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MŠ Nové Dvory v knihovně
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Na jiném místě tohoto občasníku naleznete krátkou vzpomínku na čestného ob-
čana našeho města Pieta Martense, který zemřel před dvěma lety. Pietovo přátelství, 
které provázelo spolupráci mezi městem Přibyslav a Mook en Middelaar, bylo živým 
svědectvím toho, že není důležitá národnost, řeč, či rasa pro pochopení druhého 
člověka. Piet Martens byl důkazem toho, že když existuje dobrá vůle, píle a otevřená 
mysl, mohou vzniknout desítky mezilidských vztahů napříč národy. Jak bolestně 
vyznívá toto poznání v dnešní době. Naštěstí nejen bolestně, ale i nadějně. 

Nadějně i díky vám všem, kteří jste se vrhli do pomoci těm, kteří před válkou ve své 
zemi utíkají. Ta vlna solidarity byla obrovská. Děkuji vám za ni a děkuji všem, kteří 
se v našem městečku podílejí na tom, abychom dokázali pomoci těm, kteří k nám 
přicházejí poté, co museli opustit svůj domov. Bohužel je to tak, že války přinášejí 
více bolesti, než radosti a my si musíme uvědomit, že se tato přenese i na nás. Čekají 
nás dny náročné a budeme muset v sobě hledat jak toleranci, tak odvahu. Budeme 
muset potlačovat to horší v nás, abychom i nadále dokázali pomáhat. Pamatujme si 
ale, že nejúčinnější pomocí je ta, když dokážeme naučit nově příchozí žít v naší zemi 
samostatně tak, aby naší pomoci pro ně už nebylo třeba. Bylo opravdu povzbuzující 
vidět přicházet s nabídkou pomoci vás všechny, včetně našich spoluobčanů přistě-
hovaných z Barmy či Vietnamu.

Zahájení války na Ukrajině je další kapitolou prosazování vlivu Ruska mimo vlast-
ní území vojenskou cestou, a  jen díky politice devadesátých let dnes neprobíhá 
toto prosazování na  území našeho státu. Je třeba na  to pamatovat, až budeme 

opět relativizovat přínosy našeho členství v NATO a výši našeho fi nančního podílu 
na zbrojení. Historie lidstva je bohužel z velké části i historií válek.

Přesto, že válečný konfl ikt, téměř na dohled od našich hranic zastiňuje vše ostatní, 
rád bych napsal několik řádek o  investicích, které jsou dnes v běhu. Bohužel, jak 
kvůli covidovému mrhání penězi, tak kvůli současné geopolitické situaci radikál-
ně rostou ceny i na stavebních trzích a zároveň se do nich propisuje nedostatek 
pracovníků. V  Přibyslavi v  současnosti probíhá investice revitalizace zámeckého 
parku, která má být dokončena v červnu tohoto roku, stavba chodníku ve Dvor-
ku, stavba kolumbária, a výstavba kruhového objezdu. Smlouvy se nám podařilo 
uzavřít na rekonstrukci ulice Hasičská a zdá se, že budeme na třetí pokus úspěšní 
i s uzavřením smlouvy na rekonstrukci ulic Rašínova a Pelikánova. Proběhlo taktéž 
výběrové řízení na zateplení a výměnu vytápění nejstarší části domu s pečovatelskou 
službou. V Přibyslavi proběhne také několik přeložek ČEZu s následnými opravami 
chodníků v celém jejich rozsahu. Do června tohoto roku má projektant odevzdat 
projekt pro územní povolení na zasíťování parcel v lokalitě „K Hesovu“ a následně 
budeme usilovat o stavební povolení na první etapu výstavby sítí. Zároveň je třeba 
napsat, že v letošním roce nakonec ŘSD nezvládnou realizovat rekonstrukci silnice 
I/19 v úseku Ronov nad Sázavou – Nové Dvory.

Přeji nám všem krásné jaro, přeji nám všem mír v našich srdcích, který doufám 
dokážeme přetavit na mír na všech dalších bojištích.

Martin Kamarád, starosta města

Ta válka se nás dotýká

Město Přibyslav využívá místní rozhlas jako komunikační 
prostředek, který kromě běžných zpráv pro občany slouží 
i  jako informační zdroj pro obyvatelstvo v rámci systému 
krizového řízení města.

Nyní se připravuje modernizace vysílacího pracoviště. 
Dodáním nového modulu včetně moderního ovládacího 
programu získá vysílací systém větší stabilitu. Nový systém 
by měl umožňovat automatický přenos hlášení ve zvuko-
vém formátu na web města. Pokusíme se technicky zajistit 
přenos posledního hlášení i do vysílání kabelové televize. 

Herní prvky pro Poříčí u Přibyslavi
Ve spolupráci s odborem technických služeb a s osad-

ními výbory se postupně snažíme vybavovat dětská hřiště 
v  Přibyslavi a  ve  všech  místních částech města. Letos se 
dočkají také děti v místní části Poříčí u Přibyslavi. K  těm-
to novým herním prvkům bude patřit věž se skluzavkou 
a dvojhoupačkou, pružinové houpadlo ovečka, trampolína 
o průměru 2,25 m a potřebné zatravňovací rohože.

Cena včetně montáže dosáhla výše 374 tis. Kč. V  roz-
počtu na herní prvky zůstane ještě rezerva asi 100 tis. Kč 
zejména na  obnovení herních prvků, které již neprojdou 
certifi kací. Věřím, že herní prvky přispějí k radosti dětí i ro-
dičů a  podpoří  trávení jejich volného času v  příjemném 
a zdravém prostředí.

Solidarita s Ukrajinou
Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří projevili soli-

daritu s národem Ukrajinců a podpořili svojí službou nebo 
darem podle svých možností uprchlíky v  našem městě 
nebo i všeobecně. Zákeřné a kruté vojenské napadení se 
nás všech dotýká. Vážím si toho, že občané našeho měs-
ta dokážou pomoci svým bližním, kteří se ocitli v  nouzi. 
V této složité době můžeme nacházet pevné body, o které 
se může každý z nás opřít. Pro mne je tím pevným bodem 
ochota člověka nezištně pomoci druhému člověku. Děkuji.

Michael Omes
místostarosta města

Nový systém pro hlášení městského rozhlasu
 

VVEŘEEJNÁÁ  SSBÍÍRRKA  

NNA POŘÍÍZZENÍÍ  VVÁÁNNOČNNÍÍHHO BETLÉÉMMU   

PPRO MĚSSTO PŘIIBYSLAV  

 

Číslo sbírkového účtu: 

2802003982/2010 
 

Přispět v hotovosti je možné na následujících místech: 

 Podatelna MÚ Přibyslav - možnost vystavení dokladu 
 Městská knihovna - sbírková kasička 

 
PODROBNOSTI na www.pribyslav.cz nebo na tel.: 728 264 579 

 Odbahněný rybník ve Hřištích Foto: Michael Omes
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Město Přibyslav zveřejňuje záměr pronájmu objektu k provozování 
občerstvení na koupališti, Česká 740, 582 22 Přibyslav v letní sezoně 2022. 

Jde o objekt občanské vybavenosti – občerstvení, parcelní číslo stavební 2 362 v k.ú. Přibyslav 
o výměře 37 m². Nájemci poskytneme částečné vybavení - lednice, mrazáky, fritovací hrnce, 
varné konvice, toustovač, stroj na párek v rohlíku apod. V objektu bude mít nájemce k dispozici 
také sklad, vlastní toaletu a sprchu a k užívání i venkovní posezení se slunečníky v zadlážděném 
prostoru parc. č. 53/1 v k.ú. Přibyslav o výměře 80 m². Záměr pronájmu schválila Rada města 
Přibyslav usnesením č. 44/2022 dne 9. 3. 2022. 

 

Podmínky pronájmu: 

- provoz občerstvení s pestrou nabídkou jídla, nápojů a mražených výrobků bude v každý 
otevírací den koupaliště v období od 1. 6. do 15. 9. 2022 

- provozování bufetu bude prováděno vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 
nájemce, který je povinen splňovat veškeré povinnosti vyplývající z příslušných zákonů 
ČR -  živnostenský zákon, koncese na prodej alkoholu apod. 

- bližší podmínky nájmu budou sjednány na základě individuálního jednání  
- pronajímatel uzavře s nájemcem písemnou smlouvu 

 
 

Zájemci se můžou dotazovat na mailové adrese: mikulincovah@pribyslav.cz nebo na 
telefonním čísle: 724 019 182. Každému zájemci o pronájem bufetu umožníme osobní 
prohlídku prostor. Písemné nabídky lze zasílat do 6. 5. 2022. Kontaktní osoba: Hana 
Mikulincová, vedoucí odboru technických služeb, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. 

 
 

Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce města po dobu nejméně 15 dnů, a to až do dne 
podávání nabídek. 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
 

                                                                                         Martin Kamarád 
                  starosta města Přibyslav 



Str. 5Zprávy z radniceDUBEN 2022

MĚSTO POMÁHÁ UKRAJINĚ
Významné události:
24. 2. 2022 Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu
28. 2. 2022 shromažďování věcí do humanitární sbírky organizované Krajem 

Vysočina
1. 3. 2022 ustanovení prvních odborných skupin pro pomoc uprchlíkům z Ukraji-

ny (administrace, informovanost, stravování, ubytování, humanitární pomoc)
2. 3. 2022 shromažďování oblečení a dalších věcí pro uprchlíky
3. 3. 2022 administrace prvních uprchlíků – poskytnutí poradenství ke zdárné 

adaptaci v našem městě včetně informací k vyřízení dlouhodobého speciál-
ního víza a zdravotního pojištění, zahájení dočasného stravování uprchlíků 
ve školní jídelně 

4. 3. 2022 zahájení příprav pro začlenění dětí do ZŠ a MŠ
5. 3. 2022 poskytování humanitární pomoci

Současné nastavení pomoci uprchlíkům:

Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na webu města www.pribyslav.cz. Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav

6. 3. 2022 absolvování první cesty do Krajského asistenčního centra pomoci 
Ukrajině 

7. 3. 2022 zahájení příjmu žádostí a vyplácení mimořádné okamžité pomoci 
Úřadem práce

9. 3. 2022 schválení 10 mil. Kč v rozpočtu města na výdaje spojené s pomocí 
uprchlíkům

15. 3. 2022 zahájení poskytování pravidelných konzultací zdravotními sestrami 
s cílem zajistit následnou zdravotní péči

15. 3. 2022 zahájení výuky českého jazyka pro dospělé na ZŠ
21. 3. 2022 zahájení příjmu žádostí a vyplácení humanitárních dávek Úřadem 

práce

Ke dni 21. 3. 2022 město Přibyslav poskytlo pomoc 94 uprchlíkům z Ukrajiny, 
z toho 46 dětem a mladistvým.

Připravený byt pro uprchlíky čp. 40 Foto: Ludmila Benešová
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Dopravní omezení během výstavby okružní křižovatky

V měsíci dubnu by měla být zahájena na státní silnici I/19 výstavba okružní křižo-
vatky na příjezdu od Žďáru nad Sázavou. V místě budou osazeny semafory, které 
budou dopravu kyvadlově řídit. Žádáme řidiče, aby tímto místem projížděli se zvý-
šenou opatrností.

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Rozpočet města Přibyslav

Rada města Přibyslav dne 26. 1. 2022 a  Zastupitelstvo města Přibyslav dne 
23. 2. 2022 schválily poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 2022 v sou-
ladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav. Rada města 
Přibyslav rozdělila 594.500 Kč (dotace do výše 50.000 Kč) a Zastupitelstvo města 
Přibyslav 505.000 Kč (dotace nad 50.000 Kč). Celkem bylo rozděleno 1.099.500 Kč 
mezi 35 příjemců. 

SK Přibyslav, z. s. obdržel 170.000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav 
160.000 Kč, SK JUVENIS PŘIBYSLAV, z. s. 120.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobro-
volných hasičů Přibyslav 55.000 Kč, Šatlava music, z. s. 50.000 Kč, Junák – český 
skaut, středisko Goliath Přibyslav, z. s. 49.000 Kč, Římskokatolická farnost Přibyslav 
45.000 Kč, TJ SATIVA KEŘKOV 38.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Ronov nad Sázavou 35.000 Kč, Aeroklub Přibyslav, z. s. 30.000 Kč, SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Dobrá 30.000 Kč, Český rybářský svaz z.s. Přibyslav 27.000 Kč, 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibyslav 25.000 Kč, Český 
svaz včelařů, z. s. základní organizace Přibyslav 22.000 Kč, fyzická osoba (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) na fi nancování festivalu Houpačka 
16.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jablonná 19.000 Kč, M-ae-
robic club, z. s. 18.000 Kč, HC Přibyslav 14.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Hřiště a SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Keřkov 13.000 Kč, SH ČMS – 
Sbor dobrovolných hasičů Poříčí 12.500 Kč. 

V dalších případech se jednalo o částku dotace 12.000 Kč a menší. Dotace jsou 
určeny na  pokrytí nákladů žadatelů souvisejících s  konkrétní jednorázovou akcí 
pořádanou žadatelem nebo na pravidelnou činnost žadatele (podporu činnosti). 
Příjemce provádí do 31. 1. následujícího roku závěrečné vyúčtování dotace dle Zá-
sad pro poskytování dotací z rozpočtu města

Stav na účtech města
Disponibilní souhrnný zůstatek na všech bankovních účtech města Přibyslav byl 

k 9. 3. 2022 162.998.571 Kč. 
Na sbírkovém účtu pro pořízení betlému byl ke dni 9. 3. 2022 zůstatek 75.554 Kč.

