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Když jsem nahlédl před psaním tohoto úvodníku pro inspiraci do článku z května 
loňského roku, zjistil jsem, že jsem psal tehdy fejeton s názvem „Hlavně optimistic-
ky“. Přiznávám se, že mi od té doby značně ztuhl úsměv na rtech. Zároveň se pro-
hloubila nepřímá úměra mezi množstvím radostných událostí a mezi příležitostmi 
k černému humoru.

Nicméně se zdá, že tento květen přinese kromě počátku i pokračování realizace 
mnoha investic, alespoň částečný návrat k normálu, který se týká společenského 
a veřejného života. Předzvěstí toho byla v březnu a dubnu řada výročních a člen-
ských schůzí většiny spolkových organizací nebo první pocovidové vítání občánků.

V květnu nás čeká po dvouleté pauze ACO Přibyslavský běh spojený tentokrát 
nejen s  bohatým doprovodným programem, ale i  s  hudebním festivalem, který 
zaplní odpolední hodiny a  skončí krátce před desátou hodinou. Prosím všechny 
o trpělivost s omezeními, která tato akce přinese. Tento víkend bude také příležitostí 
pro návštěvu ofi ciální delegace z našeho spřáteleného města Mook en Middelaar. 
Doufám tedy, že společná setkání při těchto příležitostech budou novým odrazovým 
můstkem do dalších let spolupráce, ať již v rámci města Přibyslav, nebo i na meziná-
rodní úrovni. Zároveň si dovoluji vyslovit přání, aby byl květen letošního roku i vhod-
ným měsícem pro ukončení války. Dovolím si v ás všechny také pozvat na představení 
konečné verze studie revitalizace Bechyňova náměstí. Pozvánku naleznete na jiném 
místě Přibyslavského občasníku.

V měsíci dubnu probíhalo na území města několik investičních akcí, které nejsou 
investicí města Přibyslav, ale mají na život v Přibyslavi významný vliv. Proběhla vý-
měna hlavního přivaděče vody v ulici Havlíčkova, která bude pokračovat přeložením 
dotčeného chodníku. Zároveň došlo k výměně a posílení kabelů mezi trafostanicemi 
v Hasičské a Ronovské ulici. 

V polovině dubna došlo i k zahájení prací na rekonstrukci pláště DPS a předání 
staveniště okružní křižovatky a rekonstrukce ulic Pelikánova a Rašínova. Bohužel 
jsme od některých dodavatelů obdrželi informativní dopis o mimořádných okol-
nostech, kde poukazují na nedostatek pracovníků a materiálu v důsledku válečného 
konfl iktu. Doufáme, že z těchto důvodů nedojde k zastavení žádné z vysoutěžených 
investic.

Zároveň si dovolím zakončit dnešní článek parafrází posledního odstavce ze zmi-
ňovaného článku z loňského května:

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

Martin Kamarád
starosta města

Snad nás čeká alespoň trochu tradiční květen

Je dobře, že v Přibyslavi neustává aktivita lidí, kteří se sdružují v místních spolcích 
a věnují se zájmové činnosti. Spolková činnost má v našem městě bohatou historic-
kou tradici. Představitelé jednotlivých spolků organizují výroční členské schůze tak, 
aby v souladu se stanovami vyhodnotili uplynulé období a přednesli plán činnosti 
na  období nadcházející. Zájmová činnost je nepochybně prospěšná a  má svoje 
nezastupitelné místo v občanské společnosti jako významný sociální prvek.

Udržení zdravé tradice
Již naši předkové si dokázali najít čas po práci, aby se mohli věnovat svým zájmům. 

V zájmové činnosti dokázali rozvíjet další oblasti svých znalostí a dovedností pro 
radost svou i svého okolí.

Zájmová činnost má svoji hodnotu, kterou zejména představitelé jednotlivých spol-
ků převzali od svých předchůdců a mají zásluhu na tom, že činnost udržují tak, aby 
mohla pokračovat i do budoucna. V tom je důležité udržovat členskou základnu a zís-
kávat nové členy včetně mladých lidí, kteří mají předpoklady v činnosti pokračovat.

