí seznam památek 

na  přibyslavském katastru, který v  roce 1943 vypracoval 
Památkový úřad v Brně. 

Mezi pětatřiceti objekty je pod číslem 25 zapsán “Kamen-
ný památník v Hesově z doby biedermeiru, parcelní číslo 
1639/1, pastvina, vlastník a.s. Amylon, vedle 8 topolů.” 

Co se změnilo? - Z onoho zápisu již neplatí určení vlast-
nictví, pylon majetkem Amylonu není, tím je Pozemkový 
fond ČR. U  monolitu již neroste alej topolů, jen vysoká 
třešeň a stromky z náletu. O třešeň se opírá kazatelna, jak 
se v mysliveckém slangu říká pozorovatelně vysoké zvěře.

Oslava drancování Švédů?
Ani více než dvě desetiletí od Málkova komentáře se však 

nemění jeho soud, že s největší pravděpodobností nejde 
o  památník postavený na  počest Švédů. Kromě logické 
otázky, proč by vetřelci drancující české země měli mít 
v poli několik kilometrů daleko od města vysoký kamenný 
hold, je zde další důkaz - pokračující devastace neudržova-
ného pomníku způsobila odpadávání omítky, pod ní jsou 
zřetelné cihly novodobější produkce. Pokud by pomník 
byl z poloviny 17. století, pak by nebyl vyzděn z cihel, ale 
z kamene.

Odnikud není vidět
Oldřich Málek před jednadvaceti lety napsal: “Kdyby-

chom připustili, že jde opravdu o  pomník, připomínající 

Pylon nad Hesovem “švédský” zřejmě není

Redaktoři Mladé fronty DNES Martin Vokáč a Tomáš Blažek, kteří spolupracují 
s televizní stanicí CNN Prima News, v Přibyslavi natočili publicistický šot o kamen-
ném pylonu ve svažitém poli mezi osadami Uhry a Hesov. 

Proč tam byl postaven, je záhada. Pomníku se z neznámých důvodů lidově říká 
”švédský”, ale připomínkou třicetileté války v 17. století nepochybně není. Podstavec 
žulového jehlanu je totiž vyzděn z pálených cihel, nikoli z kamene. 

Dohady o historii pylonu televizním divákům přiblížili novinář Martin Vokáč a ka-
meraman Tomáš Blažek, který projevil odvahu a kvůli záběru z ptačí perspektivy riskl 
výstup na zchátralou mysliveckou “kazatelnu”, s níž navíc cloumal silný vítr.

Text a foto: Ivo Havlík

Televize CNN Prima News se zajímala 
o záhadný pomník

pobyt Švédů v  našem prostoru, pak těžko pocho-
píme, proč ho kdosi postavil až za 200 let po jejich 
válečném tažení u nás. Právě tak je nepochopitelné, 
proč stojí v  tak zastrčeném, nevýrazném terénu, 
v němž neměl šanci vyniknout a upoutat na sebe po-
zornost… vždyť nemůže být viděn z Hesova, Uher, 
ani ze Dvorka, tím méně z Přibyslavi”. 

Za až tajemnou záhadu autor považoval také ori-
entaci stavby, všiml si, že monolit je situován přesně 
do čtyř světových stran. 

Připomínka cholery?
Josef Horský z  České Jablonné před čtyřmi lety 

položil otázku, zda památník nesouvisí s  epidemií 
cholery, která na Přibyslavsku propukla v roce 1832. 

“Kdysi jsem od někoho slyšel, že na vrchu tohoto 
jehlanu bývala kamenná koule, v ní mohl být zasazen 
kovový křížek, jak to u podobných památek někdy 
bývá. Ale to je jen spekulace. Myslím, že mi to říkal 
nebožtík pan Pometlo od nás, on si na tu kouli ještě 
pamatoval,” poznamenal Josef Horský v roce 2016. 

Připomínka epidemie je málo pravděpodobná. 
Pylony citovaly vítězné boje, smutek a žal toto pro-
vedení nedává.