Účty města Přibyslav
Město Přibyslav má pro své potřeby u  různých bankovních institucí otevřeno 

několik účtů, a  to jak pro běžný platební styk, tak také účty pro uložení volných 
prostředků, případně zákonných rezerv. Konkrétně užívá město služeb těchto bank:

 - Fio banka, a.s.,
 - Česká národní banka,
 - Česká spořitelna, a.s.,
 - Moneta Money Bank, a.s.,
 - Komerční banka, a.s.,
 - J&T Banka, a.s.,
 - ČSOB, a.s. (pouze služby pro transakce platebními kartami).

Mgr. Milan Kachlík, vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Od měsíce února se opět rozběhly stavební práce na místním hřbitově pro stavbu 
kolumbária. Počasí přálo provedení základových betonářských prací, následovat 
bude provedení železobetonové nosné konstrukce z pohledového betonu. Veškeré 
práce jsou konzultovány na stanovených kontrolních dnech stavby. 

Stavba „Chodník podél silnice II/350 v  místní části Dvorek, Přibyslav“ je opět 
zahájena, chodníky v úseku A i v úseku B jsou dokončeny, připravuje se plocha pro 
kontejnerové stání a probíhají hrubé terénní úpravy. 

Zmiňované výběrové řízení na  zhotovitele pro stavební úpravy domu s  pečo-
vatelskou službou čp. 239 v ulici Tržiště není prozatím uzavřeno. Na tuto zakázku 
byla podána pouze jedna nabídka, a  to od  společnosti START Zelený z  Brtnice. 
V řešení máme uzavření smlouvy, která musí projít schvalovacím procesem. S touto 
společností má město Přibyslav dobré zkušenosti. V minulosti městu Přibyslav re-
alizovala zakázku na stavebních úpravách – odizolování kulturního domu v Utíně. 
Zároveň na tuto investici byla podána žádost o dotaci v rámci Národního programu 
Životní prostředí. Tato investice je zahrnuta pro letošní rok 2022 pro realizaci i bez 
poskytnutí dotačních prostředků. Žádost o dotaci byla podána i pro stavební úpravy 
bytového domu čp. 17 v Ronově nad Sázavou v rámci programu Zelená úsporám. 
Tato stavba bude realizována pouze v případě obdržení dotačního příspěvku. Náš 
odbor spolupracuje se zhotovitelskou fi rmou PORR, a.s., pro investici „Okružní 
křižovatka na  I/19, Přibyslav“, kde je nutná součinnost, a  především koordinace 
prací s vlastníky sdělovacích kabelů v rámci řešení jejich přeložek, které jsou smluvně 
ujednány. Předání staveniště pro zahájení prací je naplánováno v  měsíci dubnu. 
Výběrové řízení pro investici „Stavební úpravy MK ulice Pelikánova a ulice Rašínova, 
Přibyslav“ není prozatím uzavřeno. Od  zakázky odstoupila společnost EUROVIA 
(odstoupili z kapacitních a ekonomických důvodů) a společnost PORR (v požado-
vaném termínu nedoložili zadavatelem požadované údaje a  vysvětlení nabídky), 
nabídka od společnosti M – SILNICE, která je další v pořadí předložených nabídek 
a která byla schválena radou města, není prozatím smluvně uzavřena – probíhají 
zákonné lhůty v rámci veřejné zakázky. 

Ostatní
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., realizuje výměnu vyžitého kabelového vedení 

VN za nové vedení s přiložením optického vedení. Dopravní provoz na dotčených 
komunikacích bude omezen, vjezdy na  pozemek budou umožněny provizorními 
lávkami nebo přejezdovými plechy, vždy bude zajištěna průjezdnost komunikace 
jedním jízdním pruhem. Zajišťuje zhotovitelská fi rma UNIMONT J.C.K., s.r.o., Ledeč 
nad Sázavou, stavbyvedoucí pan Miloš Jirsa – mob. 606 736 623.

Odborná fi rma dle objednávky dokončila údržbu svahu podél silnice I/19 v ulici 
Husova nad bustou K. H. Borovského a započala s údržbou květeny v ulici Vyšehrad 
a v ulici Havlíčkova. 

Bytová oblast
Byly řešeny drobné opravy v  bytech domů s  pečovatelskou službou. Opravy 

probíhají dle požadavků nájemníků. Proběhly revize plynových zařízení a rozvodů 
bytových a nebytových prostor. 

Jak jste informováni ze sdělovacích prostředků a místních zdrojů, v našem městě 
jsou ubytováni uprchlíci z Ukrajiny. Náš odbor byl pověřen předložit stav možných 
volných kapacit pro nouzové ubytování, tj. především byty určené k rekonstrukci 
a vhodné nebytové prostory. Pro tyto účely byl vybrán byt před plánovanou rekon-
strukcí o velikosti 1+1 na Bechyňově náměstí čp. 40. Vybavení bytu bylo pořízeno 
z přibyslavské sbírky a nabídky od přibyslavských občanů, nabídky nábytku z ma-
teřské školy (postele, peřiny, ložní prádlo, nábytek, nádobí, pračka, lednice apod). 
Přípravu bytu pro čtyřčlennou ukrajinskou rodinu zajišťoval náš odbor ve spolupráci 
s odborem technických služeb města Přibyslav. Tímto chceme za ukrajinskou rodinu 
poděkovat vám všem, kteří jste do sbírky přispěli a pomohli.

Další byt podobného charakteru bude připravován v  čp. 241, ulice Tržiště 
v Přibyslavi.

Ostatní
Rada města Přibyslav schválila nový ceník pronájmu budovy „Starého špitálu“, 

který je platný od 1. 4. 2022. 
V rámci akce „Čistá Vysočina 2022“, kterou organizuje Krajský úřad Kraje Vysoči-

na Jihlava, budou přivezeny balíčky pro přihlášené účastníky (Přibyslavsko), které 
budou od 4. 4. 2022 k vyzvednutí u paní Bc. Hany Srbové, kancelář č. 207.

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
V dubnu proběhne jarní sběr a svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

V  tomto čísle Přibyslavského občasníku najdete přesný rozpis odvozu odpa-
du z  Přibyslavi a  místních částí, tradičně přikládáme také mapku. Termín svozu: 
25. – 30. dubna 2022.
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Mobilní svoz zajišťují pracovníci technických služeb města, skládky Ronov nad Sá-
zavou a společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Tato služba je zdarma pro 
fyzické osoby. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady 
vzniklé při podnikatelské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech. 

Při mobilním svozu můžete odevzdat velkoobjemový odpad – tedy odpad, 
který nelze odkládat do kontejnerů na tříděný odpad ani do popelnic na směsný 
komunální odpad. Jde například o linoleum, koberce, vany, umyvadla, záchodové 
mísy, nábytek apod. 

Dále můžete při mobilním svozu bezplatně odevzdat odpad s nebezpečnými 
vlastnostmi, například baterie, akumulátory, monočlánky, nepoužitelné léky, nádo-
by s barvami, lepidlem, ředidla, nádoby od sprejů, dále zářivky, lednice, televizory, 
rádia apod.

Odpad lze odevzdávat dle rozpisu přímo na stanovištích v určenou hodinu. Pro-
síme, abyste pracovníkům s nakládáním vašeho odpadu vypomáhali. Těžší a objem-
nější odpad naloží pracovníci města na vůz nakladačem. 

Mobilní svoz velkoobjemového a  nebezpečného odpadu slouží k  výpomoci 
občanům nikoliv ke sběru obrovských hald odpadu z celé domácnosti. Pokud máte 
množství odpadu odpovídající zhruba velkému vozu za traktor, musíte si tento od-
pad odvézt samostatně na sběrný dvůr skládky Ronov nad Sázavou. Využít můžete 
i soukromé dopravce. Upozorňujeme také, že při mobilním svozu nebudeme odvá-
žet odpad ze zeleně a stavební suť. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po termínu 
svozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Dodržujte harmonogram rozpisů 
místa a času. Odkládáním velkoobjemového a nebezpečného odpadu na veřejné 
prostranství mimo tento harmonogram, se vystavujete možnosti uložení pokuty. 

Mobilní svoz bude probíhat za plného silničního provozu, prosíme o tedy o zvý-
šenou opatrnost. Dále prosíme řidiče, aby v  časech určených pro svoz odpadu 
neblokovali stanoviště svými auty. Občané města a místních částí mohou k odložení 
nebezpečných a velkoobjemových odpadů využívat celoročně sběrný dvůr skládky 
Ronov nad Sázavou.

Pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině je samozřejmostí
Jsme rádi, že i my v technické četě můžeme přidat ruku k dílu. Převážíme věci po-

třebné k běžnému životu do přechodných bydlení, máme radost z každého kousku 
nábytku, nádobí a všeho, co se podaří sehnat. A to by rozhodně nešlo bez vás, kteří 
darujete, vozíte, sháníte vše potřebné a přivážíte na faru, ke skautům, na radnici. 
Moc děkujeme všem za  skvělou spolupráci, koordinaci, díky některým kolegům 
v práci, kolegyním z knihovny, dobrovolníkům, lidem, kteří nabízejí své byty a domy, 
lidem na faře, skautům, osadním výborům na vesnicích atd.

Cyklostezka
Také v měsíci dubnu pokračují na cyklostezce práce s prořezávkami zeleně a úkli-

dem. Připravujeme opět rozsáhlou opravu zábradlí, řešíme úseky stezky poničené 
od  těžařů. Klády omotané řetězem tažené za  traktorem nám poškozují asfaltový 
povrch, někde i gumují šrafování stezky. Je to nekonečná práce.

V Poříčí
Zde bychom chtěli instalovat počátkem května nové herní prvky. Děkujeme osad-

nímu výboru za spolupráci s výběrem. Těšíme se s vámi na něco nového.

Hromádky
Opět děkujeme, že před svými domy zametáte posypový materiál po zimní údrž-

bě. Hromádky budeme postupně sbírat a odvážet.

Pro letní sezonu koupaliště hledáme plavčíka/plavčici
Podmínkou je: věk min. 18 let, fyzická zdatnost, úspěšné absolvování školení Vod-

ní dozor junior v Jihlavě. Zájemci se můžou hlásit na telefonním čísle: 724 019 182.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jak získat první rybářský lístek

Pokud přemýšlíte, že si vyzkoušíte kouzlo rybaření, mějte na paměti, že je nutné 
splnit určité povinnosti, které k tomuto sportu zkrátka patří.

První rybářský lístek vám vydá pověřený obecní úřad (v Přibyslavi na MÚ je to od-
bor OVŽP, tel. 569 430 824, email: fi rlam@pribyslav.cz), ke kterému spadáte na zá-
kladě svého bydliště. K vyplněné žádosti budete muset přiložit potvrzení o kvalifi kaci 
k jeho získání. Toto potvrzení dostanete po složení zkoušek, které je možné složit 

(pokračování na str. 8)

v místní organizaci rybářského svazu (v Přibyslavi MO ČRS Přibyslav, Hasičská 208, 
hospodář Miroslav Krča, tel. 724 011 887, email: rybari.pribyslav@seznam.cz).

Jen na základě rybářského lístku nemůžete lovit ryby v rybářských revírech. Za tím-
to účelem potřebujete ještě povolenku k lovu ryb. Tu opět vydává místní organizace 
rybářského svazu.

Cena rybářského lístku se liší podle doby jeho platnosti. Za  jeden rok zaplatíte 
100 Kč, za 3 roky 200 Kč, za 10 let 500 Kč a rybářský lístek na dobu neurčitou vás 
bude stát 1000 Kč. Děti do 15 let platí poloviční sazbu.

Krátkodobý rybářský lístek lze získat i bez zkoušek, má platnost 30 dnů a vyjde 
na 200 Kč. Tento lístek neopravňuje k následnému získání klasického dlouhodobého 
rybářského lístku. Ale pokud se nechcete stát členem rybářského svazu a chcete si 
jen rybaření zkusit pod dohledem někoho zkušeného, potom je to vhodný začátek 
cesty k rybaření.

Na závěr uvádím druhou možnost, jak legálně rybařit. Na soukromých rybářských 
revírech si zaplatíte jen povolenku a hned můžete chytat. Nepotřebujete v tomto 
případě často žádný rybářský lístek ani jinde platnou povolenku.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz

Provoz pečovatelské služby nebyl v měsíci březnu nijak výrazně omezen a všech-
ny činnosti pečovatelské služby probíhaly bez vážnějších komplikací. Vedle běžné 
činnosti byl sestaven čtvrtletní statistický výkaz o poskytované sociální službě, který 
pravidelně zasíláme na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. 

V  rámci humanitární pomoci uprchlíkům jsme s velkou pomocí skautů, za což 
bych jim moc ráda poděkovala, chystali balíčky se základními potravinami a drogerií, 
které byly následně předávány uprchlíkům ve městě Přibyslav. Jste všichni úžasní, 
jak pomáháte. Děkujeme!

Covidová opatření
Při psaní tohoto příspěvku do občasníku (zhruba polovina března) dochází již 

k postupnému rozvolňování jednotlivých opatření a nařízení vlády a všichni si určitě 
už přejeme, aby se vše vrátilo do starých zajetých kolejí bez různých zákazů a ome-
zení. V pečovatelské službě ale stále nadále zůstávají v platnosti některá opatření. 
Při vstupu do našich prostor mějte tedy prosím zakrytá ústa a nos, a to minimálně 
chirurgickou rouškou, kterou vám na  požádání mohou poskytnout pečovatelky. 
Děkujeme! 