Činnost na vysoké úrovni
Je dobře, že v  Přibyslavi je spolková činnost vedena na  vysoké úrovni a  každý 

spolek má ve svých řadách mnoho uznávaných odborníků. V řadě spolků nechybí 
ani funkcionáři, kteří se angažují na vyšších úrovních organizace. To je nepochybně 
dobrá vizitka, která si zasluhuje uznání a poděkování.

Významnou kategorií jsou samozřejmě sportovní kluby i sdružení dobrovolných 
hasičů, které soutěží a reprezentují své oddíly, kluby i naše město na okresní, krajské 
a někdy i republikové úrovni.

Dotační podpora 
Město Přibyslav dlouhodobě podporuje místní spolkovou činnost. Pro letošní rok 

vyčlenilo v rozpočtu částku 1,2 mil Kč na podporu spolkové činnosti. Je to důkaz 
toho, že zastupitelstvo města si činnosti místního neziskového sektoru váží.

Spolupráce s městem a solidarita s uprchlíky
Mnoho spolků úzce spolupracuje s městem na pořádání významných kulturních 

a společenských akcí . V místních částech zejména sdružení dobrovolných hasičů 
zaštiťují prakticky veškeré kulturní dění. V  mnohých obcích významně přispívají 
i osadní výbory.

V době, kdy prožíváme kritické období vojenského napadení Ukrajiny ze strany 
Ruska, mnoho přibyslavských spolků okamžitě začalo spolupracovat a aktivně po-
máhat s pomocí při přijímání uprchlíků z Ukrajiny, kteří v našem městě našli útočiště.

Děkuji. Michael Omes, místostarosta města

POZVÁNKA 
 

NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Komunální volby

Sdělujeme termín podzimních voleb do zastupitelstev obcí. Dle rozhodnutí pre-
zidenta republiky zveřejněného ve  Sbírce zákonů se budou volby konat v  pátek 
a sobotu 23. a 24. září 2022. V Přibyslavi bude možné volit ve 3 volebních okrscích, 
jejichž vymezení je stejné jako v loňských volbách do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Volební strany mohou podávat své kandidátní listiny do úterý 19. 7. 2022. 
Delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí je možné do středy 
24. 8. 2022. Dodání hlasovacích lístků voličům je stanoveno do úterý 20. 9. 2022.

Dopravní omezení během výstavby okružní křižovatky
V měsíci dubnu byla zahájena na státní silnici I/19 výstavba okružní křižovatky 

na příjezdu od Žďáru nad Sázavou. Okružní křižovatka bude realizována po polovi-
nách, takže inkriminovaným místem je možné se zvýšenou opatrností projet. Silnice 
je osazena semafory, které dopravu řídí kyvadlově.

Ing. Václav Matějů

tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2022 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
24  178  733 Kč  (30,2 % schváleného rozpočtu) a  celkové výdaje jsou ve  výši 
13 701 957 Kč (6,3 % schválených výdajů na  letošní rok). Rozdíl příjmů a výdajů 
za první čtvrtletí je průběžný přebytek ve výši 10 476 775 Kč. 

Do konce čtvrtletí byly proplaceny investiční výdaje ve výši 2 284 556 Kč tj. 2,8 % 
z plánovaných investic na tento rok. 

Hospodářská činnost
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na rok 2022 výnosy v celkové výši 

27 190 111 Kč, náklady 21 403 008 Kč a hospodářský výsledek 5 787 103 Kč. Celko-
vé náklady za všechny organizace byly v součtu k 28. 2. 2022 ve výši 1 603 507 Kč. 
Výnosy 3 388 348 Kč a průběžný výsledek hospodářské činnosti k tomuto datu byl 
1 784 841 Kč.

