
Přibyslavský
Č E R V E N  2 0 2 1

Přibyslavský
O B Č A S N Í K

1.  Zprávy z radnice

str. 3–8

2.  Výběrové řízení

str. 6

3.  Přijímací talentové 
zkoušky ZUŠ

str. 9

4.  Inzerce

str. 21–22

5.  Pozvánky na akce

str. 23–24

Uzávěrka příštího čísla
je 21. 6. do 12.00 hod.

Foto: Michael Omes

ROČNÍK 
XXXI

ČÍSLO
366

ZDARMA

www.pribyslav.cz



 Foto na titulní straně v m
inulém

 čísle: Pohled na Přibyslav od jihozápadu Foto: M
ichael O

m
es 

Události ve fotografii ČERVEN 2021Str. 2

První den v očkovacím centru Foto: Ivo Havlík

Návštěva předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila Foto: Jana Žáková



Str. 3Zprávy z radniceČERVEN 2021

S počátkem červnových dnů se do krajiny vrací sluníčko a věřím, že se do normálu 
vrátí i naše životy. Do konce července počítáme s fungováním očkovacího centra 
ve sportovní hale. Následně by se měla hala vrátit svému hlavnímu účelu, tedy spor-
tu. S pokročilým jarem se rozbíhají také jednotlivé investiční akce.

Dne 18. května proběhlo předání staveniště na stavby „Stavební úpravy mateřské 
a základní školy v Přibyslavi včetně vybudování a vybavení školních dílen“. Celkové 
vysoutěžené náklady včetně DPH činí v mateřské škole 19.872.815 Kč a v základní 
škole 6.360.992 Kč. Zhotovitelem obou staveb bude společnost Stavrecon Pardu-
bice, s.r.o.

Nutnost rekonstrukce nejstaršího pavilonu mateřské školy v Bezručově ulici vy-
vstala na základě končící životnosti  vytápění v této budově, improvizovaně opravo-
vané zde byly i rozvody vody a nevyhovující je provoz školní kuchyně. Proto vznikla 
projektová dokumentace, která řeší nejen tyto problémy, ale i  zateplení budovy, 
rekonstrukci sociálního zázemí ve třídách, kompletní rekonstrukci školní kuchyně 
včetně vzduchotechniky a vybavení. Počítáme s tím, že po dobu stavby bude MŠ 
zajišťovat obědy pro děti prostřednictvím základní školy. V základní škole pak pro-
běhne rozčlenění nevyužitých prostor v novostavbě budovy v České ulici. Vzniknou 
zde sklady a školní dílny. V současnosti jsou prostory nevyužity, bez vytápění, pod-
lah, podhledů, příček i odvětrání. Na oba projekty byly podány žádosti o dotace 
na Ministerstvo pro místní rozvoj a MAS Havlíčkův kraj. Výsledek dotačního řízení 
není ještě znám, předpokládáme, že minimálně v případě školních dílen budeme 
na MAS Havlíčkův kraj úspěšní.

Stavba kolumbária na místním hřbitově čeká na schválení radou města a na roz-
počtové opatření zastupitelstva. V době vydání Přibyslavského občasníku budeme 

vědět více. Zároveň probíhá soutěž na  rozsáhlou revitalizaci zámeckého parku. 
Revitalizace by měla probíhat od podzimních měsíců až do června příštího roku.

Ve  Hřištích probíhá odbahnění rybníku, které provádí pan Kalina z  Přibyslavi. 
Zároveň čekáme na výsledek výběrového řízení na stavbu polní cesty C1 ze Hřišť 
k Rejholci a navazující opatření. 

V Dobré začíná stavba části kanalizace, osvětlení a místní obslužné komunikace. 
Probíhá stavba chodníku ve Dvorku, byť po výrazných komplikacích s poskytnutím 
dotace a výběrem dodavatele. Zároveň se dokončují povolovací přípravy pro stavby 
v ulici Hasičská, Rašínova a Pelikánova. Zde čekáme na dokončení projekčních prací 
společnosti ČEZ a VAK. 

Ve věci okružní křižovatky pokračují kroky ke stavebnímu povolení s tím, že ČEZ 
zvažuje v letošním roce realizaci přeložky trafostanice v místě stavby.

Na svého dodavatele čeká také oprava pláště kulturního domu. V tomto případě 
čekáme s uzavřením smlouvy na  informaci o poskytnutí dotace. Zakázku vyhrála 
společnost HV stavby a práce, s.r.o., celková cena díla včetně DPH je 25.228.500 Kč. 
Věřím, že v době vydání tohoto čísla již budeme moudřejší, a budeme vědět, zda 
můžeme stavbu realizovat.

S  uvolňujícími opatřeními doufám, že se podaří uskutečnit opět přibyslavskou 
pouť. Byť nemoc Covid-19 asi nezmizí, věřím, že pouť zahájí alespoň trochu nor-
mální léto.

Martin Kamarád
starosta města

Havlíčkův kraj připravuje valnou 
hromadu

Na květnovém jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj 
byl projednán a  schválen program valné hromady. Valná hromada se uskuteční 
v Malé Losenici 8. června 2021. Správní rada schválila zprávu auditora za rok 2020 
a zprávu o auditu účetní závěrky. Na jednání byly rovněž projednány a schváleny 
Výroční zpráva Společnosti za rok 2020 a převod hospodářského výsledku v částce 
156.538,46 Kč. 

Projekt spojující Evropu
Ředitelka společnosti Jaroslava Hájková informovala také o zajímavém projektu 

mezinárodní spolupráce „CISTERSCAPES – cisterciácké krajiny spojující Evropu“. Cí-
lem projektu je vytvoření evropské sítě regionů, v nichž se nachází krajiny významně 
ovlivněné působením jednotlivých klášterů cisterciáckého řádu. Ambicí je získat pro 
tento region známku Evropského dědictví (EHL). Součástí regionu v širokém okruhu 
bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou je také Přibyslavsko a území 
MAS Havlíčkův kraj.

O další zprávy z MAS Havlíčkův kraj se s vámi rád podělím v některém z příštích 
vydání Přibyslavského občasníku.

Odkanalizování obce Hřiště
Na schůzce s projektantem a vedoucí Odboru správy majetku Ing. Ludmilou Be-

nešovou jsme r ekapitulovali stav přípravných prací k dokončení projektu a zahájení 
schvalovacího procesu tak, aby se akce posunula blíže k realizaci. 

Poděkování za souhlas k provedení stavby
Na tomto místě chci poděkovat všem občanům obce Hřiště včetně vlastníků do-

tčených nemovitostí za vstřícnost při přípravě celého projektu. Pro stavbu je důležité 
získat všechny souhlasy pro vstup na pozemky. K  řešení v době konání uvedené 
schůzky zbývaly poslední tři souhlasy, které potřebuje město Přibyslav získat k za-
hájení povolovacího procesu u příslušných úřadů.

Občanům města přeji příjemné dny, pevné zdraví a naději na hezké a slunečné 
léto.

Michael Omes, místostarosta města 

Vzhůru k létu

Dne 27. 4. 2021 navštívil Přibyslav předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil. S panem 
předsedou jsme projednali stávající epidemiologickou situaci, představili mu nově 
zřízené očkovací centrum a navštívili základní školu, kde jsme hovořili především 
o dopadech epidemiologických opatření i nově přijímaných předpisů na vzdělávání 
dětí. 

V rámci návštěvy předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila se uskutečnilo i milé setkání 
u  příležitosti oslav 90. narozenin paní Věry Novotné. Předseda Senátu jí předal 
s přáním stálého zdraví kytici a malý dárek jako poděkování za její dlouholeté člen-
ství v ODS. Příjemná atmosféra provázela i vzpomínky nejen na manžela paní Věry, 
bývalého starostu Mojmíra Novotného, ale i na léta práce pro Junák, ve kterém jak 
paní Novotná, tak pan Vystrčil i další přítomní, např. starosta Martin Kamarád a děti 
Novotných prožili mnoho radostných i dobrodružných chvil. 

Anna Šnýdlová, Martin Kamarád

Milé setkání
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Ve dnech 25. až 27. června 2021 se bude konat tradiční přibyslavská pouť. Po tuto 
dobu bude platit dopravní uzavírka Bechyňova náměstí a části ulice Husovy. Ob-
jízdné trasy budou vedeny stejným způsobem, jak tomu bylo v předchozích letech. 
Dopravní obsluha autobusové zastávky „Bechyňovo náměstí“ bude přemístěna 
na silnici II/350 (spodní část náměstí s navazující Žižkovou ulicí). Z pátku na sobo-
tu a ze soboty na neděli je zkrácena doba nočního klidu na dobu od 2 do 6 hodin.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Změny v rozpočtu

Změny rozpočtu se v průběhu rozpočtového období provádějí prostřednictvím 
rozpočtových opatření (RO). Rozpočtová opatření jsou evidována v  časové po-
sloupnosti a reagují na předem neznámé a nepředvídatelné nebo nově vzniklé okol-
nosti, které významně ovlivňují hospodaření obce. 

Zastupitelstvo města na  svém 18. veřejném zasedání ve  volebním období 
2018 - 2022 dne 14. dubna 2021 schválilo RO č. 2 k rozpočtu města na rok 2021. 
Rozpočtové příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 80 200 569,60 Kč 
a výdaje 210 724 503,49 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý tzv. fi nancováním, 
které má v současné době město rozpočtově kryto depozity na běžných a spořících 
účtech.

V rámci RO č. 2 došlo ke zvýšení příjmů o 7 650 426,51 Kč, a to především z důvo-
du transferu daně z příjmu právnických osob za obce ve výši 4 466 710 Kč a prodeje 
bytů Nerudova 664/9 a Příkopy 486/1 ve výši 2 256 000 Kč. Ostatní příjmy tvořily 
převážně dotace. 

Na výdajové straně bylo do rozpočtu začleněno nově celkem 70 637 291,83 Kč.  
Z  toho největší výdajovou položku tvoří plánované investice do staveb v celkové 
výši 66 135 000,00 Kč. Konkrétně se jedná o stavbu místní komunikace v Dobré, 
dostavbu MŠ, stavbu dílen ZŠ, stavbu KD a  výstavbu nového kolumbária. Roz-
počtované snížení kapitálové rezervy (peníze na  depozitních účtech bank) je 
- 62 986 915,32 Kč. 

Plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2021 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 

39 542 400 Kč (49,30 % schváleného rozpočtu po RO č. 2) a celkové výdaje jsou 
ve výši 20 916 797,20 Kč (což je 14,00 % schválených výdajů po RO č. 2 na letoš-
ní rok). Vysoký rozdíl mezi průběžnými příjmy a  výdaji a  nízké relativní čerpání 
rozpočtu je způsobené zejména dosud nečerpanými rozpočtovanými investičními 
výdaji na  plánované stavební projekty, které budou průběžně čerpány zejména 
v druhé polovině roku 2021. 

Hospodářská činnost
Výsledek hospodářské činnosti města k 30. 4. je celkem + 5 682 480 Kč. Na tom-

to průběžném zisku se podílí jednotlivé organizace města takto: lesy 166 733 Kč, 
skládka 1  805  050 Kč, správa majetku 524  087 Kč, kabelová televize 503  996 Kč 
a pronájmy 2 682 612 Kč.  

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Během měsíce května se naplno rozběhly stavební práce na investicích města Při-

byslav. Předání staveniště proběhlo na investici realizace opravy místní komunikace 
v  Dobré, včetně pokládky veřejného osvětlení a  kanalizačního řadu v  zájmovém 
území. Zhotovitelem je fi rma Swietelsky stavební, s.r.o., z Pelhřimova. Dále proběhlo 
předání staveniště na  investici označenou „Stavební úpravy mateřské a  základní 
školy v Přibyslavi, včetně vybudování a vybavení školních dílen ZŠ Přibyslav“. Zho-
tovitelem zakázky je společnost Stavrecon, s.r.o., z Pardubic. Tato zakázka je dělena 
na dvě části, a to na stavební práce na rekonstrukci a modernizaci prostor MŠ, WC 
dětí, prostor pro úklid a skladování, prostor kuchyně a přípravy. Termín realizace 
prací je smluvně ujednán do 15. 9. 2021, a dále na stavební práce pro vybudování 
nových prostor školních dílen na základní škole. Zde je stanoven termín dokončení 
stavebních prací do 15. 10. 2021. Znám je zhotovitel investice „Zateplení kulturního 
domu v Přibyslavi“. Byla vybrána společnost HV stavby a práce, s.r.o., ze Svatobořic 
– Mistřína. Prozatím nebyla podepsána smlouva o dílo. Realizace této investice je 

podmíněna obdržením dotace z Operačního programu životního prostředí. Tento 
výsledek musí být znám do  31. 8. 2021. Realizace je plánována od  tohoto data 
do 30. 6. 2022. V minulém čísle občasníku proběhla informace o výběrovém řízení 
na zpracovatele projektové dokumentace na stavební úpravy bytového domu čp. 25 
v Ronově nad Sázavou a zhotovitele investiční akce stavby kolumbária na místním 
hřbitově. Výsledek výběrového řízení prozatím není znám. 