Neustále se snažíme pracovat s rizikem výskytu nemoci Covid-19 např. u našich 
klientů či obyvatel DPS a jeho vlivu na provoz pečovatelské služby. Všechny pečova-
telky 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 izolaci či karanténě. Proto bych ráda vyzvala klienty 
Pečovatelské služby Přibyslav, kteří jsou nemocní, nebo mají příznaky virového 
onemocnění či jsou oni sami nebo jejich rodinní příslušníci v karanténě či izolaci, 
aby neprodleně tuto informaci telefonicky oznámili vedoucí pečovatelské služby 
nebo pečovatelkám na telefonní číslo: 569 482 128 nebo 725 102 511. Pečovatel-
ská služba vám bude poskytnuta za přísnějších hygienických opatření, abychom 
nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku. 

 Mše svatá ve středisku pečovatelské služby
V březnu byla mše svatá ve středisku pečovatelské služby zrušena. Termín další 

mše svaté v dubnu je stanoven na sobotu 23. 4. Mše svatá bude probíhat za dodrže-
ní aktuálních vládních mimořádných opatření. Všichni jste srdečně zváni.

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina
V  úterý 15. 3. navštívily středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 

neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve společenské místnosti poskytovaly pří-
chozím odborné poradenství, které bylo bezplatné a servis sluchadel (např. čištění 
či výměnu komponentů sluchadel, prodej baterií apod.), který byl vzhledem k tomu, 
že se jedná o  registrovanou sociální službu, za  minimální poplatek. Termín další 
poradny je opět za měsíc, a to v úterý 19. 4. 2022 v čase od 9.00 – 11.00 hodin 
ve společenské místnosti střediska pečovatelské služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi 
(zadní vchod). Poradna bude probíhat dle aktuálních hygienických opatření. Není 
nutné se objednávat! 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek, která funguje pod záštitou města Přibyslav 
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již od roku 2010, nabízí zapůjčení různých pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech 
či po operaci, pro seniory nebo zdravotně postižené občany všech věkových kate-
gorií. 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). Informace o  zapůjčení 
a dostupnosti jednotlivých kompenzačních pomůcek poskytnou pečovatelky nebo 
vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav na tel: 569 482 128 nebo 725 102 511. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Události posledních týdnů naprosto změnily podobu sociální práce v Přibyslavi. 
Tak jak byla ovlivněna covidovou pandemií, zvýšenou potřebou komunikace se zdra-
votnickými zařízeními s důrazem na intenzivnější psychosociální podporu klientů, 
změnila se opět, a to následkem válečného konfl iktu na Ukrajině. 

Od doby, kdy se město koncem února zapojilo do humanitární sbírky pro Za-
karpatí, pomáhá uprchlíkům průběžně a  organizovaně s  cílem usnadnit jim pří-
chod na naše území. Vytvořily se pracovní týmy pro oblast administrace, ubytování, 
stravování, humanitární pomoc, informovanost, ale i  civilní obranu, oblast vzdě-
lávání a  zaměstnání. V  rámci sociální práce se již mnohokrát osvědčilo pomáhat 
systematicky tak, aby poskytovaná pomoc tíživou situaci dotčeným osobám více 
nezkomplikovala.

Do Přibyslavi přijíždějí maminky s dětmi, ale i svobodné ženy či babičky za svými 
příbuznými. Také společnosti, které zde zaměstnávají muže ukrajinské národnosti, 
organizují pomoc a zajišťují příchod jejich blízkých na území ČR, konkrétně do Při-
byslavi. Začátky pobytu nebyly jednoduché. Některé ženy trpěly úzkostmi, neboť 
jejich blízcí zůstali na Ukrajině, muži v záloze či rodina dokonce přišla o dům nebo 
neměla zprávy o ostatních svých členech. Popisovaly srdeční problémy a celkově se 
na nich podepisoval každodenní stres. Ani z čerstvě zjištěného těhotenství se žena 
nedokázala radovat, neboť neměla pocit jistoty, bezpečí a domova, který opustila. 
Je tak na nás, abychom rodiny podpořili a podnikli takové kroky, které jim umožní 
přečkat v našem městě období, po které se nebudou moci vrátit domů. Na věci samé 
spolupracujeme napříč odbory městského úřadu, s příspěvkovými a neziskovými 
organizacemi, ale i dobrovolníky a zdravotníky. Abychom mohli cíleně pomoci se-
známit uprchlíky s možnostmi města a našimi zvyklostmi, je žádoucí, aby se osoby 
přijíždějící z Ukrajiny do Přibyslavi obrátily na městský úřad, konkrétně na sociálního 
pracovníka v přízemí radnice. 

Příchozí cizinci nacházejí v našem městě azyl jednak v soukromí, v penzionu, ale 
i v městských prostorách či ve fi remní ubytovně. Ty potřebné vybavujeme do začátku 
ošacením, trvanlivými potravinami, hygienickými potřebami a dalšími věcmi, včetně 
nábytku a spotřebičů do domácnosti. Vážíme si tak velké solidarity našich spoluob-
čanů a úzké spolupráce s místními skauty, členy ostatních spolků a zaměstnanců 
městských institucí. Pomáháme také s  vyřízením úředních záležitostí, konkrétně 
obstaráním speciálního dlouhodobého víza (strpění pobytu na území ČR po dobu 
1 roku) a zdravotního pojištění. K tomuto úkonu využíváme vstřícnosti hasičů, kteří 
nám zajišťují svoz devítimístnou dodávkou a absolvují s námi cestu do Krajského 
asistenčního centra pomoci Ukrajině v Jihlavě. Takto jsme během prvních tří týdnů 
pomohli zhruba padesáti lidem a další výjezdy plánujeme. Usnadňujeme tak uprch-
líkům přístup ke  zdravotním službám, neboť jsou mezi nimi i  chroničtí pacienti, 

(pokračování ze str. 7)

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
19. 4. 2022 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 21. 4. 2022 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

kterým dochází léky, ale zprostředkováváme i  pomoc formou sociálních dávek, 
o  kterých rozhoduje Úřad práce ČR. Spolupráce ÚP je pro nás neodmyslitelná, 
neboť s výplatou mimořádné okamžité pomoci v samém začátku těm, co fi nance 
nemají (nyní s výplatou humanitární dávky), souvisí zapojení cizinců do běžného 
života. Ať už jde o stravování, obstarávání léků či podílení se na chodu domácnosti 
a nákladech na energie, čemuž má zase pomoci příspěvek na solidární domácnost. 

Přáním „našich“ Ukrajinců je najít si co nejdříve zaměstnání. K tomu jim pomá-
há pracovnice, která zprostředkovává kontakt se zaměstnavateli a přijímá nabídky 
práce právě pro cizince. Je tak aktivní spojkou mezi městem, uprchlíky, úřadem 
práce a  potenciálními zaměstnavateli. Ačkoliv každým dnem děláme pokroky při 
dorozumívání se v  odlišném jazyce, stále přetrvává jazyková bariéra, která může 
být překážkou při obsazení pracovní pozice. Základní škola tak souběžně s výukou 
ukrajinských dětí zavedla jazykové kurzy českého jazyka pro dospělé, což cizinci 
kvitují. Škola celkově městu pomáhá s integrací dětí mezi stávající žáky. O přístupu 
zdejší základní školy ke vzdělávání Ukrajinců se jistě v občasníku dočteme. Stejně 
tak se do adaptace mladších dětí zapojuje mateřská škola, na kterou se však vztahují 
jiná kritéria přijímání dětí. 

Všechny aktivity, do  kterých se v  rámci sociální práce či jiné pomoci zapojuje-
me důsledkem války na Ukrajině, děláme přirozeně, srdcem, ale zároveň vnášíme 
do pomoci určitý řád. Nechceme ve městě vytvářet prostředí nesnášenlivosti mezi 
místními občany, ale vytváříme podmínky pro rychlou adaptaci a začlenění do běž-
ného života tak, jak je nám vlastní. Nevíme, jak dlouho bude válka trvat, jaké dopady 
bude mít na naše životy, ale jedno je jisté. Dokud tu jsme, musíme jít dál. Ocitli jsme 
se v mimořádné situaci a ta si žádá mimořádná řešení. Věřím, že nikdo z nás by si 
nepřál zažívat to, co zažívají lidé z Ukrajiny. Prchat jen s taškou a dětmi neznámo 
kam. Žít v provizorních podmínkách a nevědět, co bude dál. Uvědomme si, že tito 
lidé k nám momentálně necestují za vidinou zvýšení životního komfortu, ale s cílem 
nalézt klidné místo pro svou rodinu a  hlavně přežít. Buďme proto k  přijímaným 
uprchlíkům ohleduplní, nápomocní, avšak k nežádoucím projevům kritičtí, nesuď-
me, ale tvořme jeden celek. Jen tak přečkáme i další nepříznivé období, kterému 
jsme momentálně vystaveni.

Nutno dodat, že stejně tak, jak se nyní věnujeme otázce uprchlíků, budeme i na-
dále k dispozici našim občanům a jejich sociálním potřebám. 

Všem spoluobčanům, kolegům, zkrátka všem lidem známým i neznámým, kteří se 
do pomoci zapojili a díky kterým situaci zvládáme, děkuji! 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice
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Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 4. 4. 6 Cihlářská Po 11. 4.
2 Bezručova Út 5. 4. 7 Jiráskova Út 12. 4.
3 Hesovská St 6. 4. 8 Vyšehrad St 13. 4.
4 Pecháčkova I Čt 7. 4. 9 Prokopova Čt 14. 4.
5 Zahrádky u ACA Pá 8. 4. 10 Na Vyhlídce Čt 14. 4.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Út 19. 4. 16 Seifertova Po 25. 4.
12 Pecháčkova II Út 19. 4. 17 Česká Út 26. 4.
13 Nezvalova St 20. 4. 18 U Barevny St 27. 4.
14 Bezpalcova Čt 21. 4. 19 Zahradní Čt 28. 4.
15 Zahrádky Amerika Pá 22. 4. 20 Zahrádky Letiště Pá 29. 4.

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v dubnu

Číslo Datum a čas Stanoviště
Pondělí 25. 4. 2022

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)

Úterý 26. 4. 2022
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)

Středa 27. 4. 2022
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 28. 4. 2022
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

Rozpis svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Pátek 29. 4. 2022
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 30. 4. 2022
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

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 Jirásko)
• 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)

 Přednáška Jaroslava Maxmiliána Kašparů v radničním sále v Přibyslavi Foto: Michael Omes
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1/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 23. 2. 2022.
Termín: 24. 02. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

2/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stav-
bu „Prodejna Přibyslav“ mezi společností A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 
Radonice, IČO 26746000 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

3/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje změnu návrhu nového uspořádání 
pozemků (soupis nových pozemků pro LV č. 323 v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčko-
va Brodu) v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Dlouhá 
Ves u Havlíčkova Brodu.
Termín: 30. 04. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

4/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na  vědomí informaci o  stavu požární 
ochrany ve městě Přibyslav za rok 2021.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

5/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace (příspěvku na vy-
rovnávací platbu) pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organi-
zace, Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60128071 ve výši 124.100 Kč 
a 86.505 Kč a pro Oblastní Charitu Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 15060233 ve  výši 13.810 Kč, 15.050 Kč, 20.430 Kč 
a 106.833 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv.
Termín: 30. 04. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

6/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace (příspěvku na vy-
rovnávací platbu) společnosti FOKUS Vysočina, z.ú., 5. května 356, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 15060306 ve  výši 24.328 Kč a  uzavření veřejnoprávní 
smlouvy.
Termín: 30. 04. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 2, nepřítomen 2

7/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Přibyslav SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav, Hasičská 255, 582 22 
Přibyslav, IČO 60127066 ve výši 55.000 Kč, SK JUVENIS PŘIBYSLAV, z.s., Čes-
ká 34, 582 22 Přibyslav, IČO 26545331 ve výši 120.000 Kč, SK PŘIBYSLAV, z.s., 
Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 60126205 ve výši 170.000 Kč a Tělocvičné 
jednotě Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 ve výši 
160.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

8/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Strategii rozvoje města Přibyslav 
na období let 2022-2027.
Termín: 02. 03. 2022
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

9/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2022. 
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 23. 02. 2022

36/2022 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 9. 3. 2022.
Termín: 02. 03. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

37/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dočasné přemístění sochy stojícího 
rudoarmějce 
z pomníku padlých v 1. a 2. světové válce do depozita města.
Termín: 30. 04. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 28. 02. 2022

38/2022 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská 
škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 na rok 2022.
Termín: 11. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

39/2022 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní 
škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 na rok 2022.
Termín: 11. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

40/2022 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zaří-
zení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 
na rok 2022.
Termín: 11. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

41/2022 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospodaření příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 
75011930 na roky 2023 a 2024.
Termín: 11. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

42/2022 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospodaření příspěv-
kové organizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582  22 Přibyslav, IČO 
70944938 na roky 2023 a 2024. 
Termín: 11. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

43/2022 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospodaření příspěvkové 
organizace Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 
Přibyslav, IČO 71169113 na roky 2023 a 2024.
Termín: 11. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

44/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v areálu 
koupaliště, Česká 740, 582 22 Přibyslav za účelem provozování občerstvení 
v letní sezóně 2022. Jde o objekt občanské vybavenosti - občerstvení, parc. č. 
stavební 2362 v k. ú. Přibyslav o výměře 37 m2 a zadlážděný prostor kolem 
objektu občerstvení parc. č. 53/1 v k. ú. Přibyslav o výměře 80 m2 k venkovní-
mu posezení pro návštěvníky. Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce 
po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 01. 04. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