Je z doby biedermeiru
Korespondoval jsem s historikem Františkem Par-

kánem z Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy, který 
v roce 2008 v časopise Dějiny a současnost zveřejnil 
obsáhlou studii Švédové v  Čechách a  na  Moravě, 
odepsal mně, že o tomto pomníku nic neví.

Sázím na  to, že pomník Švédům to rozhodně 
není. Soudím, že byl postaven z produkce Hessovy 
cihelny, která od roku 1838 co by kamenem doho-
dil, pálila cihly. Stavitelem - mecenášem mohl být 
sám Josef Hesse.

Jaký však mohl mít motiv? - Již citovaný soupis 
přibyslavských památek z roku 1943 uvádí, že “ka-
menný památník v Hesově je z doby biedermeiru”. 

Pochází tedy z doby časově ohraničené revolucí 
roku 1848. Sice byla poražena, ale nakonec přece 
jen vedla k  postupnému zániku feudalismu - ne-
dlouho po ní byla zrušena robota, začaly se vytvářet 
obecní samosprávy a přibývaly občanské svobody. 

Soudím, že hesovský pylon zřetelně čitelné archi-
tektury vítězství právě na  revoluční “jaro národů” 
odkazuje. 

Text a foto: Ivo Havlík

Uzávěrka příštího čísla 19. 5. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 5. 2021)
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Vlevo od hlavní brány přibyslavského pohřebiště již 
111 let stojí cenná pískovcová socha Ježíše Krista. 

Do  jejího podstavce je secesním písmem vytesá-
no: “Zde v Pánu odpočívá MUDr. František Křesťan, 
C. a  K. pluk. lékař I. tř. Zemřel 3. břez. 1910 v  stáří 
36 roků. Jest v Boží radě souzeno, že co nám nejvíce 
mileno, nás opouští”. 

O hrob se už dávno nikdo nestará, ani při Památce 
zesnulých na  něm nejsou vidět květiny, věnec nebo 
zapálená svíčka. Podle Marie Holcmanové, která 
na Městském úřadě Přibyslav vede hřbitovní knihu, je 
toto hrobové místo zaplaceno na  věčnost, respekti-
ve po  dobu trvání hřbitova. Jako kontaktní osoba je 
ve hřbitovní knize uveden František Nechvátal z Děčí-
na, na jeho adresu do Ploučnické ulice jsem napsal, ale 
Česká pošta dopis vrátila jako již nedoručitelný.

V křesťanské Přibyslavi je několik rodin s příhodným 
příjmením Křesťan, ale žádná o případném rodinném 
vztahu s MUDr. Františkem Křesťanem neví.

Pokouším se poodhalit tajemství tohoto hrobu, je-
hož výjimečnost je zřejmá a také záhadná. 

Promoval v roce 1899
Archivář pražské Univerzity Karlovy Marek Suk 

mně doslova obratem poslal odkaz na seznam medi-
cínských doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity 
z let 1882-1900. 

Na  straně 564 je kaligrafi ckým písmem zazna-
menáno, že František Křesťan, narozený v  Při-
byslavi 7. září 1873, náboženství katolického, 
potomek kožešníka Adolfa Křesťana a Antonie Křes-
ťanové, absolvent gymnázia v Německém Brodě, byl 

13. června 1899 promován na lékaře. Promotérem mu 
byl prof. MUDr. Vítězslav Janovský.

Jeden čas jsem žil v pražských Holešovicích a pro-
cházel tamější ulicí Janovského. Vítězslav Janovský, 
někdy také Viktor (1847-1925), byl český lékař se 
specializací v  oboru dermatovenerologie, přednosta 
kliniky chorob kožních a  příjičných (syphilis), v  le-
tech 1916/1917 byl rektorem a  dva následující roky 
prorektorem Univerzity Karlovy. Dá se dedukovat, že 
také MUDr. František Křesťan se specializoval na kož-
ní a  pohlavní nemoci a  právě tuto odbornost využil 
ve službách rakousko-uherské armády.