Na základě objednávky nám odborná fi rma provedla hlavní prohlídky propustků 
a mostů ve správě města. Výsledek jsme prozatím neobdrželi, další postup bude 
na základě těchto výsledků. 

Během tohoto měsíce proběhla první seč zeleně odbornou fi rmou, pracovníky 
odboru technických služeb a panem Kasalem. Firma provedla tradiční osázení kvě-
tináčů na náměstí, ošetření parkové zeleně a zeleně v ulicích v Přibyslavi.

Bytová oblast – v měsíci dubnu bylo provedeno vyúčtování záloh za služby spo-
jené s  užíváním bytu. Nájemníci obdrželi protokol s  vyúčtováním. Přeplatky byly 
vyúčtovány v měsíci květnu. Začátkem měsíce května byl předán byt na Bechyňově 
náměstí čp. 40, který bude rekonstruován. Stále pokračují činnosti související s pro-
dejem bytového domu čp. 717 v ulici U Lesa. Tento dům byl na katastru nemovitostí 
rozdělen na bytové jednotky. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce a následně 
budou nájemníci výše uvedeného domu odborem hospodářsko – správním oslove-
ni, zda využijí či nikoliv svého práva odkupu. Byl přidělen byt v domě s pečovatelskou 
službou čp. 251 v ulici Tržiště. 

Touto formou bychom chtěli také oslovit potencionální zájemce o  umístění 
v domě s pečovatelskou službou v Přibyslavi. Veškeré informace zájemcům poskytne 
Bc. Hana Srbová, tel. č. 569 430 827. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
V půli května začínáme instalovat herní prvky v Dolní Jablonné. Máme radost, že 

se dostává na další vesničku, která bude mít hezké místo k setkávání a hrám na náv-
si. Vybrali jsme šplhací sestavu, klasické houpačky, pružinové houpadlo ve  tvaru 
čtyřlístku pro nejmenší, a také posezení. V Hřištích doplňujeme kolotoč. Na řadu 
pak přijde Dobrá, kde letos vytváříme zcela nový herní prostor. V červnu budeme 
s revizorem dětská hřiště v Přibyslavi a místních částech znovu procházet. U spor-
tovní haly je vyžilá dřevěná atrakce, kterou jsme již několikrát opravovali. Čeká ji 
buď rozsáhlá renovace, nebo vyřazení. Něco nového bychom chtěli v příštím roce 
pořídit do Poříčí. Místo pro hraní her a dětské atrakce je tam moc pěkné, v rovině, 
vybavení už je ale dost zastaralé. 

Už víme, že koupací sezona by letos měla být. Připravujeme tedy zázemí areálu 
na konec června a těšíme se na společná setkávání na koupališti o  letních prázd-
ninách. Noví plavčíci absolvují koncem května školení Vodní dozor Junior. Teprve 
po získání certifi kátu budou moci dohlížet na koupající se. Pro návštěvníky připravu-
jeme nový venkovní pingpongový stůl, zakoupíme také pálky a míčky. Při postupném 
rozvolňování opatření se nám začaly opět hlásit sportovní oddíly, které se do naší 
haly chystají na srpnová soustředění. Po všech zákazech a příkazech už se nemohou 
dočkat. Znovu se dá sportovat na venkovním sportovišti, hala je do konce července 
určená pro očkovací centrum. Přesněji řečeno palubovka. Nahoře v malém zrcadlo-
vém sále se opět začíná cvičit.

Technická četa města se pustila do čištění kanálů a srážkoměrů a začalo pravidelné 
sečení. Hodně práce máme na cyklostezce a s uklízením města. Těch odpadků je 
snad čím dál víc…

V České Jablonné budeme vyměňovat poškozené okapy na autobusové zastávce, 
obkládáme studnu u přechodu pro chodce v křižovatce ulic Havlíčkova a Příkopy. 

Užijte si hezký červen.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Realizace Plánu společných zařízení v k. ú. Hřiště

V loňském roce jsme Vás informovali, že nabylo právní moci stavební povolení 
na  akci Polní cesty C1 (vč. IP2), C3, C7 a  C21 (vč. IP6), která bude realizována 
ještě společně s průlehy PR1 a PR2, vč. ochranného zatravnění a IP3 v k. ú. Hřiště 
(IP – interakční prvek). V současné době probíhá na Státním pozemkovém úřadě 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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hodnocení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a předpokládáme, že v červnu již 
bude vybrán dodavatel, který následně přistoupí k realizaci.

Pozemkové úpravy v k. ú. Česká Jablonná
Z důvodu epidemiologické situace se neuskutečnilo společné závěrečné jednání, 

které má informativní charakter a  na  kterém se zhodnotí výsledky pozemkových 
úprav a účastníci jsou seznámeni s jejich průběhem a s návrhem. Účastníci obdrželi 
tyto informace korespondenční cestou.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Česká Jablonná byly zahájeny oznámením 
veřejnou vyhláškou dne 10. 9. 2008. Vybraných zhotovitelem Sdružením GEOŠRA-
FO, s. r. o., a ŠINDLAR, s. r. o. byly zahájeny vlastní geodetické a projekční práce 
v roce 2015. Úvodní jednání s vlastníky pozemků se uskutečnilo na Městském úřa-
dě v  Přibyslavi dne 17. 2. 2016. V  průběhu let od  vybrání zhotovitele probíhaly 
průzkumné a terénní práce, zpracovala se analýza odtokových poměrů, zjišťovaly 
se hranice obvodu v terénu, byly řešeny nesoulady druhu pozemků v terénu, zpra-
covány soupisy nároků, byl zpracován plán společných zařízení, vytvořen návrh 
nového uspořádání pozemků a proběhly další přípravné práce.  Sbor zástupců se 
sešel několikrát, jednání byla nelehká, a tak bychom i touto cestou chtěli poděkovat 
místním občanům České Jablonné, kteří byli členy sboru zástupců a věnovali po-
zemkovým úpravám svůj volný čas. Skvělý výsledek závisí na dobré projekční fi rmě 
a na ochotě vlastníků se domluvit. Ani jedno bohužel nejsme schopni úplně ovlivnit.

Návrh nového uspořádání pozemků byl odsouhlasen vlastníky 99,6 % výměry 
řešených pozemků. Odsouhlasený návrh byl v  lednu vystaven po  dobu 30 dnů 
na pozemkovém úřadě a na Městském úřadě v Přibyslavi. Do obvodu pozemkových 
úprav vstoupilo 746 pozemků zapsaných na 58 listech vlastnických. Návrh pozemko-
vých úprav obsahuje 288 pozemků zapsaných na 53 listech vlastnických.

Nyní bude pozemkový úřad vydávat dvě rozhodnutí, jedno o schválení návrhu 
pozemkových úprav a poté bude následovat rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv a  zřízení věcného břemene k  dotčeným pozemkům. Po  nabytí 
právní moci prvního rozhodnutí do  vydání druhého výše uvedeného rozhodnutí 
podléhají veškeré převody pozemků v obvodu souhlasu pozemkového úřadu. 

 Soudní spory
V  roce 2017 byla u  Okresního soudu v  Havlíčkově Brodě na  město Přibyslav 

podána žaloba o určení vlastnictví pozemku v k. ú. Utín. Probíhala jednání u Okres-
ního soudu v Havlíčkově Brodě a Krajského soudu v Hradci Králové. Okresní soud 
v  Havlíčkově Brodě v  roce 2020 žalobu zamítl a  Krajský soud v  Hradci Králové 
v letošním roce rozsudek okresního soudu potvrdil.

Další žaloba o  určení vlastnictví k  pozemkům byla na  město Přibyslav podána 
v roce 2019 a týkala se pozemků u bytových domů v ulici Příkopy. Žaloba byla v roce 
2019 rozsudkem Okresního soudu v  Havlíčkově Brodě zamítnuta. Krajský soud 
v roce 2020 rozsudek okresního soudu potvrdil. Žalobce podal dovolání k Nejvyšší-
mu soudu ČR, které bylo v roce 2021 odmítnuto.

V  dalším sporu, který je veden od  roku 2018, vystupuje město Přibyslav jako 
poškozený a jedná se o pozemek v lokalitě Pod Osivou. Státní zástupce podal návrh 
na  potrestání obžalovaného pro přečin poškozování cizí věci. Jednání probíhala 
u okresního i krajského soudu. Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové byl 
v roce 2020 obžalovaný uznán vinným a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí 
svobody. Obžalovaný podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který dovolání obvi-
něného v roce 2020 odmítl.

I když město Přibyslav bylo ve všech těchto soudních sporech úspěšné, přesto 
nás soudní jednání netěší a pokaždé upřednostňujeme dohodu, která bohužel není 
vždy možná.

Jana Krejčová
referent OVŽP

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
15. 6. 2021 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   s třediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).
Není třeba se objednávat!

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

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu

ve čtvrtek 17. 6. 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

Pečovatelská služba Přibyslav
Při psaní tohoto příspěvku do Přibyslavského občasníku (zhruba polovina květ-

na) dochází již k postupnému rozvolňování jednotlivých opatření a nařízení vlády 
a všichni si určitě přejeme, aby se vše vrátilo do starých zajetých kolejí bez různých 
zákazů a omezení.

I u nás v pečovatelské službě dochází k postupnému rozvolňování. Od 1. června 
budou již pečovatelky chodit do práce dle dříve zajetého systému a nebudou se již 
dělit na skupiny a k rozvozu obědů plánujeme využívat pouze jedno služební auto. 
Proto bych ráda požádala naše klienty o shovívavost ohledně změny času dovozu 
obědů v některých případech, než se vše opět časově doladí.

Ve středisku pečovatelské služby nebo na telefonu 569 482 128 a 725 102 511 
nás lze zastihnout v těchto časech:

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

V  úterý 18. 5. 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. 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 15. 6. 2021 v čase od 9.00 – 11.00 hodin opět ve středisku 
pečovatelské služby. 

Další pravidelné akce, které se ve středisku pečovatelské služby pravidelně konaly 
(např. mše svatá, klub seniorů či cvičení seniorů) zůstávají prozatím nadále zrušeny. 
O termínu jejich obnovení bychom vás zavčas informovali. 

Také si vás dovoluji upozornit na možnost využít Půjčovnu kompenzačních a re-
habilitačních pomůcek, kterou naleznete v  budově střediska Pečovatelské služby 
Přibyslav. Půjčovna kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek, která funguje při 
Pečovatelské službě Přibyslav od roku 2010, nabízí zapůjčení pomůcek pro nemoc-
né, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené občany všech 
věkových kategorií. 

Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné 
nemocné, tak pro osoby o  ně pečující. Úhrada za  zapůjčení těchto pomůcek je 
stanovena v  Ceníku kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčovny najdete na webových 
stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby).

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou polohovací postel včetně antide-
kubitní matrace, mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, chodítka čtyřbodová 
skládací, francouzské berle, různé typy sedaček do vany, koupelnové madlo, pojízd-
ný stolek k lůžku, antidekubitní polštáře a pojízdné toaletní křeslo.

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obracet na Martinu Veselou, DiS., vedou-
cí Pečovatelské služby Přibyslav na tel.: 569 482 128, 725 102 511.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS
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vyhlašuje výběrové řízení 

 na funkci pracovník/pracovnice v sociálních službách (pečovatel/pečovatelka)  
 

Náplň práce: pečovatelská činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami 
s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, poskytování pomoci při 
vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci. 
 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpokládaným termínem nástupu od 1. 9. 2021. 
Místo výkonu práce: Přibyslav. 
 