45/2022 Rada města Přibyslav schvaluje ceník za pronájem ve Sportovní hale města 
Přibyslav, Česká 34, 582 22 Přibyslav. Ceník je platný od 1. 5. 2022.
Termín: 06. 05. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

46/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s  využitím areálu koupaliště města Přiby-
slav, Česká 740, 582 22 Přibyslav a běžeckého oválu spolkem Šatlava music, 
z.s., Rašínova 525, 582 22 Přibyslav, IČO 22886877 k uspořádání doprovod-
ného programu na akci ACO Přibyslavský běh 2022 dne 21. 5. 2022. Podmínky 
využití areálu budou stanoveny nájemní smlouvou.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

47/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s darováním 7 m3 palivového dřeva ze stromů 
pokácených mimo les SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hřiště, Hřiště 60, 
582 22 Přibyslav, IČO 60128798, za úklid v místě složeného dřeva.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

48/2022 Rada města Přibyslav schvaluje přistoupení k MEMORANDU O PARTNER-
STVÍ A SPOLUPRÁCI při systémovém řešení odpadového hospodářství měs-
ta Přibyslav mezi účastníky město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO 00268097, společností Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice 
nad Labem 478, 533 45, IČO 27567320 a společností AVE CZ odpadové hos-
podářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 49356089.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

49/2022 Rada města Přibyslav schvaluje upravený ceník pronájmu nebytových prostor 
v budově Starý špitál, Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav platný od 1. 4. 2022 
a ruší ceník schválený usnesením Rady města Přibyslav č. 191/2015 ze dne 
5. 8. 2015.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav
ze dne 09. 03. 2022
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50/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu bytu ze 
dne 12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní…, 582 22 Přibyslav 
na byt č. 3. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

51/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr umístění křížové cesty na pozemcích 
parc. č. 1732/1, 1734/4, 1739/1 a 1465/4 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr 
města vyvěsit na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

52/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 
Praha 9 Libeň, IČO 04084063 k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 981/9 a 999/10 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit a provo-
zovat komunikační vedení a  zařízení. Výše jednorázové náhrady za  zřízení 
věcného břemene je ve výši 1.000 Kč + DPH.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

53/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo č. 0903/2022 mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností HŘIŠTĚ PRO VÁS s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 
Brno, IČO 09650121. Místem plnění předmětu smlouvy je vybavení dětského 
hřiště v místní části Poříčí, celková cena díla včetně DPH je 373.702.45 Kč.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

54/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a uměleckým ková-
řem Petrem Štáfl em, Uhry 816, 582 22 Přibyslav, IČO 07410051. Předmětem 
smlouvy o dílo je výroba umělecky zpracovaného betlému pro město Přibyslav 
dle předložených a schválených návrhů. Cena díla činí 350.000 Kč.
Termín: 31. 3. 2022
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0

55/2022 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 14/2022 ze dne 26. 1. 2022.
Termín: 24. 03. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

56/2022 Rada města Přibyslav schvaluje rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadáva-
cího řízení s názvem „Stavební úpravy MK ulice Pelikánova a ulice Rašínova, 
Přibyslav“ společnost EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 
Praha 4, IČO 45274924 a společnost PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 
Praha 10, IČO 43005560. Rada schvaluje vybrat na zakázku „Stavební úpra-
vy MK ulice Pelikánova a  ulice Rašínova, Přibyslav“ nabídku společnosti M 
- SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 s nabídkovou 
cenou 17.096.786 Kč bez DPH, tj. 20.687.111,06 Kč včetně DPH a schvaluje 
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

57/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 
18. 5. 2021 na zakázku „Stavební úpravy mateřské a základní školy v Přibyslavi 
včetně vybudování a vybavení školních dílen ZŠ Přibyslav - část B“ mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a spo-
lečností Stavrecon Pardubice s.r.o., Milheimova 2689, 530 02 Pardubice, IČO 
05925801. Celková cena díla činí 4.991.139,52 Kč bez DPH, 6.039.278,82 Kč 
včetně DPH.
Termín: 14. 04. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

10/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 9. 3. 2022.
Termín: 10. 03. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 6

11/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2022. 
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 09. 03. 2022 upozornění!

V době od 16. 4 do 18. 4. bude městská knihovna, 
Informační centrum a městské muzeum uzavřené Z důvodu 

velikonočních svátků.

děkujeme za pochopení.
 

Pozvánky na akce
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V  měsíci březnu pokračovaly v  naší škole preventivní programy se zaměřením 
na mnoho různých oblastí (např. „Třída a její svět“, „Online svět a já“, „Můj život, 
můj svět“…). Posláním těchto programů je především usilovat o zdravý životní styl 
a zvýšit informovanost v oblasti rizikového chování u žáků.

Třídy devátých a osmých ročníků si prošly kurzem první pomoci, který byl zpro-
středkován Českým červeným křížem.

Žáci druhého stupně se také zúčastnili zajímavé technické výstavy ve Ždáru nad 
Sázavou s  názvem TECHNICKÁ HERNA ANEB FYZIKA HROU. Tato výstava se-
znamuje návštěvníky pomocí jednoduchých interaktivních pokusů s problematikou 
mnoha odvětví fyziky, jako je například optika, magnetismus nebo elektrická ener-
gie. Návštěvníci si tak mohou například vyzkoušet výrobu elektřiny, zastřílet si 
z elektromagnetického děla nebo postavit zmenšený model mostu podle návrhu 
Leonarda da Vinciho.

I nadále probíhají plavecké a lyžařské kurzy, které se těší mezi žáky velké oblibě.

14. března si žáci pátých tříd mohli vytvořit vlastní knihu pod vedením výtvarnice 
Hany Sommerové.

Paní učitelka Marie Zichová již tradičně pořádala sběrovou akci pro žáky naší 
školy. Výtěžek akce byl 22 458 Kč. Peníze budou připsány na účet Nadačního fondu 
při naší škole a následně využity na dopravu na různé exkurze pro žáky.

Válku na Ukrajině pocítila i naše škola, když ji začalo navštěvovat 16 ukrajinských 
dětí ve věku od prvních do devátých tříd. Žáci byli zpočátku v jedné třídě, kdy bylo 
naším cílem jim zajistit klidnou aklimatizaci na nové prostředí, a od 21. března začali 
navštěvovat jednotlivé třídy, v nichž bude probíhat jejich povinná školní docházka. 
Doufáme, že si ukrajinské děti rychle na  nové třídy a  kamarády zvyknou a  jejich 
začlenění proběhne bez větších obtíží.

Za ZŠ Přibyslav Mgr. Kateřina Smolinková

Zprávy ze ZŠ

V pátek 18. března 2022 se v ZUŠ Jihlava konalo Krajské kolo soutěže ZUŠ vyhlá-
šené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. Naši ZUŠ J. 
V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali žáci pěveckých tříd paní učitelky Michaely 
Štefáčkové a pana učitele Ondřeje Štefáčka. Celá krajská soutěž se nesla v přátelské 
a tvůrčí atmosféře, celkem se jí zúčastnilo 49 žáků pěveckých tříd z celé Vysočiny 
a díky podpoře našeho kraje mladí zpěváci obdrželi za své výkony i věcné odměny. 

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod pěveckých 
tříd Michaely Štefáčkové a Ondřeje Štefáčka:

Soutěžní kategorie 1.1 Sólový zpěv:
I. kategorie:  Adéla Findeisová – 1. cena 
III. kategorie: Vanessa Fikarová – 2. cena 
IX. kategorie:  Anežka Vašíčková – 2. cena 
X. kategorie:   Magdaléna Jedličková – 2. cena a zároveň zvláštní cena za in-

terpretaci skladby Koleda milostná od Vítězslavy Kaprálové 

Soutěžní kategorie 1.2 Komorní zpěv:
I. kategorie: Duo Anežka Štefáčková a Jiří Štefáček – 1. cena 
III. kategorie:  Duo Lenka Krulišová a Kristina Nováková –2. cena 
  „StaMicky“ Magdaléna Jedličková, Anežka Panská, Alžběta 

Paulusová, Anežka Vašíčková – 1. cena s postupem

Všem soutěžícím a jejich učitelům MgA. Michaele Štefáčkové a MgA. Ondřeji Šte-
fáčkovi blahopřeji k dosaženým úspěchům a děkuji za vzornou reprezentaci naší 
školy. Postupujícím žákyním přejeme hodně úspěchů v  Ústředním kole soutěže, 
které se bude konat ve dnech 29. 4. - 5. 5. 2022 na ZUŠ v Turnově. Velké poděkování 
patří také Tereze Kotlasové a Adéle Sikorové za klavírní doprovody.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

 Na fotografii zleva - Vanessa Fikarová, Jiří Štefáček, Anežka Štefáčková a Adéla Findeisová.

 Postupující „StaMicky“ do Ústředního kola soutěže v komorním zpěvu v ZUŠ Turnov.

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajském 
ko le soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje se konalo na naší ZUŠ 
J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě v pátek 11. března 2022. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 40 žáků ze základních uměleckých škol okresu Havlíčkův Brod.

Žáci naší školy získali:

Soutěžní kategorie: Hra na příčnou flétnu:
VI. kategorie:
Hana JANŮ – 1. cena s postupem (ze třídy E. Rydlové)
Klára KOTRČOVÁ – 1. cena (ze třídy E. Rydlové)

Soutěžní kategorie: Hra na hoboj:
X. kategorie:
Vojtěch NOVOTNÝ – 1. cena s postupem (ze třídy J. Brožka)

Soutěžní kategorie: Hra na klarinet:
IV. kategorie:
Ondřej JABLONSKÝ – 1. cena s postupem (ze třídy J. Brožka)
IX. kategorie:
Jan VACEK – 1. cena s postupem (ze třídy J. Brožka)
Jonáš POUSTKA – 1. cena s postupem (ze třídy J. Kerbera)

Všem žákům a  jejich učitelům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
Postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat ve středu 
6. dubna 2022 v ZUŠ Jihlava.

  Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v Okresním 
kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
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HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dětského žvatlání, dovádění, pocitu 
sounáležitosti, přátelství ... Je to místo pro setkávání rodičů a dětí. Děti se zde sezna-
mují s kolektivem, poznávají nové kamarády a mohou se zapojit do různých aktivit. 
Maminkám přináší možnost společenského kontaktu, navázání nových přátelství, 
seberealizace i čerpání inspirace pro výchovu dětí a rozšíření herního repertoáru. 
Mateřské centrum je otevřené pro každého – děti, rodiče, prarodiče, přátele … Pře-
devším je určeno maminkám (i těm nastávajícím) s malými dětmi. Neseďte osaměle 
doma! Přijďte si pohrát!

Scházíme se každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 hodin v „Domečku“ vedle 
nové MŠ Tyršova v Přibyslavi. Těšíme se na Vás!!!

Co nás v březnu čeká?
4. 4. – V knihovně si můžeme i hrát
Setkání – Výrobky s jarní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Lucie Pátková

S  jednadvacátým březnem k  nám pomalu zavítalo 
jaro. Mění se zimní čas na  letní, dny jsou stále delší 
a sluníčko čím dál víc láká k příjemným procházkám. 
Když píšu tento článek, je před námi členská schůze, 
kterou pořádáme 31. března v sále hasičské zbrojnice. 
Na duben jsme si připravili ve spolupráci s KZMP tra-
diční zpívání. To pro nás vždy obětavě připraví vedoucí 
kulturního domu pan Petr Štefáček, za což mu patří náš 
velký dík. V květnu bychom, podle počasí, rádi uspo-
řádali procházku po okolí našeho města a na červen 
plánujeme zájezd na zámek Nové Hrady a prohlídku 
města Vysoké Mýto. Zároveň budeme, jako každý rok 

žádat město o možnost večerního koupání v letních měsících. Aktuální informace 
vždy najdete tady na stránkách PO nebo v naší vývěsce.

Touto cestou přeji také všem našim členům, přátelům a čtenářům Přibyslavského 
občasníku klidné prožití nadcházejících velikonočních svátků.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Co nového v naší organizaci…
(svaz invalidů informuje)

Zhodnotili jsme rok minulý, pobavili jsme se o myslivosti a přírodě. Dohodli jsme 
se, že spolek daruje fi nanční částku uprchlíkům v Přibyslavi. Chtěli bychom oslovit 
i ostatní spolky v Přibyslavi, aby jakýmkoli způsobem pomohly.

Za MS Dobrá předseda Jan Jeřábek

Výroční schůze 
MS Dobrá 12. 3. 2022

Český zahrádkářský svaz Přibyslav pořádá 
po dvouleté vynucené přestávce kratší autobusový 
zájezd na  Pardubicko. Zájezd se uskuteční v  so-
botu 23. dubna 2022 s odjezdem v 6:30 hodin 
od místní radnice. 

V  programu bude prohlídka jarní velikonoční 
výstavy v  Zahradnickém centru Litomyšl s  mož-
ností nákupu květin, rostlin a ovocných stromků. 
Následovat bude prohlídka Muzea perníku a per-
níkových chaloupek v obci Ráby u Pardubic a při 
hezkém počasí procházka na  Kunětickou horu 
s  možností prohlídky. Lze využít i  motorového 
vláčku. Na závěr bude zastávka na večeři v restau-
raci „Pod Kuňkou“.