Narození a rodiče
Přibyslavská matriční kniha (dnes ve Státním archivu 

v Zámrsku) říká, že František Křesťan se narodil 7. září 
1873 v domě čp. 23, příchodu na svět pomohla porod-
ní bába Augusta Křesťanová bytem čp. 26, chlapce již 
v den narození pokřtil kaplan P. František Moravec. 

Jako rodiče jsou zapsáni: 

Otec - Adolf Křesťan, katolík, kožešník, manželský 
syn po  zemřelém Janu Křesťanovi, a  jeho manželky 
Augusty Křesťanové, roz. Fenclové z Jirkavy(??). 

Matka - Antonie Křesťanová, katolička, manželská 
dcera Jana Rosypala, ševce z Přibyslavi čp. 64, a jeho 
manželky Anny, roz. Bukovské z Přibyslavi čp. 22.

Kmotry u  křtu byli manželé z  Přibyslavi čp. 33, 
do farní knihy se však podepsali nečitelně, křtící kněz 
dopsal řemeslo muže - švec.

Matriční kniha z roku 1873 uvádí, že Přibyslav tehdy 
náležela do hejtmanství polenského.

Nad opuštěným hrobem vojenského lékaře

 Zápis v promoční knize lékařské fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze 
dokládá, že Františka Křesťana z Přibyslavi na doktora medicínských věd 13. června 1899 

promoval proslulý univerzitní lékař MUDr. Vítězslav Janovský.

 Hrob přibyslavského rodáka, vojenského lékaře 
rakousko-uherské armády MUDr. Františka Křesťana 

na hřbitově v Přibyslavi

O rozluštění archiválií jsem poprosil znalce kurentu 
Aleše Veselého z Galerie výtvarného umění Havlíčkův 
Brod. 

K osudu MUDr. Františka Křesťana se vrátím v ně-
kterém z příštích vydání Přibyslavského občasníku.

Text a foto: Ivo Havlík

Armádní 
dokumenty jsou 
psány kurentem

O  pomoc v  pátrání 
po  tom, u  kterých vo-
jenských jednotek roz-
sáhlého Rakouska-Uher-
ska přibyslavský lékař 
MUDr.  František Křes-
ťan trvale sloužil a  proč 
zemřel v  mladém věku, 
jsem požádal Vojenský 
ústřední archiv Praha. 
Jeho ředitel, Mgr.  Josef 
Žikeš, mě zprvu požádal 
o  strpení, jelikož kvůli 
pandemii je provoz ar-
chivu omezen.

Až v  týdnu před uzá-
věrkou květnového vydá-
ní občasníku jsem obdr-
žel osm stran armádních 
dokumentů, leč jsou psá-
ny kurentem - novogotic-
kým kurzívním písmem 
používaným od  16. sto-
letí až téměř do poloviny 
20. století v  německy 
mluvících zemích. 
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TZ BESIP: Návrat žáků 
do škol po distanční 
výuce znamená i zvýšené 
riziko na silnicích

TELEKOMUNI-
KAČNÍ STOŽÁR
na  náhorní planině mezi 
Dvorkem a  Uhry nepochyb-
ně poskytuje daleký výhled 
na Utín a Dlouhou Ves a mož-
ná ještě vzdálenější obzory. 
Žel, štíhlá vysoká věž, která 
převyšuje všechny okolní stro-
my, 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.

Foto: Ivo Havlík

S jedenáctým týdnem skončilo březnové předjaří. Ve svém ročním cyklu se v něm 
hlasově nejvíce projevoval zvonek zelený (Carduelis chloris). 

Pokud je příznivé počasí, už v lednu nebo počátkem února začínají samečkové zvonků 
zpívat. Není to ještě zpěv úplný, ale během března se rozezpívali všichni a pějí už naplno. 

V dubnu u nás začali hnízdit zvonci zelení (Carduelis chloris). V té době jsou ještě 
listnáče holé, takže svá “obydlí” staví většinou ve smrčcích anebo v oblíbených tújích. 