Platové podmínky: platové zařazení a odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, a Vnitřního platového předpisu pro zaměstnance města Přibyslav. 
 
Požadavky na uchazeče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: plná svéprávnost, bezúhonnost  a zdravotní 
způsobilost (za bezúhonnou se dle § 79 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. považuje fyzická osoba, která nebyla odsouzena pro úmyslný 
trestný čin, ani trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb nebo činností 
s nimi srovnatelných, anebo fyzická osoba, jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ně z jiných důvodů hledí, 
jako by nebyly odsouzeny). 
 
Další požadavky na uchazeče: 

- základní vzdělání, střední vzdělání s výučním listem či maturitou; řidičské oprávnění skupiny B a aktivní řízení; základní 
orientace v legislativě upravující sociální oblast; organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost; empatický přístup při 
jednání s klienty; schopnost flexibilně řešit vzniklé nouzové situace; zodpovědný přístup při plnění zadaných úkolů; ochota dále 
se vzdělávat, popř. doplnit si potřebné vzdělání; 

- výhodou jsou: odborná způsobilost dle § 116 odst. 5 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., tj. absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu, popř. vzdělání nebo získaná způsobilost, které následně nevyžadují u fyzických osob absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu; praxe v oboru; znalost místního prostředí. 

 
Přihláška uchazeče musí být písemná a musí obsahovat tyto náležitosti: 

- jméno, příjmení a titul uchazeče; 
- datum a místo narození uchazeče; 
- státní příslušnost uchazeče; 
- místo trvalého pobytu uchazeče; 
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; 
- kontaktní údaje – telefon, email; 
- datum a podpis uchazeče. 

 
Uchazeč k přihlášce připojí tyto podklady: 

- strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, včetně odborných znalostí a dovedností 
v sociálních službách; 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením; 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřenou kopii o absolvování akreditovaného kvalifikačního 
kurzu dle § 116 odst. 5 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb.; 

- motivační dopis, ve kterém stručně uvede svoji motivaci k práci v Pečovatelské službě Přibyslav; 
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení. 

 
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek: písemnou přihlášku s požadovanými podklady doručte osobně, popřípadě zašlete na 
adresu Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, tak, aby byla doručena nejpozději do 21. 6. 2021 
do 16:00 hodin na podatelnu MÚ; obálka s přihláškou a požadovanými podklady musí být viditelně označena nápisem „Výběrové 
řízení – pečovatel/pečovatelka – NEOTVÍRAT“. 
 
Upozornění: toto výběrové řízení se neřídí ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 
 
Kontaktní osoba pro bližší informace: Martina Veselá, DiS., vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav, Tržiště 254, Přibyslav, 
tel. 569 482 128, email: veselam@pribyslav.cz. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
 
V Přibyslavi dne 20. 5. 2021 

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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 68/2021 Rada města Přibyslav dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o  předškol-
ním vzdělávání, souhlasí s  přerušením provozu Mateřské školy Přibyslav, 
Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 v období hlavních prázdnin 
od 16. 8. 2021 do 31. 8. 2021.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

69/2021 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor spor-
tovní haly města Přibyslav od 5. 5. 2021 do 31. 7. 2021 za účelem provozování 
očkovacího centra MUDr. Elišce Brussmannové, všeobecná ambulance zdra-
votní péče, Tyršova 242, 582 22 Přibyslav, IČO 02816156 za 1 Kč.
Termín: 04. 05. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

70/2021 Rada města Přibyslav souhlasí uzavřít Smlouvu o dílo na projektovou doku-
mentaci opravy sportovní haly města Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Ing. Radkem Wasserbaue-
rem, Nové Dvory 16, 592 12 Nížkov, IČO 62838296. 
Termín: 20. 05. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

71/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání ze dne 29. 5. 2015. Dodatek bude uzavřen s Janou Ma-
rincovou, Česká 249, 582 22 Přibyslav, IČO 45911291, kterým se prodlužuje 
doba trvání nájemní smlouvy do 31. 5. 2023.
Termín: 31. 05. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

72/2021 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 53/2021 ze dne 31. 3. 2021.
Termín: 30. 04. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav
ze dne 28.  04. 2021

 80/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s  rezervací plaveckého bazénu na koupališti 
města Přibyslav, Česká 740, 582 22 Přibyslav pro Svaz postižených civilizač-
ními chorobami v  ČR, z.s. základní organizaci Přibyslav, 582  22 Přibyslav, 
IČO 75024535 v termínu červenec a srpen 2021, každý čtvrtek 19 - 20 hodin, 
za vstupné 10 Kč za osobu.
Termín: 01. 07. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

81/2021 Rada města Přibyslav schvaluje prodej 5 m3 smrkové kulatiny organizaci 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav, Hasičská 255, 582 22 Přibyslav, 
IČO 60127066, za cenu 1 Kč/ m3.
Termín: 31. 08. 2021
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

82/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. IV-12-2020445/VB/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži 
pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1676/2 a 1676/4 v k. ú. Při-
byslav spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1770-481/2020. Jednorázová náhrada za zřízení 
služebnosti je ve výši 3.804 Kč + DPH.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 12.  05. 2021

73/2021 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 102 v  Domě s  pečovatel-
skou službou, Tržiště 251, 582 22 Přibyslav paní …, 582 22 Přibyslav. Výše 
nájemného je stanovena na 32,63 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení 
ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena 
od doby předání bytu, na dobu neurčitou.
Termín: 31. 05. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

74/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo na  zajištění služby 
technického dozoru investora na  zakázku „Stavební úpravy mateřské a  zá-
kladní školy v  Přibyslavi, včetně vybudování a  vybavení školních dílen ZŠ, 
Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem Ing. Radkem Wasserbauerem, Nové Dvory 16, 592 12 
Nížkov, IČO 62838296.
Termín: 14. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

75/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu č. 821/B1/2021 o poskytnu-
tí fi nančních prostředků z  rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rok 2021 na akci „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přiby-
slav“ - ISPROFOND 5617510185 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Státním fondem dopravní infrastruktury, 
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508.
Termín: 14. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

76/2021 Rada města schvaluje vybrat nabídku na zakázku „Stavební úpravy mateřské 
a  základní školy v  Přibyslavi, včetně vybudování a  vybavení dílen ZŠ Přiby-
slav“ od  společnosti Stavrecon Pardubice s.r.o., Milheimova 2689, 530  02 
Pardubice, nabídka pro část A: Rekonstrukce MŠ v částce 16.873.038,71 Kč 
bez DPH, 19.872.814,56 Kč včetně DPH, nabídka pro část B: Dílny v částce 
5.257.017,90 Kč bez DPH, 6.360.991,66 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a vybraným uchazečem. 
Termín: 28. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

77/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na investici „Kolum-
bárium Přibyslav“.
Termín: 31. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

78/2021 Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  paní …, 582  22 
Přibyslav.
Termín: 31. 05. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

79/2021 Rada města Přibyslav schvaluje ocenit držitele Ceny města Přibyslav za rok 
2020 částkou 5.000 Kč. 
Termín: 31. 10. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 7. 6. 21. 6. 6 Cihlářská 31. 5. 14. 6. 28. 6.
2 Bezručova Út 8. 6. 22. 6. 7 Jiráskova 1. 6. 15. 6. 29. 6.
3 Hesovská St 9. 6. 23. 6. 8 Vyšehrad 2. 6. 16. 6. 30. 6.
4 Pecháčkova I Čt 10. 6. 24. 6. 9 Prokopova 3. 6. 17. 6. 1. 7.
5 Zahrádky u ACA Pá 11. 6. 25. 6. 10 Na Vyhlídce 4. 6. 18. 6. 2. 7.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 7. 6. 21. 6. 16 Seifertova 31. 5. 14. 6. 28. 6.
12 Pecháčkova II Út 8. 6. 22. 6. 17 Česká 1. 6. 15. 6. 29. 6.
13 Nezvalova St 9. 6. 23. 6. 18 U Barevny 2. 6. 16. 6. 30. 6.
14 Bezpalcova Čt 10. 6. 24. 6. 19 Zahradní 3. 6. 17. 6. 1. 7.
15 Zahrádky Amerika Pá 11. 6. 25. 6. 20 Zahrádky Letiště 4. 6. 18. 6. 2. 7.

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 4. 6. - 6. 6. 14. 6. - 17. 6. 25. 6. - 27. 6. 
Keřkov 7. 6. - 10. 6. 18. 6. - 20. 6. 28. 6. - 1. 7. 
Dobrá 31. 5. - 3. 6. 11. 6. - 13. 6. 21. 6. - 24. 6. 
Česká Jablonná 4. 6. - 6. 6. 14. 6. - 17. 6. 25. 6. - 27. 6. 
Dolní Jablonná 7. 6. - 10. 6. 18. 6. - 20. 6. 28. 6. - 1. 7. 
Poříčí 31. 5. - 3. 6. 11. 6. - 13. 6. 21. 6. - 24. 6. 
Dvorek 4. 6. - 6. 6. 14. 6. - 17. 6. 25. 6. - 27. 6. 
Uhry 7. 6. - 10. 6. 18. 6. - 20. 6. 28. 6. - 1. 7. 
Utín 31. 5. - 3. 6. 11. 6. - 13. 6. 21. 6. - 24. 6. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v červnu 2021

(pokračování na str. 8)
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83/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. IE-12-2006732/VB/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži 
pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 173/1, 173/2 a 173/4 v k. ú. 
Přibyslav spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1766-274/2020. Jednorázová náhrada za zřízení 
služebnosti je ve výši 10.412 Kč + DPH.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

84/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 2  k Nájemní smlouvě ze dne 
20. 8. 2007 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 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. Dodatkem se z důvodu epide-
miologické situace v České republice a omezení provozu restauračních zahrá-
dek v roce 2021 mění výše nájemného. Nájemné za rok 2021 je ve výši 1 Kč.
Termín: 01. 07. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

85/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne  
27. 11. 2019 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem Radimem Švecem, Bechyňovo náměstí 10, 582 22 
Přibyslav, IČO 44497792, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. 
č. 1647/4 v k. ú. Přibyslav. Dodatkem se z důvodu epidemiologické situace 
v  České republice a  omezení provozu restauračních zahrádek v  roce 2021 
mění výše nájemného. Nájemné za rok 2021 je ve výši 1 Kč.
Termín: 01. 07. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

86/2021 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 391/21 
o výměře 15 m2, parc. č. 391/22 o výměře 25 m2 a parc. č. 391/25 o výmě-
ře 112 m2 v  k. ú. Dobrá a  rozhoduje záměr města vyvěsit na  úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 07. 2021
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

87/2021 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo na zajištění autorského a tech-
nického dozoru investora na  akci „Regenerace zeleně v  parku u  pomníku 
Jana Žižky“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a Ing. Markétou Majorovou, Ke Křížům 1298, 584 01 Ledeč 
nad Sázavou, IČO 76125629.
Termín: 31. 05. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

88/2021 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové do-
kumentace na akci „TI Hesovská pro 48 RD a 3 BD“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou SOLICITE 
s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha 5, IČO 02232651.
Termín: 30. 06. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

89/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování projek-
tové dokumentace pro zakázku „PD stavební úpravy bytového domu, Ronov 
nad Sázavou 25“.
Termín: 28. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

90/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na stavební práce pro zakázku „Zatep-
lení KD Přibyslav“ nabídku od společnosti HV stavby a práce s.r.o., U Trati 
414/23, 696  04 Svatobořice-Mistřín, IČO 04395255, s  nabídkovou cenou 
ve výši 20.850.000 Kč bez DPH, 25.228.500 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem. Uzavření smlouvy je podmíněno 
poskytnutím obou požadovaných dotací.
Termín: 28. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

91/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č. 10/2021-788 mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO  00268097 
a  společností STAVAK s.r.o., Žižkova 832, 580  01 Havlíčkův Brod, 
IČO 15058786 na akci „Prodloužení kanalizačního řadu BD Dobrá, Přibyslav“ 
za nabídkovou cenu v celkové výši 610.296,48 Kč bez DPH.
Termín: 28. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

92/2021 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností ELEK-
TROSLUŽBY, spol. s r.o. Havlíčkův Brod, Průmyslová 3608, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 45539707 na realizaci akce „Orientační osvětlení Dobrá, Přibyslav“ 
za nabídkovou cenu ve výši 219.194 Kč bez DPH, 265.212,64 Kč včetně DPH.
Termín: 28. 05. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)

• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)

• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)  

• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jir ásko)

• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)

• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831  (Václav Matějů)

• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad …
 569 430 824 (Martin Firla)

• poplatky za popelnice … 569 430 820 (Jana Krejčová)

• informace o programech KTV a platby … 569 430 834 (Petra Holubová)

• městské byty, poruchy … 569 430 827 (Hana Srbová),
 569 430 828 (Ludmila Benešová)

• odchyt pobíhajících psů … 604 334  747 (Radek Havlíček)

• hlášení městského rozhlasu … 569 430 811 (Edita Ouvínová)

• problémy s doručením Přibyslavského občasníku … 569 484 257 (KZMP)

• příspěvky do Přibyslavského občasníku … 569 484 361 (redakce PO)

• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)

Upozorňujeme, že do 30. 06. 2021
je splatný místní poplatek za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

a místní poplatek ze psů.