V současné době ještě nejsou známy všechny aktuální ceny a velikost autobusu 
dle počtu přihlášených. Proto se výbor ZO rozhodl vybírat k závazným přihláškám 
nevratnou zálohu 300 Kč s případným menším doplatkem na jízdné a hromadné 
vstupné. Podmínkou uskutečnění zájezdu je minimální počet 40 přihlášených. Uzá-
věrka přihlášek bude v úterý 19. dubna 2022.

Při přihlašování uvádějte kontaktní telefon nebo mailovou adresu pro případné 
domluvení vrácení peněz.

Přihlásit se můžete u př. Šrámkové (tel. 737 526 590) nebo u př. Václava Henzla 
(tel. 724 106 047) v nákupním centru COOP.

Za výbor ZO ČZS Ing. Ladislav Hladík

Zájezd zahrádkářů
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Letošní výroční chůze našeho spolku se konala v obvyklém jarním termínu, a to 
koncem února. Dne 26. února jsme se sešli v restauraci U Kytličků, abychom vyhod-
notili naši činnost v minulém mysliveckém roce a zabývali se výhledem na rok letošní. 

Povstáním a minutou ticha jsme uctili památku kolegů, kteří již nejsou mezi námi.

Program schůze se zaměřil na vyhodnocení plnění usnesení loňské VČS, násle-
dovaly zprávy předsedy, mysliveckého hospodáře a dalších členů výboru o  jejich 
svěřených úsecích myslivecké činnosti. Během schůze jsme poblahopřáli našim 
členům, kteří se dožívají v letošním roce „kulatých“ jubileí. 

Předseda R. Němec i  myslivecký hospodář Josef Hamerník st. poděkovali 
za dobrou spolupráci a fi nanční podporu naší činnosti městu Přibyslav a  rovněž 
ocenili dobrou spolupráci s fi rmou Osiva, a.s., která nám pomáhá se zajišťováním 
krmiva pro zvěř. Dále velmi ocenili práci všech členů nejen při průběžné péči o zvěř 
v honitbě, ale i při přípravě a realizaci dvou největších akcí našeho spolku v loňském 
roce, kde členové odpracovali dobrovolně a zdarma desítky hodin: 

- V červnu se po delší odmlce konala v Hesově na umělé noře opět soutěž v noro-
vání, kterou pořádal OMS v Havlíčkově Brodě, a náš spolek zajišťoval organizační 
zázemí. Pro všechny to byla náročná práce – od přípravy nory, posekání trávníku, 
přes zajištění elektrického proudu až po občerstvení a úklid po akci. Naši členové se 
se všemi pracemi vypořádali se ctí a vysokou úroveň přípravy a průběhu norování 
ocenili i zástupci OMS. 

- V září jsme hostili naše přátele z mysliveckého spolku v Mooku en Middelaaru. 
I tato akci si vyžádala mnoho hodin příprav a jsme rádi, že se tu naši přátelé cítili 
opravdu dobře. Odváželi si od  nás spoustu loveckých zážitků i  spoustu nových 
poznatků o české myslivosti.

Náš spolek má dlouhou tradici – na podzimní výstavě jsme 75 let historie lidové 
myslivosti na Přibyslavsku dokumentovali výběrem historických fotografi í. Činnost 
našeho spolku se orientuje na ochranu přírody a zvěře v našem regionu a je proto 
těsně spjatá se životem města. Proto jsme rádi, že na naši výroční členskou schůzi 
zavítali i starosta a místostarosta města, kteří dlouhodobě spolkovou činnost ve měs-
tě podporují. Informovali nás o  probíhající i  plánované investiční činnosti města 

Výroční schůze Mysliveckého spolku Přibyslav 2022
a poděkovali za aktivní péči o přírodu a za volný čas, který této péči věnujeme. My 
doufáme, že v letošním roce dojde i na další tradiční akce pro veřejnost, které nám 
v loňském roce překazil covid. 

Po diskusi ukončil předseda schůzi a pozval nás k výbornému občerstvení, za je-
hož přípravu děkujeme manželům Kytličkovým. Jsme rádi, že jsme se letos sešli 
v řádném termínu a bez omezení způsobených epidemií covidu.

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová, jednatelka

Uzávěrka příštího čísla 19. 4. 2022 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 29. 4. 2022)

Dne 2. dubna uplynou dva roky 
ode dne, kdy nás opustil náš velký 
přítel a  kamarád, čestný občan 
Přibyslavi P. H. Martens.

Děkujeme mu za  všechno, co 
vykonal pro rozvoj přátelství mezi 
naším městem a  obcí Mook en 
Middelaar, děkujeme mu za  jeho 
nezdolný optimismus a  spolu 
s  mnoha členy našich spolků, 
členy zahraniční komise i zastupi-
teli a dalšími občany na něj stále 
vzpomínáme v dobrém.

Anna Šnýdlová, Martin Kamarád

Vzpomínka na Pieta Martense

Obecní úřad Žižkovo Pole 
Adresa: Obecní úřad Žižkovo Pole, Žižkovo Pole 9,  582 22 Přibyslav , IČO: 00268569,   tel,fax: 569484152, e-mail: obec@zizkovopole.cz 

 

Obecní úřad Žižkovo Pole hledá technického pracovníka 

Charakteristika pozice: 

 Údržba veřejného prostranství v obci, dohled na pořádek a čistotu obce 
 Zimní údržba obce 
 Udržování (správce) veřejných obecních budov a víceúčelových zařízení 
 Další nespecifikované práce spojené s pořádkem obce 

 

Kvalifikační požadavky: 

 Obsluha technických zařízení, traktor, sekačka, mulčovač, křovinořez, motorová pila, 
manuální zručnost  

Předpoklady pro uchazeče: 

 Státní občanství ČR 
 Dosažení věku 18 let 
 Trestní bezúhonnost 

 

Platové zařazení: 

Platové ohodnocení dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost přiznání 
osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění.  

Povinné přílohy k přihlášce: 

 Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech 

 Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce 
 Souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů  

 

Více informací na tel. čísle 724 189 749, email: starosta@zizkovopole.cz 

a na webových stránkách www.zizkovopole.cz 
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, březen byl neuvěřitelně nabitý 
nejrůznějšími akcemi, vy jste nezaháleli, navštívili jste je a tím nám udělali ohromnou 
radost!

V úvodu svého příspěvku tradičně zrekapituluji, co jsme všechno nejen v Kurfürs-
tově domě během měsíce března zažili. Hned prvního se u nás v knihovně zastavily 
děti z MŠ se svými paními učitelkami, popovídali jsme si o jejich denním programu, 
co je baví ve volném čase apod. První březnový pátek do knihovny přišli druháci 
s  paní učitelkou Lacinovou, měli jsme všeobecnou knihovnickou lekci, děti byly 
ohromně šikovné, je vidět, že čtou a čtení je baví.

První pondělí v měsíci tu nechyběly maminky s dětmi z KVC Harmonie a ve stejný 
den večer jsme se na radnici sešli při cestovatelské besedě o Islandu. Moc příjemně 
nás překvapila návštěvnost cestopisné akce, sešli jsme se opravdu v  hojném po-
čtu, děkujeme. Druhý den za  námi do  knihovny přijely děti s  paními učitelkami 
z MŠ Nové Dvory, hodně jsme si povídali o večerníčkových pohádkách, děti si pak 
samy pohrály, než jim jel zase autobus domů. V týdnu od 7. 3. do 12. 3. jsme regis-
trovali nové čtenáře na rok zdarma a hříšníkům jsme odpouštěli upomínky, někteří 
toho využili. 

První dvě soboty v měsíci jsme promítali nové české fi lmy, návštěvnost bohužel 
nebyla tak vysoká. Těšíme se na vás v dubnu, snad to bude lepší.

V pondělí 14. března dopoledne se konal výtvarný workshop pro děti z pátého 
ročníku, ilustrovali si svoji malou knížku, doufáme, že se jim to líbilo. V tomto týdnu 
ve středu a čtvrtek do knihovny opět zašly děti z MŠ – tentokrát oddělení Berušek, 
s kterými jsme hovořili o ročních obdobích a jarních zvycích, a oddělení Koťátek, 
s kterými jsme si popovídali o kamarádech z knížek a knihovně obecně. Návštěvy 
těchto malých budoucích čtenářů jsou vždycky skvělé a vlijí nám spoustu optimismu 
do žil, děkujeme a těšíme se na příště. V pátek 18. března odpoledne se konala další 
z  tvořivých dílen pro dospělé, tentokrát výtvarný workshop s  lektorkou Hankou 
Sommerovou. „Uhnízdili“ jsme se ve výstavní síni, nakonec nás tvořilo 14! Naučili 
jsme se základnímu míchání barev, rozlišování světla a stínu a pak už jsme se pustili 
do samotného obrázku. Kreslili jsme zátiší s ovocem a musím říct, že všichni to měli 
úžasné! Opravdu, každému se to moc povedlo. Děkujeme za účast. 

V sobotu 19. března se hrála i loutková pohádka a proběhl fi lm a koncert v rámci 
fi lmového klubu. 

Ještě po uzávěrce tohoto příspěvku do občasníku za námi přišli do knihovny dru-
háci s paní učitelkou Neubauerovou, povídali jsme si o pohádkách. Také byla tradiční 
tvořivá dílnička pro děti a poslední březnovou sobotu se konal v kulturním domě 
folkový koncert Vojty Tomáško.

Koncem března jsme se zase sešli v zasedacím sále radnice kvůli zajímavé besedě 
– tentokrát jsme se dozvěděli mnoho nového o Marii Terezii. Se stejnou přednášející, 
Danou Šimkovou, si povídali druhý den dopoledne i sedmáci z místní ZŠ o Harrym 
Potterovi. 

V březnu děti i dospělí luštili literární kvíz – po losování budou výherci uveřejněni 
na naší facebookové stránce, nebo se účastníci mohou přijít zeptat do knihovny, zda 
tu pro ně nemáme malý dárek. 

S měsícem březnem také skončila naše dlouhodobá čtenářská soutěž pro děti! 
Ti nejpilnější vyluštili šest šifrovaných hádanek – podle nich poznali místo, kde se 
mají vyfotit s oblíbenou knihou. A ještě podle knihy tvořili krátký komiks. Soutěže se 
zúčastnily dvě sourozenecké dvojice – Tomášek a Lukášek Doležalovi a Zuzanka 
a Míša Grófovy. Z kluků byl hlavním účastníkem Tomášek, ale myslím, že Lukášek 
bráchovi také trochu pomáhal. Holky jsou už obě čtenářky, proto luštily, četly a kres-
lily každá zvlášť. Děti soutěž prošly celou, žádnou hádanku nevynechaly, dalo jim to 

spoustu práce. Proto si samozřejmě zaslouží pořádnou odměnu. Dárečky na ně 
čekají v knihovně. V dětském oddělení můžete vidět fotografi e dětí na vyluštěném 
místě a  také jejich úžasné komiksy. Moc a moc jim děkujeme za účast, šlo jim to 
vážně skvěle.

Jak vidíte, březen stál opravdu za to. Snad mi prominete, že jsem se o něm tak 
rozepsala.

A nyní se už konečně dostanu ke všemu, co vás v Kurfürstově domě čeká v dub-
nu. Hned v sobotu 2. dubna budeme v kině promítat fi lm pro děti i pro dospělé. 
Dětské kino začíná v 17 hodin a nenechte si tak ujít animovaný fi lm „Dračí země“. 
Večer v 19:30 budeme hrát nový český fi lm „Poslední závod“, vstupné na něj bude 
výjimečně 120 Kč.

V pondělí 4. dubna dopoledne se v knihovně těšíme na maminky s dětmi z KVC 
Harmonie. Mohou si tu hrát, číst pohádky, maminky si dát dobrou kávu. Neváhejte 
s návštěvou.

Do  konce měsíce března jste do  TIC a  městského muzea u  nás v  Kurfürstově 
domě nosili soutěžní beránky! Všem výrobcům mnohokrát děkujeme. Jen díky nim 
jsme ze všech krásných beránků mohli vytvořit výstavu. Jde o výstavu soutěžní – 
budete moci hlasovat o nejpovedenějšího beránka. Výstava beránků bude v naší 
výstavní síni probíhat od čtvrtka 7. dubna do pátku 29. dubna. Společně s beránky 
bude v patře městského muzea přístupná ještě jedna nová výstava! Budete si moci 
prohlédnout krásné háčkované hračky a  jiné háčkované výrobky. Výstava bude 
prodejní. Háčkované výrobky budete moci v muzeu zhlédnout do 13. května.

S háčkováním bude souviset i naše dubnová tvořivá dílna pro dospělé! Bude se 
konat v sobotu 16. dubna od 14 hodin a přihlašovat se můžete do středy 13. dubna. 
Všechny informace o tvořivé dílně jsou v tomto čísle občasníku i na samostatném 
plakátu. Těšíme se na vás!

V sobotu 9. dubna se v kulturním domě bude hrát loutková pohádka „Malá ča-
rodějnice“. Začátek je v 14:00 a 15:30 hodin. Přibyslavská pimprlata se na všechny 
už moc těší, vstupné je pouhých 20 Kč. A od 19:30 hodin budeme v kulturním domě 
promítat Českými lvy ověnčený snímek „Zátopek“. Nenechte si ho ujít, vstupné je 
100 Kč.

Ve čtvrtek 21. dubna se bude ve škole pro děti ze třetích a čtvrtých tříd konat 
beseda se spisovatelkou Ester Starou. Už se moc těšíme. Téma besedy si děti 
vyberou samy.