Je to pták, který dělá skutečně čest svému jménu. Jen málo českých názvů opeřenců 
perfektně vystihuje jejich zjev i hlas. Latiníci by řekli rčení Nomen omen (název a zma-
není zároveň). 

Některé motivy hlasu zvonka zeleného připomínají cinkání klasického zvonku, 
za okamžik zase drnčení elektrického zvonění, je to skutečně zvonivé trylkování. 

Přídavné jméno zelený popisuje zbarvení opeřence, skutečně je zelenavé, u samečka 
sytější, u samice spíše do šeda. 

Hnízdění končí v květnu a v té době asi polovina z párů z prvého hnízdění zakládá 
na hnízdění druhé. Dokonce někteří ještě v červenci a začátkem srpna zahnízdí potřetí. 
Je to zjev mezi našimi pěvci naprosto neobvyklý. Druhů, které hnízdí více než dvakrát, 
je skutečně minimum.

Text a foto: Ivo Havlík

Z přibyslavské přírody: 
Zvonek zelený své jméno nezapře

 SEMENOŽRAVEC NEBOJSA. Hlavní potravou zvonků jsou semena. Proto je často můžeme 
vidět na krmítkách, z nichž bez zábran vyženou i větší vrabce a kosy. Snímek ze dvora domu 

na Bechyňově náměstí ukazuje vyhnání sýkory koňadry, stačila si v zobáku odnést semeno 
slunečnice, zatímco zvonek u prostřené tabule zůstal.

V pondělí 12. dubna se žáci I. stupně ZŠ vrací zpět, po delším období domá-
cího vyučování, do školních lavic. Se zahájením prezenční formy vzdělávání dětí 
souvisí i jejich intenzivnější pohyb v silničním provozu, zejména v ranní (případně 
odpolední) dopravní špičce.

BESIP proto apeluje na zvýšenou pozornost a ohleduplnost všech účastníků 
silničního provozu řidičů, chodců i  cyklistů a  připomíná několik důležitých 
pravidel pro zvýšení bezpečnosti (nejen) dětí v dopravě.

„Děti budou po  dlouhém odloučení nepozorné a  zranitelné, podobně jako 
když se vrací do školy po  letních prázdninách. Na  jaře navíc řada z nich vyráží 
do provozu i na kole či koloběžce. Rodiče by jim proto měli jít příkladem, ukázat, 
jak bezpečně do školy dojít nebo dojet a připomenout rizikové situace – nikdy 
nevstupovat náhle do  vozovky a  nepřecházet mimo přechod. V  první řadě ale 
platí, že by měli na  bezpečí dětí myslet řidiči a  v  okolí škol výrazně zpozornět 
a zpomalit,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Asi nejvíce žáků chodí do školy pěšky, pohybují se tedy jako chodci. Měli by si 
zopakovat základní pravidla pro svou bezpečnou trasu do své školy a zpět:

o  jdu po pravé straně chodníku
o  před přecházením se správně rozhlédnu – vlevo/vpravo/znovu vlevo
o  na přechodu pro chodce nemám absolutní přednost – nejprve navážu oční 

kontakt s řidičem
o  přecházím výhradně na  přechodu pro chodce (optimálně se světelnou 

signalizací)
o  nebudu vbíhat do silnice mezi řadou zaparkovaných vozidel

Některé děti rády využívají na své cestě do školy jízdní kolo, případně koloběž-
ku. Pro ně platí tyto hlavní zásady:

o  vždy jedu s přilbou na hlavě, případně použiji i další ochranné doplňky
o  moje kolo nebo koloběžka mají perfektní technický stav
o  jsem-li mladší 10-ti let, mohu jet po  chodníku – opatrně a  ohleduplně 

k ostatních chodcům
o  na  přechodu pro chodce se ze mě stává chodec, kolo nebo koloběžku 

vedu vedle sebe
o  mám na sobě refl exní doplňky pro zvýšení mojí viditelnosti

Děti, které při své cestě do školy využívají prostředky veřejné dopravy, by měly 
mít na mysli zejména tato pravidla:

o  na zastávce/nástupním ostrůvku se chovám klidně a ohleduplně
o  silnici přecházím vždy až po odjezdu autobusu
o  tramvaj má přednost i na přechodu pro chodce 

Hodně rodičů vozí děti ráno do školy autem. Pro dítě v roli spolujezdce platí, že:
o  vždy sedí připoutáno v  autosedačce nebo podsedáku, a  to i  na  krátkou 

vzdálenost
o  školní batoh si sundá ze zad, aby bezpečnostní pásy správně fungovaly
o  z auta vystupuje bezpečně, tj. směrem k chodníku (ne do silnice)

Děti se řadí mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. 