UPOZORNĚNÍ PRO PŘISPĚVATELE 
DO PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU

Redakční rada Přibyslavského občasníku upozorňuje přispěvatele do měst-
ského zpravodaje na včasné zasílání příspěvků do PO. Po uzávěrce již nebudou 
příspěvky zveřejňovány v aktuálním čísle.

Děkujeme za pochopení. 
Za redakční radu Zdeňka Valnerová 

(pokračování ze str. 7)
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a děti z kroužku Otakárek Vás srdečně zvou na tradiční 

 

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
v neděli 13. června 2021 

od 9 do 16 hodin na školní zahradě 
 

Program: 

 prohlídka zahrady s průvodci z řad dětí  
 výstava fotografií k 15. výročí založení nové školní zahrady 
 krátké aktivity na stanovištích přírodní zahrady    
 prodej výrobků a výpěstků 
 představení nové Včelí stezky 

Vážení čtenáři Přibyslavského občasníku,

druhá polovina školního roku 2020/2021 
se pomalu chýlí ke konci a my vás informu-
jeme o dění v MŠ Přibyslav v měsíci květnu.

Od  15. 3. byla v  naší škole v  provozu třída pro děti rodičů vybraných profesí. 
Třídu navštěvovaly přihlášené děti do 7. 5. K těmto dětem se 12. 4. připojili všichni 
předškoláci, kteří se do  té doby účastnili distanční výuky. V  provozu bylo 5 tříd. 
I v mateřské škole probíhalo testování dvakrát týdně - testování se zvládlo bez obtíží.

Od 3. 5. do 7. 5. probíhal zápis do mateřské školy, v letošním roce formou online 
podávání přihlášek bez přítomnosti dětí. Do MŠ Přibyslav bylo nově přijato 48 dětí 
ve věkovém rozmezí od dvou do pěti let. Očekáváme, že v následujícím roce bude 
situace natolik příznivá, abychom uspořádali zápis i fyzickou formou.

Od 10. 5. se všechny děti účastní běžného režimu bez omezení.

V měsíci květnu probíhaly přípravy před zahájením plánované rekonstrukce MŠ 
Bezručova – pavilonu A. Děti se po dobu rekonstrukce vzdělávají v náhradních pro-
storách MŠ.

Závěrem děkujeme za pochopení a spolupráci všech rodičů nejen v době uzavření 
mateřské školy, ale i při následném testování dětí, dodržování pravidel či respekto-
vání změn souvisejících s rekonstrukcí.

Všem přejeme pevné zdraví a klidné dny.
Mgr. Veronika Dobrovolná,

 zástupce ředitele

Zprávy z MŠ

Výuka v letošním školním roce 2020/2021 byla opět poznamenána přísnými opat-
řeními, přesto věříme, že výuka v příštím roce bude probíhat co nejvíce formou pre-
zenční. Proto vás, tedy rodiče se svými dětmi v předškolním věku (od 5 let) a dětmi 
staršími, chci srdečně pozvat na přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022. 

Talentové zkoušky jsou naplánované před závěrem školního roku na pátek 4. červ-
na 2021 od 14.00 do 17.00 hodin v budově pobočky ZUŠ na Bechyňově náměstí 35 
v  Přibyslavi. Prosíme zákonné zástupce o  vyplnění formuláře Přihlášky ke  studiu 
na webu ZUŠ www.zushb.cz pod lištou: Pro zájemce o studium. Rád bych upozor-
nil, že na přijímací talentovou zkoušku se není třeba nijak zvlášť připravovat (snad 
lze jen s dětmi vybrat jejich oblíbenou píseň). Při zkoušce se zjišťují základní hudební 
předpoklady, jako je zpěv jednoduché lidové písně (Pec nám spadla, Kočka leze 
dírou, Skákal pes a jiné), zpěv předehraných tónů, rytmické cítění žáka a zopakování 
rytmicky jednoduchého motivu vytleskáním. 

V loňském roce se nám, i s ohledem na platná hygienická opatření, osvědčil systém 
tzv. „zamluvení si termínů“ zkoušky, kdy si přesné časy všichni zájemci o zkoušku 
předem vyberou a po telefonu domluví. Rezervační formulář bude viset na dveřích 
pobočky a bude průběžně aktualizován dle obsazenosti časů. 

Termín v aší zkoušky si domluvte na telefonním čísle 725 402 687. K dispozici je 
vám v pracovních dnech odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin. V případě většího 
počtu zájemců termíny připíšeme a náš systém rozšíříme. Těšíme se na Vás!

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. V. STAMICE,  

pobočka PŘIBYSLAV 

ZVE ZÁJEMCE O VÝUKU 

na 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

v pátek 4. června 2021 od 14.00 do 17.00 
hodin 

Žáci od 5 let mohou vybírat z těchto oborů:  

 

Prosíme o telefonickou rezervaci času Vaší přijímací talentové zkoušky.  
Volné termíny v desetiminutových rozestupech jsou zveřejněny na vstupních 

dveřích ZUŠ. 

TELEFONNÍ KONTAKT PRO REZERVACI: +420 725 402 687 

…. 

Pobočka ZUŠ se sídlem: Bechyňovo náměstí 35, Přibyslav 

Hra na housle  

Hra na zobcovou flétnu 

Hra na dechové nástroje (příčná flétna, klarinet, 
saxofon) 

Hra na kytaru 

Zpěv 

Hra na klavír 

Hra na akordeon 

Přijímací talentové zkoušky na pobočce 
v Přibyslavi
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na tel. 603 916 302 

 
POZVÁNKA 

MYSLIVECKÝ SPOLEK PŘIBYSLAV ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST 
NA ZKOUŠKY 

V BEZKONTAKTNÍM NOROVÁNÍ NA LIŠKU 

(VE SPOLUPRÁCI S OMS HAVLÍČKŮV BROD) 

ZKOUŠKY SE KONAJÍ V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ AREÁLU 
UMĚLÉ NORY V HESOVĚ 

DATUM: 26. ČERVNA 2021 (SOBOTA) 

ZAHÁJENÍ: V 8.00 HOD.  VÝBOR MS PŘIBYSLAV  

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO! 

 

AKCE PROBĚHNE ZA DODRŽENÍ AKTUÁLNÍCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR 
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SPCCH ČR ZO Přibyslav 
informuje…
(svaz invalidů)

Po  delší odmlce budeme 
opět pomalu obnovovat naši 
činnost. Všechno však zále-
ží na  situaci ve  společnosti. 
Proto vás chceme seznámit 
s akcemi, které jsme si v době 
naší nečinnosti naplánovali, 
a které, jak doufáme, budeme 
moci uskutečnit. O dění vás budeme včas informovat.

Červen
Posezení s písničkou - za doprovodu živé hudby
Procházka pro zdraví – po  blízkém okolí našeho 
města

Červenec, srpen 
Kondiční cvičení a  plavání – bazén na  městském 
koupališti
Chodím, chodíš, chodíme – zdravotní procházky 
po blízkém okolí našeho města

Září
Členský dýchánek – přátelské setkání všech členů naší 
organizace

Veškeré bližší 
informace získáte 
v  naší vývěsce, 
v  hlášení městské-
ho rozhlasu, popří-
padě na stránkách 
P ř i b y s l a v s k é h o 
občasníku, k dyž 
ovšem budeme 
vědět v  dostateč-

ném předstihu, že se naše akce opravdu uskuteční. 
Přeji vám všem jménem vedení naší organizace krásné 
začínající léto, hodně sluníčka, ale hlavně zdraví, zdraví 
a ještě jednou zdraví.

Věra Schusterová
předsedkyně SPOCCH ČR ZO Přibyslav

Vládní opatření z  důvodu šíření virové nákazy se 
začínají zmírňovat a na obnovení své činnosti se těší 
i vodní skauti. Vedoucí přibyslavských vodních skautů 
ale pracují po celou dobu zákazu provozu skautských 
schůzek s  dětmi i  na  dálku a  jejich nápady nemají 
hranic.

„Přestože se s dětmi nemůžeme scházet na schůz-
kách, ani pořádat výpravy, pořád vymýšlíme něco 
nového, abychom byli s dětmi v neustále v kontaktu. 
Jedna z  našich vedoucích dokonce natočila tutorial, 
jak vyrobit sovu z keramické hlíny,“ uvádí Renata Tvr-
díková, vedoucí 2. oddílu vodních skautů a  skautek 
v Přibyslavi.

Skauti si vyzvedli hlínu na  základně a  podle video 
instruktáže tvořili krok za  krokem dle instrukcí své 
vedoucí Hanky Neuvirtové. Hotový výrobek donesli 
po vyschnutí zpět na základnu a vedoucí nechali so-
vičky vypálit v keramické dílně. 

„Zajímavý úkol byl vytvořit tracklog, který bude mít 
nějaký geometrický tvar nebo bude připomínat nějaký 
objekt. Tady bylo potřeba pomoci rodičů, zejména 

u  menších dětí,“ vysvětluje Tvrdíková. Pomocí GPS 
měly děti nakreslit nějaký obrázek. A  aby to neměly 
moc jednoduché, tak tracklog musel mít délku mini-
málně 3 km. Trasu bylo potřeba si nejprve promyslet 
nebo nakreslit do nějaké mapy. Buď mohli skauti využít 
tvarů ulic,  nebo se pohybovat na volno někde v příro-
dě bez omezení.

„No a v neposlední řadě jsme s dětmi vařili na dálku. 
Naši skauti jsou zdatní kuchtíci. Na běžných schůzkách 
pečeme buchty, vaříme guláš v kotlíku, doménou na-
šich skautů jsou perníky. Vzdáleně jsme pekli plněné 
brambory a sladké pusinky,“ dodala s úsměvem Rena-
ta Tvrdíková. Ostatně pravé skautské perníčky můžete 
přijít ochutnat už v sobotu 5. června. Více informací 
naleznete na  webových stránkách, informační tabuli 
nebo facebooku 2. oddílu vodních skautů a  skautek 
Přibyslav.

Text: Zuzana Špačková
Foto: archiv vodních skautů

www.vodniskautipribyslav.cz

Vodní skauti v Přibyslavi se těší na obnovení svých 
schůzek, v květnu zvládli na dálku i sovu z hlíny

Děti ze ZŠ uklízely u Kurfürstova domu

Foto: Marie Blažíčková
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, v době psaní tohoto příspěvku 
se nám už trochu blýská „na  lepší časy“, co se návratu do  běžného života týče. 
Co se počasí týče, to si s námi pěkně zahrává a léto je v nedohlednu. Ale nevěšte 
hlavu – deštivé počasí se vždy krásně doplňuje s dobrou knihou, a pokud neprší, 
doporučujeme procházky přírodou a návštěvu našeho muzea.

Avšak s kulturou je to pořád poněkud složité. Například uvnitř knihovny se stále 
nemohou setkat více než dva lidé, eventuálně více, pokud jsou z jedné domácnosti – 
nemohu pro vás tedy nachystat ani tvořivou dílnu. Zatím. Hned jak to bude možné, 
budeme se samozřejmě snažit pro vás připravit všechny oblíbené aktivity. V  kul-
turním domě může být naplněna pouze polovina kapacity sálu, navíc nás nejspíše 
od léta čeká jeho velká rekonstrukce. Ale i tak máme dobrou zprávu – ve čtvrtek 
17. června v 19 hodin by se v kulturním domě měla konat odložená talk show 
Zbygniewa Czendlika „Postel, hospoda, kostel“. Pokud máte již koupené vstupen-
ky, můžete je konečně využít, jestli je ještě nemáte, budete mít možnost zakoupit si je 
od 1. června v informačním centru. Během představení budou dodrženy rozestupy 
mezi návštěvníky a bufet bude uzavřen. 