V sobotu 23. dubna se bude konat v kulturním domě oblíbený fi lmový klub – fi lm 
i muzika jsou zajištěny. Více informací na plakátu v tomto čísle PO.

V pátek 29. dubna od 14:30 do 16:30 hodin bude v dětském oddělení knihovny 
samozřejmě i oblíbená tvořivá dílna pro děti. Všichni jsou srdečně zváni, vstupné 
se neplatí.

A jsme moc rádi, že vás můžeme opět pozvat do divadla v tradičním jarním termí-
nu! Divadelní soubor Furiant pro vás tentokrát nastudoval hru „Švec loupežníkem“. 
Veřejná generálka proběhne ve čtvrtek 28. dubna, premiéra bude v pátek 29. dubna, 
reprízy jsou naplánované na sobotu 30. dubna, pátek 6. května a sobotu 7. května. 
Bližší informace společně s časy a cenami jednotlivých představení jsou k dispozici 
na samostatném plakátu v tomto čísle PO. Těšíme se na vás v kulturním domě.

Závěrem připomínám, že během Velikonoc (15. 4. – 18. 4. včetně) bude knihovna 
i TIC a městské muzeum uzavřeno! Výjimkou je tvořivá dílna pro dospělé v sobotu 
16. dubna od 14 hodin – ta proběhne v Kurfürstově domě, nebojte.

Krásné Velikonoce vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice

Velikonoce v Kurfürstově domě

V  úterý 15. března t. r. kolem 12:30 přijela kamarádka autem z  Havlíčkova Brodu. 
Po cestě ještě poněkud rozrušená, nám hned sdělovala: „ … to je neuvěřitelný, co se 
u nás na silnici může dít … hned za Brodem, ještě na hlavním tahu na Ždírec, k hustému 
provozu v obou směrech přijíždí sanitka se spuštěným majákem, všechna auta v obou 
směrech uhýbají, jen jedno malé autíčko vpředu jízdou po  prostředku silnice pořád 
sanitce blokuje projetí, blikající sanita začne houkat, ale ani to řidiče onoho malého 
autíčka nepřiměje k uvolnění cesty … potom jsem ho poznala, hádejte, kdo to byl …“

Hádanka
Byli jsme tři posluchači a po krátkém ověřovacím dotazu, jestli to bylo malé 

autíčko z Přibyslavi – bylo – jsme všichni tři okamžitě uhodli, o koho se jedná. 
Uhodli jste také?

A kdyby onen řidič nečetl tuto hádanku, zkuste mu prosím navodit představu, 
že v té sanitě se nachází on třeba právě po infarktu. Nebo ještě lépe třeba někdo, 
na kom i jemu záleží.

Autor hádanky: Luboš Janáček
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Na  hřbitově v  České Bělé nelze přehlédnout 
sousoší Sv. Rodiny, dílo akademického sochaře 
Romana Podrázského, rodáka z  Přibyslavi a  bý-
valého starosty města.

Skulptura z  pískovce stojí nad úzkým rovem. 
Komu patří, není na první pohled zřejmé. Na holé 
zemi položená náhrobní deska je špatně čitelná. 
Až po  jejím důkladném očištění od  listí a  zašlé 
hlíny a kapesním nožem vyretušovaných písmen 
lze rozluštit notně vybledlý nápis: P. FRANTIŠEK 
KRÁL 5. 7. 1908 - 25. 3. 1975 FARÁŘ VE VČE-
LÁKOVĚ, DUŠEJOVĚ A PŘIBYSLAVI.

„Nic jsem o tomto hrobě nevěděla, možná ně-
kdo z nejstarší generace by si vzpomněl, ale více 
v  povědomí lidí je mnohem starší hrob faráře 
Josefa Rumla, který v  České Bělé působil téměř 
padesát let a zemřel zde v  roce 1932,“ říká kro-
nikářka městyse Veronika Dobišová. Oba hroby 
jsou přitom od sebe jen několik kroků.

Absence vzpomínek je pochopitelná, vrstevníci 
Františka Krále již nežijí a sotva se najde pamětník 
jeho slavné primice ve zdejším kostele sv. Bartolo-
měje 1. července 1934 po absolvování kněžského 
semináře v Hradci Králové a tamějším vysvěcení 
na kněze. 

Naopak v  Přibyslavi je jméno Františka Krále alespoň u  starší generace dosud 
„živé“. Zde od 1. září 1934 do 11. října 1936 začínal jako kaplan a zde jeho kněžská 
služba o Velikonocích roku 1963 defi nitivně skončila. 

Mezitím v  období okupace Československa hitlerovským Německem působil 
ve Včelákově v okrese Chrudim a po válce v Hlinsku a Dušejově. Do Přibyslavi se 
těmito oklikami vrátil počátkem roku 1959. 

Říká se, že byl dobrým výtvarníkem, jeho malba sv. Jana Nepomuckého na pozadí 
Hradčan zdobila kapličku naproti přibyslavskému zámku až do  jejího stržení při 
výstavbě kulturního domu. V kostele sv. Michala v Žižkově Poli dodnes visí Královy 
obrazy starozákonních patriarchů Abraháma a Melchisedecha a v kostele sv. Maří 
Magdalény ve  Včelákově stojí jím do  dřeva vytesaná socha Ježíže Krista. Z  jeho 
iniciativy byla v  interiéru včelákovského kostela vsazena pamětní deska se jmény 
obětí německými fašisty vypálené sousední vsi Ležáky. 

Čtyři roky nepodmíněně
V Přibyslavi byla kněžská pouť Františka Krále završena násilně. O půlnoci na Po-

peleční středu 27. února 1963 byl na faře zatčen a ve vykonstruovaném procesu 
obviněn z vůdčí role tzv. protistátní skupiny šesti farníků. Již 13. června byl odsouzen 
ke čtyřletému vězení, rozsudek mu dával za vinu, že vedl „příliš nábožensky živou 
farnost“. Byl vězněn v Plzni Na Borech, tam ho navštívila jeho matka, po návratu 
do Přibyslavi spáchala sebevraždu. Syn se jejího pohřbu nesměl zúčastnit.

S podlomeným zdravím se František Král z vězení vrátil do Přibyslavi, nějaký čas 
bydlel v Tyršově ulici u Marie Dejmalové, po nervovém zhroucení byl umístěn v cha-
ritním domě pro kněze v Moravci v okrese Žďár nad Sázavou. Zemřel 25. března 
1975 v  sanatoriu na  Buchtově kopci, pohřben byl 2. dubna 1975 v  České Bělé, 
rozloučit se s ním přijelo padesát kněží, většinou však v civilu. 

Komu patří hrob pod sousoším Romana Podrázského na českobělském hřbitově?

 Možná poslední fotografie faráře Františka Krále před jeho zatčením o Velikonocích 
roku 1963. Při pohřbu prochází bránou přibyslavského hřbitova. Před ním jdou zpívající 

Vlasta Kasalová a varhaník Václav Pavlík a ministranti, bratři Sejkorovi - Jan a Lukáš. 
Repro: Anna Šauerová

 Sousoší Sv. Rodina 
od přibyslavského sochaře 

Romana Podrázského 
nad hrobem P. Františka Krále 
v České Bělé. Foto: Ivo Havlík

Přibyslavská knihovna má ve svých regálech obsáhlou knihu Osudy politických 
vězňů Havlíčkobrodska 1948-1989, kterou v  roce 1999 vydala okresní pobočka 
Konfederace politických vězňů. Publikace obsahuje na 550 jmen lidí odsouzených 
v politických procesech. František Král mezi nimi uveden není. 

Uvězněn po rozsáhlé amnestii
Encyklopedie svého druhu však publikuje jméno Vladimíra Omese (1928 - 1977), 

jehož ve  shodném dni 13. června 1963 Krajský soud v  Hradci Králové odsoudil 
podle paragrafu 98/1 z.č. 140/61 Sb., za „podvracení republiky“ k jednomu roku 
odnětí svobody. 

Ludmila Omesová, vdova po Vladimíru Omesovi, vzpomíná, že v době zatčení 
jejího manžela jí bylo 20 let a byli spolu necelý rok. Časový sled zatýkání byl násle-
dující: Dne 27. února 1963 byli zatčení P. František Král a kostelník František Pometlo 
(později františkánský kněz). Asi za 14 dní poté byla zatčena další dvojice Bohuslav 
Stařík z Dobré a P. Stanislav Dvořák z Olešenky. Nakonec 11. dubna současně s Vla-
dimírem Omesem byl zatčen Stanislav Dvořák z Nových Dvorů (důvodem zatčení 
zřejmě byl shoda jména a příjmení s olešenským knězem). 

V citované knize Ludmila Omesová uvádí: „Oč tehdy vlastně šlo? Vedoucí činitelé 
místní KSČ usoudili, že Přibyslav je „silně náboženská“ a že se s tím musí něco udělat. 
Oběti byly vybrány, zatčeny, ale chystaný veřejný monstrproces k zastrašení ostat-
ních občanů se nakonec scvrknul na soudní jednání za zavřenými dveřmi. Manžel 
byl odsouzen na jeden rok za přechovávání náboženské literatury, za postávání před 
kostelem, kde prý kritizoval současnou politickou situaci a nesvobodu slova, jak se 
uvádělo v obžalobě a v rozsudku“.

Faráři z Přibyslavi a Olešenky a čtyři farníci se stali obětí politické perzekuce let 
nikoli padesátých, ale až šedesátých; svobody byli zbaveni v polovině roku 1963, 
tj. plné tři roky po rozsáhlé amnestii v roce 1960, která většinu politických vězňů 
vrátila na svobodu. 

V této souvislosti není bezpředmětné, že v roce soudního procesu s politickými 
„hříšníky“ z Přibyslavi v čele s Františkem Králem byl například rehabilitován i Gustáv 
Husák, který byl v roce 1954 odsouzen k doživotnímu žaláři. Ivo Havlík

Jistě se ke každému v Přibyslavi donesla zpráva, že paní Havlíčková ukončila svoji 
podnikatelskou činnost.

Obchod na náměstí bude určitě moc chybět. Byla to pěkná trojice - zdravěnka, 
vinotéka a květiny.

A  jak také hodně z  vás ví, jsem zaměstnaná v  květinářství v  Havlíčkově Brodě. 
Hodně známých mi říkalo, ať si otevřu obchod po Laďce, že to je jisté, lidem to chybí 
atd. atd. Přiznám se, že je to lákavá představa, hezký obchůdek, kousek od domova.

Snadno se to řekne, ale realita je jiná. Práce je to krásná, kreativní. Zvažovala jsem 
hodně, jestli začít v  tomto oboru podnikat. Podnikání má jistě svoje výhody, ale 

i úskalí. Já jako zaměstnanec se nemusím starat o závoz zboží, co udělám s kytkami, 
které neprodám.

Jak se říká, šla bych do toho, možná, kdyby mi bylo o dvacet let míň...

Byla bych ráda, aby tato moje reakce nebyla vnímána jako reklama na moji práci, 
ale jako poděkovaní za důvěru a podporu.

Komukoliv, kdo bude potřebovat, kytičku ráda nachystám, případně dovezu. Pár 
známých mě už takto oslovilo. Ale je potřeba, abych to včas věděla.

Můj telefon je 770 778 717.

Srdečně zdravím, Olga Sabanová

Květinářství
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Všichni těžce neseme, co nyní Rusko dělá na Ukrajině. Mně to bolí o to víc, že 
od svého mládí, vlastně už dětství, „hltám“ ruské, ukrajinské a židovské spisovatele, 
kteří žili a tvořili v ukrajinské Oděse, mimořádném městě na břehu Černého moře.  

Mojí nejvíce ohmatanou knihou jsou memoáry Má démantová čelenka, jejichž 
autor Valentin Katajev zvláštní formou vzpomíná na oděsské spisovatele a básníky - 
Bunina, Babela, Olešu, Katajeva, Paustovského, Ilfa, Petrova, Bagrického, Bulgakova. 

Moje dcera Dorota z mého prvního česko-polského manželství zná moji literární 
orientaci a vloni na podzim mně k 75. narozeninám věnovala mimořádný dárek - 
z Krakova jsme spolu letěli do Oděsy.

Toulky městem mého srdce nás zavedly na  obrovskou tržnici, kterou by Émile 
Zola pojmenoval „břicho Oděsy“, když tržnici Halles ve  známém románu nazval 
Břicho Paříže. Poznali jsme paní Larisu, která v tržnici připravovala lahodnou kávu 
„po vostočnomu“. Čerstvě umletá zrna nasypala do džezvy, zalila studenou vodou 
a džezvou virtuózně kroužila v písku o žáru až 1200 stupňů Celsia. Pokaždé odhadla 
rozhodný okamžik, kdy musela z písku „utéct“, aby kotlík nepřekypěl.

S  Larisou si píšeme. Poslední únorový den přišly tyto řádky: „Díky, drahý Ivo, 
jsme ve strachu, ale naživu. Oděsa je zatím bez zkázy, avšak v mém rodném městě 
Charkově je všechno špatně, rakety ostřelují obytné domy, ve kterých žijí lidé. Je tam 
moje máma a sestra, velmi se o ně bojím, utíkají se schovat do krytů, mají nedostatek 
potravin. Píšu jim každou hodinu, abych se dověděla, zda ještě žijí. Spojení je špatné, 
někdy hodinu čekám na odpověď a ten čas mi trhá srdce.“

Rodině Larisy jsme nabídli pobyt u nás, buď v Přibyslavi, nebo v mém rodném 
Třinci.