Mgr. Tomáš Neřold M.A.
Vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Dovoluji si touto formou a  jménem rorýsí komunity poděkovat paní Mikulincové 
a jejím silným mužům za promptní vyřízení mé prosby na vyčištění rorýsích budek. Ty 
se nacházejí ve výšce mně zcela nedostupné.

Servis byl proveden profesionálně, navíc s milým úsměvem zúčastněných. Šest rorýsích 
rodin tak po návratu z jihu Afriky nalezne po tisíci- kilometrové pouti ubytovací komfort.

Zároveň si dovoluji pogratulovat i panu starostovi k výběru vstřícných pracovníků, 
které jsem tak mohl poznat při akci.

Karel Čáslavský

Ptačí poděkování
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ANI DUBNOVÉ SPORTOVÁNÍ S COVIDEM-19
nesmělo být v kolektivu. Zatímco atletický vytrvalec opouští Přibyslav po Havlíčkově 
ulici sám, také osamocený cyklista se z jarního výletu již vrací domů.

Text a foto: Ivo Havlík

 Letní prázdniny 
s SK JUVENIS – ZRUŠENY

Bohužel jsme nuceni oznámit, že Letní prázdniny s SK JUVENIS rušíme. Sportovní 
hala bude v termínu našich prázdnin sloužit jako očkovací centrum. I přes usilovné 
hledání se nám nepodařilo najít vhodnou náhradní variantu.  Děkujeme všem, kteří 
své děti přihlásili. Za případné vzniklé komplikace se velmi omlouváme. 

Za SK JUVENIS PŘIBYSLAV
Šárka Jandová, m anager klubu

Říká se, že každý je nahraditelný, ale za našeho náčelníka, bratra Zdeňka Šejstala,
se nám sehnat náhradu asi nepodaří. Bude nám moc chybět.

 
Za členy, cvičitelský sbor a výbor TJ

Eva Šmídová

T I C H Á  V Z P O M Í N K A

pan

Zdeněk Šejstal.
Zdenda byl sokolem tělem i duší, po rodině byl Sokol jeho druhou velkou láskou. Přes půl století
byl obětavým členem naší jednoty a nezištně se podílel na jejím chodu. Nejdříve jako cvičitel
mládeže, později jako rázný šéf našeho, převážně babského, cvičitelského sboru i jako člen
výboru TJ. Sám cvičil na několika sletech a podílel se  i na nácvicích sletových skladeb mužů,
později vedl seniory ve skladbách pro Věrnou gardu. 
Pracoval aktivně i na úrovni župy jako člen župního výboru a později i jako župní náčelník. V naší
jednotě se zúčastňoval všech našich kulturních i sportovních akcí. Kdykoliv bylo potřeba, ochotně
přispěl svou pomocí, vždy na něho bylo spolehnutí, byl nám po dlouhé roky vzorem.

Dne 5. dubna 2021 ve věku nedožitých 84 let odešel do sokolského nebe a definitivně tak
opustil „naši sokolskou rodinu“ kamarád, bratr, cvičitel a dlouholetý náčelník TJ Sokol Přibyslav

Za svoji dlouholetou, nezištnou a obětavou činnost jako první za TJ Sokol obdržel Cenu města
Přibyslav.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat pracovnicím Oblastní Charity 
Havlíčkův Brod, jmenovitě paní Haně Doležalové a Renatě Svobodové, 
za péči poskytnutou naší mamince, Ludmile Kopecké, která nás náhle 
opus  la dne 18. 3. 2021.