V létě jsme vám chtěli nabídnout tradiční letní kino, jeho pořádání bude závislé 
na náročnosti a postupu prací v KD, pokud by nebylo možné uspořádat ho na obvyk-
lém místě, budeme se snažit najít alternativu. Budeme vás samozřejmě informovat. 

Ve čtvrtek 3. června v 15 hodin vás zveme na zahájení výstavy fotografi í „Kos-
tely a kapličky v mikroregionu Přibyslavsko“. Výstava bude k vidění do 15. srpna 
v naší výstavní síni. 

V Kurfürstově domě stále počítáme s uskutečněním dětského turistického krouž-
ku, můžete se ještě hlásit. Bohužel ale pořád neznáme přesná pravidla pro tyto 
akce – je nám jasné, že pokud by byl např. vyžadován od každého dítěte PCR test, 
je to fi nančně už velmi náročné a  byly by to komplikace. Pokud by třeba stačilo 
testování antigenními testy, jsme schopni je zajistit. Vše je ale ještě ve  hvězdách. 

Nejraději bychom byli, kdyby všechno toto testování odpadlo, a my jsme si to mohli 
společně s dětmi užít normálně v kolektivu a beze strachu. Uvidíme. Přihlásit děti 
ještě můžete, budeme moc rádi. 

Turistický kroužek by nám měl skončit ve čtvrtek 15. července a hned druhý den 
v pátek 16. července vás zveme na muzejní noc v Kurfürstově domě. Za dodržení 
běžných hygienických podmínek by neměl být problém vás tu u nás přivítat v tomto 
netradičním čase. 

Od června začíná v informačním centru celotýdenní provoz. I v sobotu a neděli 
v čase od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin si můžete přijít vypůjčit koloběžku, zakoupit 
suvenýry, mapy nebo navštívit městské muzeum. Věříme, že se turistika a návštěvy 
pamětihodností opět „rozhýbou“. Těšíme se na vás. O víkendech v červenci a srpnu 
budete moci také vystoupat na městskou vyhlídkovou věž. Gotická věž bude ote-
vřená také poslední červnový víkend, během tradiční přibyslavské pouti, která se 
letos bude konat. 

V  knihovně se v  květnu konala výtvarná soutěž. Sešlo se nám sedm krásných 
obrázků, které budou vystaveny v oknech naší výstavní síně, přijďte se na ně podí-
vat. Autoři těch nejpovedenějších byli odměněni malými dárky. Děkujeme za účast 
a těšíme se na příště.

Milí čtenáři, ještě jednou raději upozorňuji, že si opět musíte hlídat termín vrácení 
vašich výpůjček, s běžným provozem najíždíme zase na systém upomínek. V knihov-
ně se na vás moc těšíme, pokud máte zájem, můžete si dopředu zavolat a klidně vám 
tu knihy zase předem připravíme. 

Příjemné a opatrné návraty do normálu vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice 

Poslední týdny naznačují stále příznivější epidemické podmínky a pro kulturu svítá 
na lepší časy. Doufáme, že tento trend bude i nadále pokračovat a pandemie, která 
nemilosrdně paralyzovala celou kulturní scénu, se opravdu stává minulostí. Jsme rádi, 
že se i přes nepříznivé podmínky podařilo v loňském roce uspořádat několik kulturních 
akcí, mimo jiné koncerty Hradišťanu a Pokáče, nebo výstavu fotografi í Hynka Čermáka.

V rámci Živé Přibyslavi přesto koronavirus zamával s několika akcemi, které se muse-
ly buď zrušit, nebo přesunout na jiný termín. Proto tímto chceme aktualizovat celkový 
přehled všech našich událostí pro tento rok. Cílem je zpřehlednit program pro všech-
ny, kterým doma leží již zakoupené vstupenky a i pro ostatní, kteří by rádi v Přibyslavi 
navštívili koncerty, divadla, či přednášky. Výběr je pestrý a každý si přijde na své. 

Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám pro pořádání akcí není v  této době 
jednoduché plánovat a předjímat tak, aby nebylo porušeno nějaké opatření. Pro-
síme tedy o shovívavost a doporučujeme termíny kontrolovat průběžně na našem 
Facebooku. Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Nejbližší akce 17. 6. 
- workshop Zbigniewa Czendlika bude v  kulturním domě s  poloviční kapacitou 
a posledních 80 vstupenek je stále v prodeji v IC Přibyslav. Na divadelní představení 
Deštivé dny (22. 11.) bylo po termínových přesunech pár vstupenek vráceno do IC 
Přibyslav a tyto je možné tedy znovu zakoupit. 

 • 17. 6. Zbigniew Czendlik - KD, předprodej v IC Přibyslav

• 25. 6. Pouťová akce - zámecké nádvoří (bližší informace na Facebooku)

• 30. 7. Pavel Šporcl - kostel, předprodej od 1. 6. v IC Přibyslav

• 20. 8. Vypsaná Fixa - Doberský parket, předprodej od 1. 6. na www.ticketportal.cz

• 22. 8. František Nedvěd - Doberský parket, předprodej od 1. 6. v IC Přibyslav

• 5. 9. Jelen a přátelé - louka pod zámkem, předprodej na www.ticketportal.cz

• 13. 11. Svatomartinské hody - vestibul KD Přibyslav

• 22. 11. Deštivé dny - KD, náhradní termín, vstupenky v IC Přibyslav

• ??.??. Dejvické divadlo - připravujeme

• ??.??. Ester a Josefi na - terapie sdílením - připravujeme

Změna programu vyhrazena, bližší informace k akcím budou postupně zveřejňo-
vány na Facebooku Živá Přibyslav a v Přiby slavském občasníku. 

Živá Přibyslav, Šatlava music, z. s.
Ondřej Málek

Kulturní akce projektu Živá Přibyslav 2021

Turistický kroužek i muzejní noc

PØEDPRODEJ 
VSTUPENEK
VSTUPENKY NA DIVADLA 

A JINÉ KULTURNÍ AKCE JE 

MOŽNÉ ZAKOUPIT V INFO-

CENTRU POUZE VE VŠEDNÍ 

DNY OD 8.00 DO 16.00 H.
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Ve  čtvrteční podvečer 17. 6. zavítá do  našeho města známý kněz Zbigniew 
Czendlik se svým pořadem Postel hospoda kostel.

Zbigniew Jan Czendlik (1964), řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské národ-
nosti, působící od roku 1992 v České republice, a děkan lanškrounský. Je mediálně 
známý zejména díky přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti kultury, šou-
byznysu a sportu. Působí rovněž jako moderátor, např. v Českém rozhlasu má relaci 
Jak to vidí (od 2015) a v České televizi pořad Uchem jehly (od 2011). Rád sportuje, 
dříve hrával fotbal, nyní se věnuje golfu, občas si zahraje tenis nebo lyžuje. Aktivně 
se podílí na charitativních a sociálních projektech různého typu, za účelem podpory 
seniorů či dětí s hendikepem. Je patronem psího útulku.

V kulturním domě od 19:00 hodin vystoupí s  talk show Postel hospoda kostel, 
jejímž obsahem je vyprávění příběhů z jeho života osobního i jiného, podané humo-
rem jemu vlastním. V průběhu cca 90 minut se tak dotýká mimo jiné problematiky 
současného světa, s čímž se rád s diváky otevřeně podělí. Kapacita kulturního domu 
bude muset být pouze poloviční, tudíž zbývá v prodeji asi 80 vstupenek, které lze 
zakoupit v IC Přibyslav.

V říjnu 2016 vyšla kniha Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníkové se stejno-
jmenným názvem Postel hospoda kostel, za níž obdrželi cenu čtenářů v rámci soutě-
že Magnesia litera 2017. V dubnu 2018 byla kniha vydána také v polském překladu. 
Koncem roku 2018 se na trhu objevila kniha s přepisy rozhovorů s několika českými 
osobnostmi z pořadu Uchem jehly, jehož je Zbigniew moderátorem. Nese název 
Uchem jehly: Zbigniew Czendlik a jeho hosté. V roce 2020 pak její 2. díl. A do třetice 
vyšla na podzim 2019 kniha Farská kuchařka, jíž je spoluautorem. Součástí pořadu 
je autogramiáda těchto knih. 

Spolupořadatelem této akce je Kulturní zařízení města Přibys lav.

Živá Přibyslav, Šatlava music, z. s.
Ondřej Málek

17. 6. od 19:00
KD P ibyslav

P edprodej vstupenek v IC P ibyslav

Zbigniew Czendlik 
v Přibyslavi

Mateřská škola v Přibyslavi dobře zvládla obtížné období pandemie, výuka před-
školních dětí probíhala poprvé v historii města on-line. 

Na tiskové konferenci na přibyslavské radnici ve středu 5. května to uvedla ředi-
telka mateřské školy Martina Maloušková. 

Mateřská škola má sedm tříd, z  toho je nyní v  provozu pět, dochází do  nich 
164 dětí, kolektiv kuchařek však vaří až 200 obědů, porce navíc jsou pro předškolní 
děti obce Nové Dvory v sousedním okrese Žďár nad Sázavou. 

Nejstarší pavilon mateřské školy letos čeká rekonstrukce za přibližně 20 mil. ko-
run, obědy proto bude v nezbytném čase vařit kuchyně základní školy. 

Rekonstrukce, která by měla skončit v  polovině září, se ujme fi rma Stavrekon 
Pardubice. Budovu zateplí, vymění vzduchotechniku, rozvody tepla a energie. 

Stejná fi rma v základní škole vybuduje dílnu polytechnické výchovy. Samospráva 
si od takové učebny slibuje, že absolventi školy budou umět vzít do ruky základní 
nástroje řemeslníků - kladívko, pilku, dláto, šroubovák - a že někteří přijdou na chuť 
i řemeslům. Podpořit takovou výuku hodlají přibyslavské strojírny, především ACO. 

Představitelé města novináře informovali, že kvůli covidu-19 rovněž letos odvolali 
pořádání tradičního běhu. Masovou sportovní akci na  poslední květnový víkend 
dlouho připravovali, ale po poznání, že není jisté, zda v tu dobu dojde k uvolnění 
protiepidemiologických opatření, rozhodli se v přípravě nepokračovat. Jak zdůraz-
nili, “odpískání” krásné akce z hnutí Buď fi t! udělali neradi.

Naopak pouť, která má svůj každoroční termín o měsíc později, poslední víkend 
června, se připravovat zatím nepřestala, s vírou, že přece jen bude. K jiné perspekti-
vě došlo město Žďár nad Sázavou, které vyhlášenou pouť již zrušilo. 

“Vše zařizujeme jako v běžných letech, případné odvolání poutě bychom vyhlásili 
v polovině června”, řekl starosta města Martin Kamarád a  informoval o neobvyk-
lém průběhu výběrového řízení provozovatelů pouťových atrakcí. Zájem projevily 
dvě společnosti, obě nabídly do jedné koruny shodnou cenu za pronájem náměstí, 
ve fi nále však jedna odstoupila, takže kolotoče přiveze v Přibyslavi již delší dobu 
etablovaná rodina.

Jedinou změnou budou širší rozestupy mezi pouličními stánky.

Na otázku, zda se do přípravy tradiční poutě zapojili také organizátoři kritické 
petice, zazněla odpověď, že nikoli, s radnicí přestali komunikovat, na vstřícný dopis 
neodpověděli.

Připomeňme, že navzdory koronaviru v  Přibyslavi ve  stejnou dobu proběhla 
pouť v předchozím roce, vydařila se, přálo jí počasí a epidemiologickou situaci nijak 
nezhoršila.

Text a foto: Ivo Havlík

 Na radniční tiskové besedě 5. května zleva místostarosta Michael Omes, 
starosta Martin Kamarád a ředitelka mateřské školy Martina Maloušková

Na tiskové besedě zaznělo: Za zdravím 
nepoběžíme, pouť možná bude

Uzávěrka příštího čísla 21. 6. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 6. 2021)
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Zatímco hojně navštěvovaný letecký den, pořádaný již tradičně agilním přibyslav-
ským Aeroklubem vždy na 1. máje, se letos kvůli koronaviru nekonal, ve státní svátek 
Den vítězství 8. května byla prosluněná modrá obloha nad městem již plná letadel. 