Ve čtvrtek 3. března večer přišla tato odpověď: „Drahý Ivo, moje sestra se dnes 
snaží dostat z Charkova na polské hranice, je to velmi obtížné, na nádraží je hodně 
lidí, nevím, jak to zvládne, dej Bůh, aby to vyšlo. Moje maminka se na cestu odmítla 
vydat, hůře už chodí a obává se, že nikam nedojede, cesta je opravdu velmi náročná. 
V Charkově jí pomáhají sousedé. Já nemám možnost za maminkou odjet, zůstala 
jsem bez práce a prakticky bez peněz. Při první možné příležitosti chci maminku 
dostat do Oděsy. Děkuji, že se o nás bojíte. Chraň nás, a také vás, Bůh!“

V neděli 6. března jsem od Larisy elektronickou poštou obdržel další krátký dopis:

„Děkuji Ti, můj drahý příteli, za starost. V této hrozné situaci velmi potřebuji Tvoji 
podporu, mnoho pro mně znamená, prosím, piš mně často, vždy netrpělivě čekám 
na Tvůj dopis.

Mezi ukrajinskou Oděsou a Přibyslaví: Děkuji, že se o nás bojíte!

 Larisa ve své kavárničce v obří tržnici zvané „břicho Oděsy“

V Oděse je zatím klid, jenom v noci kvílejí sirény, svolávají lidi do úkrytů, já však 
zůstávám v bytě, nikam nejdu. Slyšíme výbuchy, ale to naše obrana odráží raketové 
údery namířené na město.

Maminku se příbuzným podařilo odvézt z rozstříleného Charkova do blízké ves-
nice, sestra se dostala do Polska.

Nechci tě žádat o pomoc. Určitě za Tebou po válce přijedu na návštěvu, oprav-
du chci vidět Tvé město Přibyslav, sedět s Tebou v nějaké útulné kavárně. Toužím 
po prostém lidské štěstí a teple, potřebuju, aby mě někdo objal.“

Jak se bude situace u Černého moře, které Valentin Katajev proslavil románem 
Na obzoru plachta bílá, vyvíjet, je při uzávěrce dubnového vydání občasníku ve hvě-
zdách. Předpověď není dobrá, po ruském dobytí Mariupolu na severním pobřeží 
Azovského moře a Chersonu poblíž ústí Dněpru do Černého moře na řadu zřejmě 
přijde strategicky položená Oděsa.

Vypijeme ještě u Larisy kávu? Věřme, že ano!

Text a foto: Ivo Havlík

V  pátek 4. března 
proběhla vernisáž vý-
stavy Petra Máši Jedno-
duchost podstatného, 
na  kterou upozorňuje 
I. Havlík na  webových 
stránkách města. Vý-
stavu můžete navštívit 
v prostorách Galerie vý-
tvarného umění v Havlíč-
kově Brodě v  přízemí 
a  1. poschodí. Vernisáž 
uváděl Jiří Vácha, který 
návštěvníky zasvěceně 
provedl historií života 
i díla Petra Máši, který je 
širší veřejnosti znám pře-
devším jako restaurátor. 
Výstava se však zaměřuje 
na jeho autorskou malíř-
skou tvorbu, která zvláš-
tě v  posledních letech 

směřuje k oproštění od nepodstatného a v duchu hledání harmonie, jednoty a jasu 
výrazně redukuje barevnost, a zdůrazňuje tvarovou jednoduchost a akcentovanou 
nosnost plochy.

Výstava Petra Máši v havlíčkobrodské Galerii výtvarného umění
Vernisáž doprovodila svým vystoupením významná klarinetistka Kateřina Souka-

lová, rodačka z Havlíčkova Brodu, která bravurně přednesla dvouvětou Sonátu pro 
klarinet sólo ruského avantgardního skladatele E. Děnisova z roku 1972.

Výstava potrvá do 1. 5. 2022. 

(s použitím materiálů z výstavního katalogu)

A. Šnýdlová
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Přibyslav – Z pomníku na náměstí do depozitáře nechalo město Přibyslav přemístit so-
chu ruského vojáka. Po úřední stránce to nebylo zcela v pořádku. Město nemělo souhlas 
Ministerstva obrany. Podle místostarosty Michaela Omese ale panuje kolem sochy příliš 
mnoho ruchu, nepřesných informací a vše se zbytečně politizuje. „Město se snažilo pouze 
ochránit památku v současné vypjaté situaci před zničením nebo poškozením. Pomník je 
majetek města. Není majetkem Ruské federace,“ upřesnil Omes. Jak dodal, podle zákona 
na ochranu kulturních památek, je možné památku dočasně přestěhovat, pokud je ohro-
žená. Socha byla v minulosti skutečně vyhlášena kulturní památkou a ten status je podle 
Omese dodnes platný.

O povolení přemístit sochu ruského vojáka, který drží v ruce samopal, od sochaře Kar-
la Samohrda požádá město ministerstvo obrany dodatečně. „Ministerstvu obrany jsme 
poslali pouze informaci, že sochu přemístíme. Šlo nám o čas. Nechtěli jsme vyčkávat moc 
dlouho, až sochu někdo rozbije,“ dodal místostarosta. V depozitáři socha spočine dočasně, 
ale podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda je to slovo s otazníkem. „Jde o to, jak dlouho 
bude konfl ikt na Ukrajině trvat. Nicméně socha by se měla vrátit na podstavec zpátky,“ 
upřesnil Kamarád.

Vedle sochy jsou také dva válečné hroby. Podle názoru přibyslavského kronikáře Ivo 
Havlíka by pro ně bylo důstojnější místo na hřbitově. „Hroby podléhají mezistátní úmluvě 
o oboustranné údržbě válečných hrobů na území Ruské federace a České republiky, kterou 
svého času podepsali prezidenti Boris Jelcin a Václav Havel,“ připomenul Havlík.

Jak v takových situacích, k jaké došlo v Přibyslavi, postupovat, sdělilo v tiskové zprávě 
právní oddělení krajského úřadu. „Zákon podmiňuje přemístění, zrušení a jiné změny jaké-
hokoliv válečného hrobu bez ohledu na jeho vlastnictví písemným souhlasem Ministerstva 
obrany,“ sdělil Daniel Trtík z krajského právního oddělení.

Podle Omese ale jde o smíšení dvou věcí. Nikdo aktuálně válečné hroby teď stěhovat 
nechce. „Pravda je, že mít válečné hroby na náměstí není šťastné. Časem bychom pro ně, až 
začne rekonstrukce náměstí, chtěli najít místo na hřbitově. Ovšem podle pravidel,“ zdůraz-
nil Omes. Podle Jiřího Caletky z Ministerstva obrany radnice ministerstvo sice kontaktovala, 
ale o písemný souhlas s odstraněním sochy nežádala. Sochu ruského vojáka chtělo vedení 
města několikrát odstranit.

Několikrát o  tom psal i  Deník. Jejího zmizení z  podstavce nelituje například Jan Trdý 
z Přibyslavi. „Už můj otec František tvrdil, že rudoarmějec patří do muzea. Usiloval o jeho 
odstranění. Oslovil tehdejší vedení radnice, ale z návrhu sešlo,“ řekl Deníku Trdý. Opačný 
názor má na odstranění sochy zastupitelka Zdena Neumannová. „Stěhování soch, a  to 
jakýchkoliv, je zbytečné a nic to neřeší,“ konstatovala Neumannová.

Štěpánka Saadouni

Přestěhování sochy v Přibyslavi mělo 
ochránit památku, zní z městaZdeněk Benák ve  své dílně v  Poříčí ukončil výrobu téměř třiceti ptačích 

budek. O nová ptačí obydlí ho požádal starosta města Martin Kamarád. 

S příchodem jara budou v budkách moci hnízdit především sýkorky, ale 
výrobce pamatoval také na větší opeřence, například poštolky a kavky. Držel 
se přitom metodiky České ornitologické společnosti, která říká, jaké rozměry 
pro které ptáky má budka mít,jakou má mít hloubku a jak velký má být vzle-
tový otvor. Jinak bude snadno dostupná predátorům a může se stát pro ptáky 
spíše pastí než pomocí.

Dna Benákových budek drží dlouhý vrut se zápustnou hlavou, aby budky 
bylo možné čas od času zespodu otevřít a vyčistit.

Všechny budky Zdeněk Benák vyrobil bez nároků na odměnu, dokonce 
nežádá ani proplacení nákladů na  materiál - dřevo, vruty, hřebíky, krytinu 
a  impregnační nátěr. Podobné budky se přitom v  obchodech prodávají 
za ceny od 400 do 1800 korun.

Nezanedbatelné množství našich ptačích druhů hnízdí v dutinách stromů. 
Některé druhy, jako např. datel, strakapoudi, žluny nebo sýkora lužní si tako-
vou dutinu tesají sami. Většina ostatních (sýkory, lejsci, brhlík, rehek zahradní, 
šoupálci aj.) jsou však odkázáni na dutiny již existující – buď vytesané jiným 
druhem, nebo vyhnilé.

Žel, právě staré stromy, v nichž se přirozené hnízdní dutiny nacházejí nej-
častěji, z krajiny rychle mizí a tím jsou omezovány i hnízdní možnosti dutino-
vých druhů ptáků. Nedostatek přirozených dutin ale může být kompenzován 
právě vyvěšováním ptačích budek. 

Text a foto: Ivo Havlík

Ve městě je více ptačích budek

Po úvodním jednom jarním kole v posledním březnovém víkendu se již celý duben budou 
hrát mistrovské fotbalové soutěže.

První mužstvo SK Přibyslav v přeboru Kraje Vysočina v neděli 3. dubna od 15,30 hodin 
nastoupí doma proti rezervě Velkého Meziříčí, o dva týdny později, tedy 17. dubna, bu-
deme v 16 hodin hostit Pelhřimov. Dodejme ještě, že o prvomájové neděli SK Přibyslav 
hraje doma s celkem Náměště nad Oslavou - Vícenice. Výkop je stanoven na 16,30 hodin.

Rezerva SK Přibyslav v okresním přeboru v neděli 10. dubna od 15,30 hodin hraje doma 
proti České Bělé, o dva týdny později, tedy 24. dubna, na svém hřišti v 16 hodin přivítá 
rezervu Ledče nad Sázavou. V neděli 30. dubna zajíždí k sousedskému derby do Dlouhé 
Vsi, výkop tam bude v 16,30 hodin.

Sativa Keřkov v přeboru III. třídy hraje v sobotu 9. dubna od 15,30 hodin s rezervou 
Rozsochatce a v neděli 24. dubna od 16 hodin s Jeřišnem. Text a foto: Ivo Havlík

Dubnová kopaná v Přibyslavi a Keřkově

 Gól! Po míči se marně natahuje brankář SK Přibyslav Josef Zvolánek. 
Ivo Havlík záběr pořídil teleobjektivem od protější svatyně, což je vzdálenost delší než 100 m.

 2. B v knihovně Foto: redakce PO
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Výsledkový servis
V uplynulých měsících byla rozehrána utkání druhé poloviny letošního soutěžní-

ho ročníku. Naše nejmladší fl orbalové naděje z přípravky stačily od ledna odehrát 
celkem 4 turnaje, přičemž velice netradiční byla porce dvou turnajů ve dvou dnech. 
Děti musely ve dvou dnech zvládnout celkem 12 utkání, což si zcela jistě zaslouží 
velký obdiv. Přípravce se pravidelně daří porážet své soupeře i  z  větších klubů. 
I když děti rády vyhrávají, cennější je pro trenéry radost ze hry a neustálé zlepšování 
individuálních či týmových dovedností.

Rozpis utkání elévů obsahoval v každém měsíci jeden turnaj, přičemž na třech tur-
najích čekalo na děti celkem 10 utkání. V lednu se našim zástupcům podařilo turnaj 
vyhrát, kdy vyhráli všechny tři zápasy. Velmi sympatické, jak herně tak výsledkově, 
byly i další dva turnaje, ve kterých elévové našli přemožitele jen ve dvou zápasech. 
Trenéři s radostí pozorují, jak se jejich svěřenci neustále zlepšují a jakým aktivním 
stylem hry se prezentují.

Mladší žáci odehráli od začátku ledna celkem 4 turnaje. V této kategorii se trenéři 
potýkají s užším kádrem a slabší tréninkovou morálkou. I přes tato negativa se týmu 
poměrně daří, když dokázal z 12 utkání 7 vyhrát. Z důvodu menšího počtu mladších 
žáků na soupisce za  tým nastupuje i několik nadějných elévů, což dává družstvu 
do příští sezony slušný potenciál.

Stejná porce čtyř turnajů čekala i na starší žáky, kdy na každém z nich odehráli 
4 utkání. Klukům se podařilo v průběhu sezóny postoupit mezi elitu do prvního vý-
konnostního koše, na závěr letošní základní části soutěžního ročníku obhájili pozice 
v koši druhém. Na chlapce tak čeká boj o Pohár hejtmana Kraje Vysočina o konečné 
7. až 12. místo ligové tabulky.

Mužům se vstup do nového roku 2022 vydařil, když dokázali ze čtyř zápasů vytěžit 
plný bodový zisk. Na posledním turnaji v polovině února však obě utkání prohráli. 
V posledních čtyřech zápasech sezóny budou usilovat o vylepšení aktuálně 3. příčky 
ligové tabulky. Ve hře je však reálný postup do vyšší Regionální ligy, protože vedoucí 
tým tabulky - rezerva Hipposu Žďáru nad Sázavou - nemůže do vyšší ligy postoupit 
(pozn. dvě družstva stejného klubu nemohou hrát stejnou vyšší regionální a celo-
státní soutěž).