Ještě jednou za celou rodinu děkujeme, Benešovi 
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Firma Ing. Milan Řehořka, Přibyslav, 

tel. 724 916 160 

Hledáme spolupracovníka na pozici 
řidiče se zkušenostmi automechanika 

sk. B, C, E – tuzemsko + SK. 

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

 

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps
od 250 Kč

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

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

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

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

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz

 Likvidace kůrovcové kalamity v Jabloneckém žlabu, duben 2021. Foto: Michael Omes
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VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE 
Hledáme nové kolegy do našeho týmu: 

♦ Operátor výroby – obsluha brousícího centra 
 
♦ Operátor výroby – zámečnická dílna (vhodné pro ženy) 
 
♦ Operátor výroby – obsluha laserového centra 
 
♦ Operátor výroby – obsluha ohraňovacího lisu 
 
♦ Pracovník zámečnické dílny – svářeč 
 
♦ Pracovník zámečnické dílny - brusič 
 
♦ Expedient (vhodné pro ženy)  
 
  

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



593 900
 

MITSUBISHI OUTLANDER ZA

 
 

 

 

605 298 195  |  servit@auto-auto.cz

 
  

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

POZNÁTE PŘEDMĚT?
Vážení čtenáři,
Kulturní zařízení města Přibyslav pro Vás připravilo malou
soutěž. Každý měsíc bude v našem periodiku zveřejněna vždy
jedna fotografie sbírkového předmětu z městského muzea. Vaším
úkolem bude uhodnout název předmětu.

 

Správné odpovědi nám můžete poslat na e-mail:
ic@pribyslav.cz, kde je třeba uvést své plné jméno a adresu,
jako předmět uvést heslo „Soutěž – Poznáte předmět?“, anebo
předat osobně v informačním centru. I tyto odpovědi musí
obsahovat plné jméno a přesnou adresu, popřípadě tel. číslo
nebo e-mail. Je to z toho důvodu, že bychom nevěděli, kam máme
případnému výherci cenu poslat. Své odpovědi zasílejte vždy do
15. dne v měsíci. V tento den pak vylosujeme vždy tři soutěžící.
Výsledky soutěže budou uveřejňovány na webových a
facebookových stránkách Kulturního zařízení města Přibyslav a v
Přibyslavském občasníku.

 

 Těšíme se opět na vaše odpovědi.
 

Předmět bude vystaven ve výstavní síni za oknem,
budete si ho tedy moci i prohlédnout.

Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla je
KUŘÁCKÁ SADA - popelník, zapalovač a dóza na cigarety.

 

Výherci druhého kola soutěže jsou:
1.Radka Bártová, Dobrá

2.Monika Venzhöferová, Přibyslav
3. David Žák, Brloh

Výstavní síň Kurfürstova domu
Bechyňovo náměstí 45, Přibyslav

www.kzmpribyslav.cz
Po - Pá: 8.00 - 12.00/13.00 -.16.00
So - Ne: 9.00 - 11.00/13.00 - 16.00

Výstava fotografií

Poznáváte předmět na obrázku a znáte správnou
odpověď?

 

Vypadáme jako nůžky, ale nejsme tak docela obyčejné
nůžky. Kdysi jsme patřily mezi standardní vybavení snad
každé místnosti a domácnosti. Hlavně v době, kdy ještě

nebyla elektřina. Na jedné z čepelí máme malou krabičku,
která byla velice důležitá. Stejně tak jako naše malé nožičky.

To abychom mohly bez problému stát na svém místě, kde
budeme vždycky k rychlému použití. Kdybyste nás náhodou

hledali, najdete nás možná ještě v některém kostele.

POZNÁTE PŘEDMĚT?

V Janáček galerii aktuálně probíhá
výstava

 kovových plastik Petra Štáfla
a obrazů Martiny Ježkové.

Následovat bude výstava obrazů
Venduly Látalové.

 
Výstava je podle aktuální situace

přístupná po individuální dohodě.
Tel. 776 186 530