Z travnatého letiště o víkendu mimo jiné startovalo ultralehké letadlo typového 
označení Dynamic, které vyrábí fi rma Aerospool v Prievidzi pod značkou Dynamic 
WT9 a inzeruje ho pod reklamním sloganem Velká hračka pro velké chlapce.

“Dynamic je nejpovedenější ultralehké letadlo slovenské produkce. Má vynikající 
letové parametry, využívá se také k vlekání větroňů. Na snímku vzlétá z přibyslavské-
ho letiště verze se zatahovacím podvozkem. Stroj pilotuje letecký inspektor a akro-
batický reprezentant České republiky Jan Adamec z Aeroklubu Chotěboř,” říká člen 
Aeroklubu Přibyslav Luboš Janáček.

Vysvětluje, že kategorie ultralehkých letadel je ve světě známá dlouho, ale u nás 
byla povolená teprve po roce 1989. “Dříve přípustná nebyla, protože si takový stroj 
mohl postavit každý šikula doma a  motorová letadla jakožto možný prostředek 
k překročení hranice se u nás zamykala na řetěz a klíč od zámku se ukládal do ne-
dobytného trezoru. Nicméně vývoj v této kategorii velice pokročil, váhová hranice 
z původních 350 kg včetně posádky se posunula na 650 kg a tato letadla se již běžně 
vyrábějí sériově,” uvádí Luboš Janáček.

V leteckém zpravodajství lze dohledat, že s tímto strojem Slovinec Matevž Lenar-
čič obletěl zeměkouli.

Text a foto: Ivo Havlík

Nad městem létají ultralehká letadla

Kroniku města Přibyslav 
vedu tak, že poslední slovo 
v ní předávám paní matri-
kářce. Kroniku roku 2020 
tedy uzavřela Marie Pokor-
ná, která shodou okolností 
v  minulém měsíci odešla 
do důchodu. Matrikářkou 
byla téměř 30 let, její práci 
převzala Věra Hradová. 

Marie Pokorná pro po-
slední zápis loňské kroniky 
2020 uvedla, že 31. pro-
since 2020 v Př ibyslavi žilo 
3936 obč anů  Č R, mužů  
bylo 1962, žen 1974. 

Jednotlivé č ásti mě sta byly zalidně ny takto: Č eská Jablonná 116, Dobrá 203, Dolní 
Jablonná 99, Hř iště  79, Keř kov 180, Poř íč í 105, Př ibyslav-mě sto 2911, Dvorek 40, 
Hesov 8, Uhry 25, Ronov nad Sázavou 110, Utín 60. 

Podle pouze informativních údajů  ministerstva vnitra je v  Př ibyslavi evidováno 
k pobytu 76 osob cizí státní př íslušnosti, z nich 46 má evidovaný trvalý pobyt a 30 
př echodný pobyt. 

Ženy v Přibyslavi žijí o tři roky déle než muži
Celkový poč et obyvatel v Přibyslavi k půlnoci mezi 31. prosincem 2020 a 1. lednem 

2021 dle Č eského statistického úřadu byl 3989 (z toho 1997 mužů  s prů mě rným 
vě kem 40,3 let a 1992 žen s prů mě rným vě kem 43,3). 

V místě  bylo př ehlášeno (v rámci ohlašovny) 54 obč anů .
V roce 2020 bylo př idě leno devět nových č ísel popisných.
Obč anů m mě sta se v roce 2020 narodilo 59 dě tí. Všechny př išly na svě t mimo 

území mě sta, vě tšinou v porodnici Okresní nemocnice Havlíč ků v Brod. Z celkového 
poč tu narozených bylo 28 chlapců  a 31 dívek. Nejč astě jším chlapeckým jménem 
byl Jan a Kryštof, nejč astě jšími dívč ími jmény byly Veronika, Barbora a Magdaléna.

Zemř elo 46 obč anů .
K trvalému pobytu se př ihlásilo 62 lidí a odhlásilo se jich 75. 
Celkově u občanů ČR přírůstek  121 (narození + přihlášení) = úbytek 121 (úmrtí 

+ odhlášení).

Sňatků dvadvacet, narození také tolik
Správní obvod matrič ního úř adu Př ibyslav zů stal v roce 2020 nezmě ně n a zahr-

nuje tyto obce: Př ibyslav, Havlíč kova Borová, Modlíkov, Olešenka, Stř íbrné Hory 
a Žižkovo Pole.

Ve  správním obvodu matrič ního úř adu Př ibyslav bylo uzavř eno 22 sň atků  – 
17 obč anských (Přibyslav) a 5 církevních (čtyři svatby se konaly ve farním kostele 
Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, jedna ve farním kostele sv. Víta v Havlíčkově 
Borové).

Poč ty zápisů  v matrič ních knihách v roce 2020 byly takové:
Kniha narození – 1 (Havlíčkova Borová). Kniha manželství – 22 (21 Př ibyslav, 

1 Havlíč kova Borová). Kniha úmrtí – 21 (16 Př ibyslav, 2 Havlíč kova Borová, 
2 Stř íbrné Hory, 1 Žižkovo Pole). 

Text a foto: Ivo Havlík

Poslední matriční tečka Marie Pokorné

Úderem poledne 28. dubna bylo v Přibyslavi otevřeno očkovací centrum, které 
zřídila samospráva města s podporou Kraje Vysočina.

Prvními, kdo si ve  sportovní hale obnažili rameno, aby vpichem do  něj přijali 
vakcínu společnosti Pfi zer/BioNTech proti covodiu-19, byli manželé Čermákovi 
z Ronova nad Sázavou.

V centru první den pracovala lékařka MUDr. Eliška Brussmannová a zdravotní 
sestry, organizačně přišli pomoci pracovníci Městského úřadu Přibyslav a Kulturní-
ho zařízení města Přibyslav.

Provoz očkovacího centra byl připraven již 6. dubna, ale očkovat se nemohlo kvůli 
nedostatku vakcíny. “Pokud by tomu nepřekážely administrativní záležitosti a přede-
vším nechyběla vakcína, mohli jsme očkování zahajit už v týdnu po Velikonocích,” 
uvedl na dubnové tiskové konferenci Martin Kamarád spolu s ujištěním, že očkovat 
se v Přibyslavi může kdokoli a odkudkoli, nemusí být občanem města. 

Podle místostarosty města Michaela Omese náklady na zdejší očkovací centrum 
byly zanedbatelné, město sportovní halu pronajímá za symbolickou jednu korunu, 
v jeho režii je také nákup dezinfekčních prostředků, úklid a nezbytná administrativa.

Občané možnost nechat se očkovat takříkajíc doma oceňují. “Jsem rád, že ne-
musím nikam cestovat,” pochválil Zdeněk Krčál, který s manželkou po povinných 
patnácti minutách odpočinku odešel domů.

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslavské očkovací centrum zahájilo 
provoz
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Před jedním rokem, 30. dubna 2020, v Praze v brz-
kých ranních hodinách náhle zemřel přední český só-
lový hornista Jan Musil. Poslední rozloučení s členem 
Orchestru Národního divadla Praha a Pražské fi lhar-
monie se konalo 7. května 2020 v kostele Narození sv. 
Jana Křtitele v Přibyslavi. 

První výročí skonu Jana Musila na přibyslavský hřbi-
tov přijeli uctít jeho nejbližší a  také kolegové z obou 
jmenovaných orchestrů.  

Hrob u  severní zdi pohřebiště se stal neobvyklým 
dokladem bolestných vzpomínek manželky Petry a  dcer Anny a  Zuzany, rodičů 
a také přátel z řad českých interpretačních umělců. Dali najevo, že stále platí kon-
dolence obou hudebních těles, že přišly o výjimečnou osobnost, nenahraditelného 
stěžejního člena svých hornových sekcí. 

Smrt Jana Musila vyvolala početné a silné reakce i na sociálních sítích. Ukazuje se, 
že byl oblíben a ctěn jako „velký muzikant a skvělý člověk“, říkalo se mu „Zjev” nebo 
„Zjevík”. A vzpomíná se na něj jako na „přátelského a dobrosrdečného”.

Narodil se v porodnici v Havlíčkově Brodě rodičům z Přibyslavi. Základní školu 
absolvoval v Přibyslavi a hrát na lesní roh se učil v tehdejší Lidové škole umění u Jo-
sefa Brožka v Havlíčkově Brodě. Studoval u Aloise Čočka na Pražské konzervatoři 
a už v té době vyhrál konkurz do orchestru Opery Národního divadla. 

Základní vojenskou službu strávil jako první hornista Ústřední vojenské hudby. 
Pak se vrátil do divadla, kde se stal roku 1998 sólohornistou. Opera byla ostatně jeho 
velkou láskou. V roce 2010 obsadil stejný post hráče u pultu prvního lesního rohu 
i v Pražské komorní fi lharmonii, kam ho přivedl Jiří Bělohlávek. Pravidelně vystupoval 
se souborem Baborák Ensemble a Česká Sinfonieta a účastnil se také řady projektů 
soudobé a alternativní hudby s orchestrem Agon. 

Radek Baborák: Hráli jsme jako o život
Pod titulkem Nikdy nás neomrzelo spolu hrát na Jana Musila na portálu klasické 

hudby vzpomenul jeho blízký přítel a kolega Radek Baborák považovaný za nejlep-
šího hornistu světa:

“Jen odchod opravdu výjimečného člověka dokáže vyvolat takovou vlnu emocí, 
jaká se od posledního dubnového dne vzdouvá na sociálních sítích napříč hudeb-
ními kruhy. Nečekaně zemřel skvělý hornista Jan Musil. V šestačtyřiceti letech. Jinak 
plný sil. Možná ani netušil, jak moc je oblíbený a milovaný,” napsal Radek Baborák 
a přiblížil seznámení a společnou hudební cestu: 

“S Honzou Musilem jsem se seznámil na soutěžích LŠU někdy v letech 1986-88, 
kdy jsme proti sobě stáli jako zástupci hornových tříd zapálených profesorů - on 
od profesora Josefa Brožka z Havlíčkova Brodu a my z Pardubic. To bylo naposledy, 
kdy jsme hráli „proti sobě“. Pak už následovala studijní léta v Praze na konzervatoři, 
která jsme prožívali v porevolučním kvasu opravdu radostně a bouřlivě. Po chod-
bách konzervatoře se často ozývalo hlasité vytrubování nás - studentů lesního rohu 
- ze seriálových melodií, loveckých fanfár, hornových míst ze symfonií. 

Ve školním orchestru jsme hráli jako o život, na všechno jsme měli svůj názor, byli 
jsme bezstarostní, sebevědomí. Měli jsme náš slovník, naše hlášky, naše speciální 
podávání ruky a určovali si svoje pravidla, jak se chovat k sobě i  jiným. Byli jsme 
k sobě upřímní a nekompromisní. 

Jako mnozí jiní spolužáci jsme nastoupili velmi brzy do orchestrů. Honza do Ná-
rodního divadla, a tak se z něj stal „operní klouček’’.  Tím se do našich životů dostal 
větší řád, ale dost jsme si tak zkrátili studijní léta. 

“Zjefteky” v Přibyslavi
Co nás nikdy neomrzelo, bylo hrát spolu. At’ už to byly různé soubory čistě hor-

nové, nebo různorodé, byli jsme sehraná dvojka a s dalšími kamarády silná skupina. 
Honza byl to, čemu se říká srdcař. Dokázal hudbu vnímat a  prožívat, motivoval 
ostatní k maximálním výkonům, a to nejen ve hře.

Neznal slovo únava, byl stále plný energie, nepřehlédnutelný a nepřeslechnutel-
ný. Byl rozený vypravěč a dokázal z kdejaké malé historky udělat poutavý příběh 
s mnoha variacemi. Byl nezapomenutelný hostitel a budou to stovky lidí, které nikdy 
nezapomenou na jím pořádané „Zjefteky” v přibyslavském okolí. Tam jsme poznali 
jeho kamarády, rodinu i  kraj Českomoravské divočiny, kde se rodí lidé pracovití, 
přímí   a  také tvrdohlaví, kteří – tak jako on  – dokáží stát pevně na  svém gruntu 
a svých zásadách a pro kamarády by dali ruku do ohně.