Klubový e-shop
Připomínáme možnost využít klubový e-shop, ve kte-

rém si můžete zakoupit klubové upomínkové i sportovní 
potřeby. V  nabídce jsou klubová trička, lahve, mikiny, 
vaky, propisky a další předměty. Přímý odkaz na e-shop 
je buď na webových stránkách klubu, či na této adrese: https://shop.skjuvenis.cz/. 

Velký den nejmladších florbalistů
6. březen 2022 si bude navždy pamatovat pětice našich nejmladších fl orbalistů 

z kategorie minipřípravky. Zúčastnili se totiž vůbec svého prvního fl orbalového zá-
pasu. Naši nejmenší sehráli ve Žďáře nad Sázavou tři přátelská utkání proti místnímu 
oddílu Hippos. Dvě utkání skončila remízou, jedno utkání bylo pro naše barvy vítěz-
né. Výsledky ale nebyly důležité. Mnohem důležitější bylo nadšení ze hry a snaha se 
vyrovnat stejně starým dětem, zvláště když je to úplně poprvé. Za sportovní zápolení 
si děti odnesly krásný diplom, sladkou odměnu a nezapomenutelné zážitky. Velké-
ho individuálního úspěchu dosáhl Vašík Vykoukal, který ovládl soutěž v nájezdech. 
Dětem patří velké poděkování za účast, rodičům za hlasitou podporu a žďárským 
pořadatelům za skvělou organizaci turnaje pro minipřípravku. Nezbývá než nadále 
pilně trénovat, abychom se připravili na příští sezonu. Věříme, že se i naše modro-
-žluté barvy rozrostou o další nové členy.

Pojď hrát florbal
I nadále hledáme kluky a holky do našich řad. Přijďte okusit krásu a dynamiku 

fl orbalu a  užít si sportování s  úsměvem. Rozšiřte řady největšího mládežnického 
klubu v Přibyslavi.

Pozvánka na domácí turnaj elévů
Přijďte povzbudit naše elévy do domácí sportovní haly v sobotu 2. dubna. Začátek 

prvního utkání je od 9:00. Drobné občerstvení zajištěno. K nahlédnutí a zakoupení 
též budou klubové věci z e-shopu.

Martin Ležák
Člen VV klubu SK JUVENIS Přibyslav

Novinky z klubu SK JUVENIS Přibyslav - březen 2022

 Všechna střetnutí hokejistů Přibyslavi (světlé dresy) a Bohdalce (tmavé dresy) 
ve Vesnické lize jsou velmi dramatická.

Hokejový klub HC Přibyslav, který jako jediný městský tým už dlouhou řádku let 
startuje ve Vesnické lize, se po 13 letech opět probojoval až do fi nále této atraktivní 
amatérské soutěže. 

Finálovým soupeřem soutěžního ročníku 2021/2022 našim hráčům bude celek 
Bohdalce, který v semifi nále porazil Světnov 10:7 a 7:3, zatímco Přibyslav zvítězila 
nad Ostrovem nad Oslavou 7:3 a 6:1.

Oba závěrečné zápasy se hrají na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou. První 
byl na programu 26. března, tedy v době tisku dubnového vydání Přibyslavského 
občasníku, odveta se hraje v  sobotu 2. dubna tamtéž, puk bude na  led vhozen 
v 18,30 hodin. Vstup do hlediště je zdarma.

Vedoucí přibyslavského mužstva Rostislav Teml redakci informoval, že v případě 
nerozhodného výsledku dvou fi nálových soubojů o konečném vítězi Vesnické ligy 
rozhodnou samostatné nájezdy. Text a foto: Ivo Havlík

Hokejisté po 13 letech hrají finále Vesnické ligy

tt //////////////// hhhhhh kj iiiii //
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Děkujeme za tichou vzpomínku.
Milující rodina

Dne 20.4.2022
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil

Bohumil Bartušek
z Keřkova.



 

 

 

 
 
 
 
Vážení přátelé, 
víme, že někteří z nás jste již možná unaveni a na mnohé doléhají obavy z toho, co nás v budoucnu čeká. Přesto se na vás 
obracíme s žádostí o pomoc. O pomoc lidem, kteří byli zasaženi barbarskou válkou, kteří přes noc nebo během několika málo 
dní přišli úplně o všechno. Nechali za sebou své domovy, dosavadní životy, mnohdy své příbuzné, přátele a sny.  
Dnes jsou uprchlíky v cizí zemi a v drtivé většině případů musí být odkázáni na soucit a pomoc ostatních. 
Není nám to jedno! Uvědomujeme si, že stejný osud může postihnout kohokoli z nás. A nemusí být tato situace způsobena 
pouze válkou, ale jak jsme se v minulých letech několikrát přesvědčili, mohou ji způsobit také rozmary přírody (povodně, 
požáry, tornáda a větrné smrště,…). 

 
Žádáme vás o: 
 

 
 Postele, matrace, prostěradla 

 

 Hračky (funkční a nepoškozené, NE plyšáky!) 
 

 Školní potřeby (penály, tužky, pastelky, pera, propisky, pravítka, kružítka, sešity, lepidla na papír, obaly na 
sešity,…)  

 

 Potřeby osobní hygieny (zubní kartáčky, hřebeny, kartáče na vlasy,…) 
 

 Drogerie (zubní pasty, mýdla, šampony, vlhčené ubrousky, dětské pleny, toaletní papír, menstruační vložky 
a tampóny, prostředky na nádobí a úklid,…) 

 

 Trvanlivé potraviny (těstoviny, rýže, mouka, sušené mléko, cukr, káva, čaj, potraviny a pamlsky pro děti…) 
 

 Vybavení domácnosti (fény, rychlovarné konvice, žehličky, mikrovlnné trouby, příbory, nádobí bez zlatého 
okraje – talíře, hrnky, skleničky,…)  
 
 

Své dary můžete nosit DO SKAUTSKÉ KLUBOVNY NA FARNÍM DVOŘE: 

 v sobotu 16. dubna 2022 (Bílá sobota)   

v čase 9.00 – 15.00 hodin 

Jinak dle domluvy na níže uvedeném telefonním čísle. 

Aktuální informace o sbírce najdete vždy na našem webu a facebooku. 

 WEB: oddilaldebaran.webnode.cz 

 Facebook: www.facebook.com/OddilAldebaranPribyslav  

 Děkujeme, že pomáháte! 

     členové 1. oddílu Aldebaran a naši přátelé  

Bližší informace na telefonu, Karel Březina, mobil 731 585 349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIÁLNÍ POMOC 
PRO UKRAJINSKÉ DĚTI 
A OSTATNÍ UPRCHLÍKY PŘED VÁLKOU NA UKRAJINĚ  
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SBĚRNÉ MÍSTO
Železářství Stehnovi, Bechyňovo náměstí 37, 

Přibyslav
tel.: 569 484 601, 777 112 544
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           Cukrárna Fontána  
             Váš sladký svět s.r.o. Přibyslav 

 

                   přijme 

           

PRODAVAČKU 
 

 

nástup možný po domluvě 
plný úvazek 
bližší ifno v prodejně nebo 
na tel. 569 484 650  

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

M A S Á Ž E
RADKA VLČKO

Přibyslav

tel.: 723 325 854
Rekondiční masáž 60 minut za 280 Kč

Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz



Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 387 700 Kč, při fi nancování se ŠKODA Financial Services v ceně 387 700 Kč, splátka předem
114 240 Kč (29,47 %), výše úvěru 273 460 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 302 719 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 333 427 Kč,
RPSN vč. pojištění 8,790 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 193 850 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění
3 877 Kč, úroková sazba p. a. 4,14 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh 
dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let nebo více a běžné užití vozu. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

3 877 Kč měsíčně

již za

  S výhodnou
měsíční splátkou

Financujte CHYTŘE se

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu

ŠKODA FABIA: 5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km ilustrativní foto

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA
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www.pribyslavskybeh.cz

ACO PŘIBYSLAVSKÝ 
BĚH 2022 a Family Fest
21. 5. 2022 8:30 – 21:45 hod
Areál sportoviště a koupaliště, ul. Česká, Přibyslav

Janek Ledecký
Divadlo pro děti  |  LIPO a band  |  DOGA

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibyslav
ve spolupráci se Základní školou Přibyslav

srdečně zve veřejnost na ukázku jarního řezu ovocných stromů.

Ukázka se uskuteční ve čtvrtek dne 7. 4. 2022 od 15 hodin
na školní zahradě u MŠ Tyršova. Instruktáž provede Ing. Albín Jaitner. 
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Srdečně zveme na nejen cestovatelskou besedu  

((SSkkoorroo))  ssáámm    
vv  iinnddiicckkéémm  HHiimmáállaajjii  

  

LLaaddiissllaavv  TTaajjoovvsskkýý  ppřř iijjddee  vvyypprráávvěětt,,  jjaakk  eekkoonnoomm  vviidd íí  ddaalleekkéé  ssvvěěttyy  
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hledá brigádníky na letní
sezónu

Více informací v TIC Přibyslav
nebo na tel.: 739 447 382

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM PŘIBYSLAV

 

Na letní sezonu sháníme obsluhu informačního centra
 a gotické věže. Podmínkou je věk nad 18 let, dobré

komunikační schopnosti, příjemné vystupování,
spolehlivost, dochvilnost. Vhodné i pro důchodce.
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Městské muzeum Přibyslav 
Bechyňovo náměstí 45

7. 4. 2022 - 13. 5. 2022

VÁS ZVE NA PRODEJNÍ VÝSTAVU

Háčkované dekorace
 Markéty Pospíchalové a Radky Gallerové-Sobotkové

Po, Út, St, Pá: 8.00 - 12.00/13.00 - 17.00
Čt: 8.00 - 12.00/13.00 - 16.00

So: 9.00 - 11.00
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KINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSYY LAVKINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

ssoobboottaa 99.. 44.. 22002222 vv 1199..3300 hh..
vvssttuuppnnéé 110000KKččKKK
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Pro aktuální informace sledujte prosím naše facebookové a webové stránky.
Facebook – Kulturní zařízení města Přibyslav Webové stránky – www.kzmpribyslav.cz

KZM Přibyslav
I N F O R M U J E duben 2022

– od 1. dubna 2022 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 2. dubna 2022 v 17.00 h. Dračí země/pohádka pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. dubna 2022 v 19.00 h. Quiz/hra, soutěž Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav
– 2. dubna 2022 v 19.30 h. Poslední závod/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. dubna 2022 v 15.30 h. Fotbalové utkání/ Přibyslav – Velké Meziříčí Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 4. dubna 2022 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát/KVC Harmonie Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– od 7. dubna 2022 Háčkované dekorace/Prodejní výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 7. dubna 2022 Nejhezčí beránek/soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 7. dubna 2022 v 14.00 h. Zazpívej si s námi … Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 7. dubna 2022 od 15.00 hod. Ukázka jarního řezu ovocných stromů školní zahrada u MŠ Tyršova ČZS Přibyslav
– od 8. dubna 2022 O KRAJINĚ/obrazy, dřevořezy Janáček galerie Janáček galerie, Hodonský
– 9. dubna 2022 v 14.00, 15.30 h. Malá čarodějnice/loutková pohádka Kulturní dům KZM Přibyslav
– 9. dubna 2022 v 15.30 h. Fotbalové utkání/Keřkov – Rozsochatec Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– 9. dubna 2022 v 19.30 h. Zátopek/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 10. dubna 2022 v 15.30 h. Fotbalové utkání/Přibyslav – Česká Bělá Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 16. dubna 2022 od 14.00 h. Tvořivé dílny pro dospělé/základy háčkování Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 17. dubna 2022 v 16.00 h. Fotbalové utkání/ Přibyslav – Pelhřimov Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 19. dubna 2022 od 9.00 h. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 19. dubna 2022 v 12.00 h. Uzávěrka květnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. dubna 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 22. dubna 2022 od 19.30 h. (Skoro) sám v indickém Himaláji/beseda Zasedací sál radnice Město Přibyslav
– 23. dubna 2022 v 19.30 h. FK/Olga – fi lm, Čáro Gipsy - koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 24. dubna 2022 v 13.00 h. Harmoniky v Utíně Utín Utín
– 24. dubna 2022 v 16.00 h. Fotbalové utkání/Přibyslav – Ledeč nad Sázavou Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 24. dubna 2022 v 16.00 h. Fotbalové utkání/Keřkov – Jeřišno Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– 28. dubna 2022 v 16.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 28. dubna 2022 v 18.00 h. Švec Loupežníkem/DS Furiant/veřejná generálka Kulturní dům KZM Přibyslav
– 29. dubna 2022 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 29. dubna 2022 v 19.00 h. Švec Loupežníkem/DS Furiant/premiéra Kulturní dům KZM Přibyslav
– 30. dubna 2022 v 18.00 h. Švec Loupežníkem/DS Furiant/repríza Kulturní dům KZM Přibyslav
– 1. května 2022 v 16.30 h. Fotbalové utkání/Přibyslav – Náměšť nad Oslavou Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 6. května 2022 v 19.00 h. Švec Loupežníkem/DS Furiant/repríza Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. května 2022 v 14.00, 15.30 h. Bezhlavý rytíř/loutková pohádka Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. května 2022 v 18.00 h. Švec Loupežníkem/DS Furiant/repríza Kulturní dům KZM Přibyslav