Hornista Jan Musil již rok hraje na nebesích
Jedním z  Honzových charakteristických rysů byla 

naprostá svobodomyslnost a  neohroženost. Nesná-
šel jakýkoliv druh sevření nebo falešných konvencí. 
Do všeho se pouštěl s vervou. Ale jako správný horský 
vůdce  nikdy nenechal nikoho na  holičkách. Ba nao-
pak. Dokázal povzbudit a vytáhnout mnohé z bryndy 
a dodat jim kuráže. At’ byli mladší, nebo starší než on.

Prožil jsem s ním mnoho v cizině, kde byl velmi zví-
davý, lačný dobrodružství, poznávání místních zvyků 
a lidí. Nezapomenutelná s ním byla cesta do Japonska. 

Kam přišel, byl všude zdejší a štamgastem byl třeba i v Tokiu na Šindžuku. 

Není pravda, že každý je nahraditelný
Po  jeho náhlém skonu mi napsalo mnoho lidí z celého světa, kterým se zapsal 

do paměti. Ale i hornisté, kteří ho znali jen z mnoha videí, která si ale pouštěli třeba 
stokrát, a měli pocit, jako by ho znali osobně.

Nikdy jsem nevěřil, že – jak se říká – „každý je nahraditelný’’. Myslím, že je to právě 
naopak. Všechny vzpomínky na Honzéčka mne v  tom jenom utvrzují. Bude nám 
chybět všem. Nejvíce jeho Petře a holkám, jeho blízkým, kamarádům, kolegům ze 
všech orchestrů a souborů, ve kterých hrál, které spoluvytvářel. 

Něco nevzniká z ničeho a něco se nemůže ztratit do nicoty. Tak o tom moudří 
fi lozofové píší odpradávna. To, že člověku nejsou dány schopnosti na  to, aby si 
vzpomenul, odkud se zjevil a  kam putuje jeho duše, musíme brát jako fakt. Ale 
věřím tomu, že to podstatné stejně nějakým skrytým smyslem poznáme. A tak to 
mám s Honzou-Zjevem a věřím, že nejsem s tímto pocitem sám. Jsem rád, že jsem 
mohl být s ním, že jsme se narodili do stejné doby, že jsme se mohli potkat. A zase 
se potkáme a poznáme.”

Vzpomínka Radka Baboráka vyvolala velký ohlas, například hudebník a  herec 
Zdeněk Dočekal poznamenal: “Radek Baborák to napsal krásně od  srdce a  o  to 
více bolí to, že to není jen špatný sen, ze kterého se ráno probudím. Nikdy na tebe 
nezapomenu, můj příteli.” 

Připravil Ivo Havlík
Foto autor a archiv rodiny

NOVÉ KULISY budou vinou vysoké těžby kůrovcem napadených lesů ještě 
dlouho stát v přibyslavských úvozech a dvorech.

Foto: Ivo Havlík
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Krásná kašna před přibyslavským kulturním domem od pondělí 17. května opět 
chrlí vodu. Ve stejný den ožila na pražském Výstavišti Křižíkova fontána.

“Vodotrysk bych po zimní přestávce zprovoznil dříve, ale musel jsem do rekla-
mační opravy dát ponorné čepadlo”, vysvětlil letošní dvou až třítýdenní zpoždění 
vedoucí kulturního domu Petr Štefáček, který si přeje, aby lidé do vody nevhazovali 
odpadky a nekoupali v ní psy.

Připomeňme, že před třemi lety bylo prorezivělé železné potrubí nahrazeno plas-
tovým, pořízena byla nová fi ltrace a UV lampa. 

Kašna zobrazující dívku s lachtanem a rybou původně stála v Praze-Troji v soukro-
mé zahradě rodiny Stanislava Bechyně. Vdova po akademikově smrti dílo význam-
ného českého sochaře a keramika Jana Lichtága v roce 1975 věnovala manželovu 
rodnému městu - Přibyslavi.

Text a foto: Ivo Havlík

Kašna opět tryská vodu

V  Zábřehu na  Moravě 8. května 2021 
zemřel přibyslavský rodák Jaroslav Ko-
lek, ml. 

Prvorozený syn Marie Kolkové 
a  Ing.  Jaroslava Kolka, významného 
technologa mlékárny a  sýrárny Pribina 
v Přibyslavi-Hesově, kteří jsou pohřbeni 
na  přibyslavském hřbitově, se dožil 66 
let. 

Poslední rozloučení s Jaroslavem Kol-
kem, ml. se konalo v Zábřehu na Mora-
vě 18. května 2021 za přítomnosti jeho 
rodiny, rovněž v  Přibyslavi narozených 
sourozenců - Soni a Radima, a také řady 
přibyslavských přátel.

Pozůstalá rodina děkuje za  písemné 
kondolence, které obdržela z Přibyslavi, 
nejvíce od spolužáků zesnulého.

Zemřel Jaroslav Kolek, ml.

Přibyslav má za sebou jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Trval 
od pondělí 10. května do následující soboty. Práce se chopila úklidová četa města 
pod taktovkou Radka Havlíčka, výkonnou městskou techniku svými prostředky do-
plnila fi rma AVE - odpadové hospodářství Žďár nad Sázavou.

Lidé přinášeli věci rozličné a trefně komentovali, co všechno z domácností mizí. 
Co jeden už vyhodí, druhý po tom lačně sáhne, opraví a odepsané věci prodlouží 
život. Stalo se, že ve šrotu neskončilo jízdní kolo Favorit, nový majitel na něm odjel, 
přetahovaná se odehrála o zahradní lavičku.

I  když Přibyslav má v  Ronově nad Sázavou vlastní sběrný dvůr, občané oceni-
li dobrou organizaci svozu, nasazení několika dopravních prostředků a  zvedací 

techniky a také ochotu členů úklidové čety. 

Podle Jany Krejčové z přibyslavské radnice zájem o svoz toho, co nepatří do po-
pelnic, byl letos větší, než jiné roky. 

Odpad se třídil bezprostředně na vozovce, zvlášť se nakládaly ledničky, televizory, 
počítače, železný šrot a úplně extra plechovky s nevytřenou barvou.

Ačkoli svozový harmonogram a “jízdní řád” byl zveřejněn v Přibyslavském občasní-
ku, někteří občané ho nerespektovali. Například v ulici Příkopy druhý den po svozu 
někdo vyložil buben od automatické pračky a elektromotor.

Text a foto: Ivo Havlík

Jarní ekologický svoz velkoobjemového odpadu

DO JEDNOSMĚRNÉ ULICE na Bechyňově náměstí v protisměru 
bez okolků vjel a  černou limuzínu SuperB v  ní zaparkoval příslušník Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina. Přiřadil se k  neukázněným řidičům, kteří 
dopravní značení přehlížejí; v ulici přitom nehořelo, byl v ní úředně.

Foto: Ivo Havlík
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Před rovnými 300 lety, v květnu 1721, byl 
blahořečen nejznámější český světec Jan 
Nepomucký. Je patronem právníků, lodníků, 
vorařů, mlynářů, zpovědníků a mostů, a pro 
katolíky symbolem mlčenlivosti, odvahy 
a spolehlivosti. 

Jan z  Pomuka, dnes nazývaný Jan Nepo-
mucký, se narodil mezi lety 1340 až 1350 
a zemřel násilnou smrtí v roce 1393. Legen-
da praví, že tělo umučeného generálního 
vikáře pražského arcibiskupství nechal svrh-
nout s Karlova mostu do Vltavy král Václav IV. 

Spolu se sv. Floriánem má sv. Jan Nepo-
mucký v  českých zemích největší množství 
kamenných skulptur. Největší socha sv. Jana 
Nepomuckého v  okolí Přibyslavi stojí v  Po-
hledu před bránou do  areálu zámku, který 
významnou dobu patřil hraběnkám Clam-
-Gallasovým, současně majitelkám zámku 
a polností v Přibyslavi. 

Barokní socha je zajímavá tím, že byla vztyčena o celých deset let dříve, než byl 
Jan Nepomucký prohlášen za svatého. Má také záhadu. “Iniciály, které jsou do pís-
kovce vytesány nad římským a latinským letopočtem MDCCXI/1711, se doposud 
nepodařilo rozluštit,” říká kronikářka obce Pohled Martina Bořilová.

Text a foto: Ivo Havlík

Tři století sv. Jana Nepomuckého

NOVÁ CYKLOMAPA. V nákladu 7000 výtisků orientační pomůcku před 
letní sezónou vydává Svazek obcí Přibyslavska. Zatímco líc mapy ve stručné legendě 
představuje jednadvacet sdružených obcí s  jejich znaky, rubová strana v měřírku 
1:50000 zakresluje pevné i  polní cesty vhodné pro bezpečnou cykloturistiku. 
Starosta města Martin Kamarád (na  snímku) a  místostarosta Michael Omes 
na květnové tiskové besedě zdůraznili, že mapa byla vydána bez dotace, z vlastních 
prostředků Svazku obcí Přibylavska.

Text a foto: Ivo Havlík

V  JARNÍM VĚTRU. František Vávra, student Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze, poslal naší redakci pro jaro netypickou fotografi i. Zachytil 
dívku, která 9. května na louce nad Hesovem vypouštěla papírového draka. 

Text: Ivo Havlík

V  předvečer státního svátku Dne vítězství město Přibyslav 
položilo věnec u  pomníku na  Bechyňově náměstí, který vzdává hold hrdinům 
a obětem obou světových válek.

PRVNÍ KOLUMBÁRIUM. Vybudováno bude ještě letos, původně 
mělo být postaveno až v roce 2022.  Pojme 178 krytých schránek, do každé se vejdou 
až čtyři urny s  popelem zesnulých. O  toto nehrobové pietní uložení spálených 
tělesných ostatků je ve městě zájem. Zajímavé je názvosloví v některých zemích, 
těmto kójím se tam říká “holubníky”. Samospráva zatím nepočítá s  vymezením 
loučky pro rozprach popela, důvodem je především nedostatek takového prostoru 
na našem hřbitově. Projekt kolumbária novinářům na tiskové besedě ukázal starosta 
města Martin Kamarád.

Foto: Ivo Havlík
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NOVÁ FASÁDA od první květnové dekády září na obytném domě v ulici 
Příkopy. Dům byl s  novým kabátem současně zateplen. O  práci se postarala 
společnost Stava František Vališ, s.r.o., ze Ždírce nad Doubravou. Obdobně je 
opraven sousední bytový dům v Hasičské ulici.

Foto: Ivo Havlík

Letos sedmdesátiletý historik Petr Čornej, který se specializuje na husitství (aktuál-
ně působí externě na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze) sveřepě 
pokračuje ve vědeckém bádání o tomto období českých dějin. 

Jeho rozsáhlá monografi e Jan Žižka: život a doba husitského válečníka byla vloni 
oceněna jako Kniha roku a stala se hlavním vítězem knižních cen Magnesia Litera.

Před několika dny Petr Čornej v nakladatekství Paseka vydal méně rozsáhlou práci 
s názvem Husitská revoluce - Stručná historie.

Pro Přibyslav je zajímavá především kapitola Záhady Žižkových pohřbů. Čornej 
v ní čtenáře přesvědčuje, že Jan Žižka určitě nezemřel v místě, kde se od září 1874 
tyčí jeho mohyla, u vsi Šenfeld (nyní Žižkovo Pole). Ta leží od Přibyslavi poněkud 
daleko. Staré kroniky praví, že hejtman skonal “v drahách”, tedy buď u cesty, nebo 
na ladem ležícím poli.

Čornej tak navazuje na ty dějepisce, kteří docházeli k přesvědčení, že smrt musela 
husitského vojevůdce zastihnout blíže řeky Sázavy, když dlouhé řady koní a bojov-
níků tábořících několik měsíců před branami Přibyslavi potřebovaly dostatek vody.

Skutečný hrob, nebo kenotaf?
Dále Čornej píše, že “bezpečně neznáme ani osudy vojevůdcových tělesných 

ostatků. Zprvu byly uloženy, jistě v souladu s vůlí zesnulého, v královéhradeckém 
chrámu sv. Ducha před velkým oltářem, na místě zvláště čestném. Podle zpráv, které 
nebyly nikdy ověřeny, však později došlo k jejich převozu  do čáslavského kostela sv. 
Petra a Pavla. Žižkův hrob se tu připomíná již k roku 1522, postrádáme ale jistotu, 
zda to nebyl kenotaf, to jest hrob symbolický. V každém případě jej v  roce 1623 
zničila vítězná protireformace.” 

Romanticko-historické přesvědčení, že v Čáslavi dosud jsou drobné zbytky Žiž-
kovy kostry, potvrzeno není. Petr Čornej uvádí, že o lebce s viditelným poškozením 
levé očnice nalezené 21. listopadu 1910 antropologové po roce 1970 připouštěli, 
že může být autentickým Žižkovým ostatkem. Nejnovější výzkumy s využitím počí-
tačové tomografi e však k žádným bezpečným závěrům nedospěly.

Připomeňme, že tzv. posledním věcem člověka Žižky se podrobně věnoval Mi-
roslav Ivanov v knize Kdy umírá vojevůdce (2. vydání Mladá fronta, 2006). Hlavní 
otázka, kterou si autor kladl, zněla: “Co se dělo v Přibyslavi s mrtvým tělem?”

Historika vede přesvědčení, že s  černobílými pohledy na  husitství a  dnešními 
kritérii při jeho hodnocení nevystačíme, musíme je vnímat a vykládat zevnitř, z myš-
lenkových souřadnic a životní reality 15. století.

“… jsme dědici celé naší minulosti, z níž husitskou revoluci nelze vyškrtnout. Odsu-
zovat ji a proklínat je stejná nedospělost, ba hloupost, jako popírat umělecké kvality 
baroka a jeho krajinotvornou tvorbu,” píše v závěru své knihy Petr Čornej.

Ivo Havlík
Ilustrační foto autora

Historik Petr Čornej o Žižkově smrti u Přibyslavi

Nakupování na internetu vyžaduje více obezřetnosti

(poznámka – redakčně kráceno)

Policisté apelují na občany, aby byli při nakupování na  in-
ternetu obezřetnější a při placení prostřednictvím inter-

netového bankovnictví pozornější. S přibývající oblíbe-
ností online nákupů se zvyšuje také počet spáchaných 
podvodů. Obětí podvodníka se může stát jak kupující, 

tak i prodávající. K tomu, aby se člověk nenechal snad-
no napálit, by přitom v mnoha případech stačilo - řídit se 

doporučeními a preventivními radami, nejednat unáhleně, při 
práci s novými aplikacemi se nejprve důkladně seznámit s jejich ovládáním a věnovat 
prováděným fi nančním operacím patřičnou pozornost. 

Poučit se každý může z případů, které se již staly. Navíc je na nich možné velmi 
dobře prezentovat, jak k nim došlo a na co si dát pozor. Nicméně nelze obsáhnout 
všechny varianty, za kterých k podvodu může dojít, a pachatelé navíc dokáží velmi 
rychle měnit způsob páchání podvodu, proto je obezřetnost nutná v každém případě.

Riziko spáchání podvodu hrozí nejvíce u nákupů bazarového zboží na internetu 
a platby předem. Po odeslání domluvené fi nanční částky na účet prodávajícího se 
totiž může stát, že se hned poté veškerá komunikace s ním přeruší. Zájemce tak 
skončí bez peněz a marně čeká na zboží, za které už zaplatil. 

Předem uhradil požadovanou fi nanční částku za nabízenou herní konzoli napří-
klad muž z Havlíčkobrodska a přišel o patnáct tisíc korun. Muže ze Žďárska stála 

zkušenost s podvodníkem necelých sedm tisíc korun, když zaplatil předem za vyrov-
návací laser. Žena z Třebíčska poslala téměř patnáct tisíc korun na účet pachatele, 
který nabízel k prodeji mobilní telefon. O nabízené chytré hodinky projevil zájem 
muž z Pelhřimovska a přišel o šest a půl tisíce korun. Muž z Jihlavska marně čekal 
na grafi ckou kartu, za kterou předem zaplatil deset tisíc korun.

Policisté v minulosti již mnohokrát apelovali na občany, aby byli při nakupování 
na internetu obezřetnější, stále ale počty podvedených přibývají. Při online náku-
pech je třeba být opatrný a  je nutné mít se na  pozoru zejména, pokud se jedná 
o platbu předem. Minimální krok, který může každý udělat, je projít si zveřejněné 
recenze. Mnoho podvedených své negativní zkušenosti sdílí a je tak možné z nich 
čerpat. 

Při využívání internetového bankovnictví je nutné si důkladně vše prostudovat 
a seznámit se řádně s jeho ovládáním. Při provádění fi nančních transakcí je důležité 
řešit je v klidu, vše si dobře pročíst, dát si dostatek času a pečlivě vše zkontrolovat. 
Není dobré jednat pod tlakem a unáhleně. Samozřejmostí by měla být také zpětná 
kontrola prováděných transakcí. 

por. Bc. Jana Kroutilová
tisková mluvčí

tel: 974 266 207 
mobil: 724 186 452

e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz 
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Konečně jsme se dočkali a je nám opět umožněno 
za určitých podmínek trénovat. Vnitřní prostory spor-
tovní haly jsou nyní využívány jako očkovací centrum, 
takže do haly nemůžeme. Ale venkovní sportoviště 

nám je k dispozici! Ač musíme dodržovat vládní opatření: hráči se musí prokázat ne-
gativním PCR testem (max. 7 dní starý), ANTG testem (max. 72 hodin starý), nebo 
čestným prohlášením podepsaným zákonným zástupcem. Spustili  jsme tréninky ve 
třech skupinách. Rozpis tréninků naleznete na našem webu www.skjuvenis.cz a níže:

 Vracíme se zpět k tréninkům!
DEN ČAS SKUPINY DLE ROČNÍKU

PONDĚLÍ 16:00 – 17:00 2011 – 2015
17:00 - 18:00 2005 a starší (do 18 let)

STŘEDA 16:00 – 17:00 2012 – 2015
17:00 – 18:00 2007 – 2010

PÁTEK 17:00 – 18:00 2007 – 2010
18:00 – 19:00 2005 a starší (do 18 let)

Za SK JUVENIS PŘIBYSLAV
Šárka Jandová, Manager klubu

Dne 5. května 2021 uplynulo osm let od chvíle, 
kdy nás ve věku 74 let náhle opustil 

drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc 
pan

Ing. Hynek Stolín, CSc.
Byl šlechtitelem brambor z Přibyslavi. 

Jsme vděčné jeho přátelům, spolužákům,
kolegům a spoluobčanům za tichou vzpomínku

společně s námi.

Dcery Marta a Hana s rodinou

1939 - 2013
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(JÍDELNA ACO) 
 

Nabídka letní brigády 
Přijmeme studenty, případně ženy na MD na letní brigádu do kuchyně. 

 
 

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: 724 948 763 
www.vmcateringpribyslav.cz 
info@vmcateringpribyslav.cz 

 

Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz

 

 

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
hledá do svého týmu 

Koordinátora domácí hospicové péče 
a charitní ošetřovatelské služby. 
Jste zdravotník a rádi pomáháte druhým? Pak se 
ozvěte na dolezel.marcel@charitahb.cz více na  
https://hb.charita.cz/aktualne/volna-mista-1/ 

 

Hledám naléhavě  byt  2+1 bez real itky
a bez zař ízení.  Chatu,  dům - celoročně

obyvatelné.  Samotu,  polosamotu.
Dlouhodobě ,  také mám psa.

Lokalita:Seč ,  Chotěboř ,  Ždírec.  n.  D. ,
Př ibyslav,  Havl.  Brod,  J ihlava.

Děkuji  za každou nabídku
tel .702945150

Chalupaření to nás baví 
– koupíme dům/chalupu.

Nabídněte, volejte, sms
na tel. 704 923 775

Koupíme statek 
s pozemky – pro koně.

Tel. 732 344 841

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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RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps
od 250 Kč

 
(JÍDELNA ACO) 

NABÍZÍ ROZVOZ OBĚDŮ DO VAŠICH FIREM I DOMÁCNOSTÍ V PŘIBYSLAVI 
 

POCTIVÁ KUCHYNĚ 
VÝBĚR ZE 3 DRUHŮ MENU 
CENY VČETNĚ POLÉVKY I S DOPRAVOU OD 84Kč 
UŠETŘÍTE NÁKLADY NA SUROVINY A ENERGIE 
UŠETŘÍTE ČAS, KTERÝ BUDETE MOCI VĚNOVAT SVÝM BLÍZKÝM NEBO SVÝM 
KONÍČKŮM 
POSTARÁME SE VÁM O PRAVIDELNOU STRAVU V PRACOVNÍ DNY 

 
 

DÁLE NABÍZÍME ZAJIŠTĚNÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB JAKO JSOU 
SVATEBNÍ HOSTINY, RODINNÉ OSLAVY A FIREMNÍ VEČÍRKY 

 
 

 
 

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: 

724 948 763 

www.vmcateringpribyslav.cz 

info@vmcateringpribyslav.cz 

 

 

Nabízím k pronájmu 
prodejnu o velikosti 63 m2  

na náměstí (č.p.28) 
v Přibyslavi. 

 

(Zverimex MARYŠA) 
 

K dispozici od 1.8.2021 
Jan Thomayer - tel. 724 011 838 
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Firma s tradicí od roku 1994  a zajímavými projekty přijme kolegu na pozici: 

SERVISNÍ TECHNIK 
                 

               Hlavní náplní je servis a montáž námi dodávaných produktů světových značek 

               pro mobilní trh, jako např. kamiony, rekreační vozidla, speciální vozidla, apod. 

                                                  Moderní, čisté pracovní prostředí 

                                                Výkon práce v místě sídla společnosti: 

                                              Průmyslová zóna Jamská, Žďár nad Sázavou  

V případě zájmu nebo dalších informací nás 

kontaktujte na tel. čísle: 604 285 235 

nebo e-mailem na:   harvanek@dalix.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Ing. Milan Řehořka, Přibyslav, 

tel. 724 916 160 

Hledáme spolupracovníka na pozici 
řidiče se zkušenostmi automechanika 

sk. B, C, E – tuzemsko + SK. 

Max. dojíždění do 15 km, sídlo firmy 
Brzkov u Polné. 
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petr linhart 
landscape folk 
příběhy míst a místa příběhů 

 

     12. 6., 19:30, koncertní sál ZUŠ Přibyslav, vstupné 100 kč

 
 

 
VÁS ZVE 

 

o PŘIBYSLAVSKÉ POUTI 
K NÁVŠTĚVĚ 

 

MĚSTSKÉ GOTICKÉ VĚŽE 
sobota a neděle 

 
 
 

 
 

9.00 – 11.00   13.00 – 16.00 
 

(poslední prohlídka vždy ½ hodiny před ukončením otvírací doby) 
 

Vstupné:   základní             30,- Kč 
   senioři, ZTP, studenti děti 6 – 15 let  15,- Kč    
     děti do 6 let    zdarma 
 

 

FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

 
sobota 13.00 – 16.00 hodin 

Na požádání, v pokladně věže, vám může být ZDARMA umožněna 
prohlídka, navíc, v sobotu i v neděli vždy - v 11.00 hodin 
(v době konání církevních obřadů nelze prohlídku uskutečnit) 
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E červen 2021

OPENING HOURS  JUNE - AUGUST 

 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC) 
TOURIST INFORMATION CENTRE 

 

TIC (TOURIST INFORMATION CENTRE): 
 Po - St (Monday - Wednesday) 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
 Čt (Thursday)     8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
 Pá (Friday)      8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
 So – Ne (Saturday – Sunday)  9.00 – 11.00 13.00 – 16.00 

 

MĚSTSKÉ MUZEUM / TOWN MUSEUM 
 

MUZEUM (MUSEUM): 
 Po - Pá (Mon - Fri)    8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
 So – Ne (Sa – Sun)    9.00 – 11.00 13.00 – 16.00 

(poslední prohlídka vždy 1 hodinu před ukončením otvírací doby/last visit 10:00, 15:00) 
 

Vstupné (entrance fee): základní (full)       30,- Kč 
    senioři, ZTP, studenti (retired, disabled, students)  15,- Kč 
    děti 6 – 15 let (children 6-15 years)    15,- Kč 
    děti do 6 let (children under 6 years)   zdarma (free) 
 

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘIBYSLAV 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav 569 484 361, ic@pribyslav.cz   www.kzmpribyslav.cz  