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

ke 12. 4. 2022 167 577 830 Kč. Částku ve výši cca 130 200 000 Kč má naše město 
uloženou na termínovaných vkladech a spořicích účtech několika bank s úročením 
od 3,6 % do 4,4 % p. a., likvidita od 1 do 3 měsíců.

Na sbírkovém účtu pro pořízení betlému byl ke dni 9. 3. 2022 zůstatek 75 984 Kč.

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
Město Přibyslav schválilo poskytnutí materiální a  fi nanční pomoci uprchlíkům 

z vojensky napadené Ukrajiny. Pro potřeby pomoci bylo v tomto roce rezervováno 
10 miliónů Kč. Prostředky budou čerpány postupně na potřeby související s pomocí 
uprchlíkům. Částka byla vyčleněna z rozpočtované neúčelové rezervy města.

Mgr. Milan Kachlík

vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Na místním hřbitově pokračují stavební práce na kolumbáriu, je hotova čtvrtina 
prací na  stavbě železobetonových nosných konstrukcí, které budou pokračovat. 
Veškeré práce jsou konzultovány na stanovených kontrolních dnech stavby. 

Stavba „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“ se dokon-
čuje. Koncem měsíce dubna bylo provedeno předání stavby. 

V minulém vydání občasníku byla podána informace o výběrovém řízení na zho-
tovitele pro stavební úpravy domu s pečovatelskou službou čp. 239 v ulici Tržiště. 
Výběrové řízení je dokončeno, smlouva o dílo byla uzavřena se společností START 
Zelený s.r.o. z Brtnice. Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2022, termín ukončení 
díla je smluvně ujednán do 31. 10. 2022. Na tuto investici byla podána žádost o do-
taci v rámci Národního programu Životní prostředí. Tato investice je zahrnuta pro 
letošní rok 2022 pro realizaci i bez poskytnutí dotačních prostředků. Dne 13. 4. 2022 

proběhlo předání staveniště pro stavbu „Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav“ spo-
lečnosti PORR. Termín ukončení díla je smluvně ujednán do 30. 11. 2022. Dále bylo 
ukončeno výběrové řízení pro investici „Stavební úpravy MK ulice Pelikánova a ulice 
Rašínova, Přibyslav“. Smlouva byla uzavřena se společností M-SILNICE, pobočka 
Havlíčkův Brod. Předání staveniště proběhlo též v měsíci dubnu. Začínat se bude 
ulicí Pelikánovou, termín předání díla je stanoven do 30. 9. 2022. U ulice Rašínova 
je termín předání staveniště a  předání díla stanoven od  27. 6. do  30. 11. 2022. 
V obou ulicích budou probíhat i stavební práce, za které zodpovídá společnost VAK 
Havlíčkův Brod.

Ostatní
Společnost ČEZ Distribuce a.s. dokončila výměnu vyžitého kabelového vedení 

VN. Tyto stavební práce byly většího rozsahu a  musím konstatovat, že proběhly 
bezproblémově a kvalitně s úpravami povrchů míst dotčených stavbou (asfaltový 
povrch není v době psaní občasníku dokončen).

Bytová oblast
V  měsíci dubnu byly dokončeny přípravy pro přestěhování ukrajinské rodiny 

do bytu čp. 241 na ulici Tržiště. Byt byl původně určen k celkové rekonstrukci. Z dů-
vodu operativního umístění zmiňované rodiny byl byt pouze vybílen, truhlářem byla 
opravena a umístěna darovaná kuchyňská linka, dále byl byt vybaven darovaným 
nábytkem a dalšími předměty. 

Chceme poděkovat dárcům za předměty, které byly použity k vybavení bytu. Pro 
užívání bytu musela být provedena v bytě revize plynu a plynových zařízení, včetně 
oprav zdrojů tepla. 

Na základě servisní zprávy fi rmy OTIS proběhla v domě s pečovatelskou službou 
čp. 251 oprava nosných kladek šachetních a kabinových dveří výtahu. V tomto domě 
byla zároveň provedena odbornou fi rmou výmalba společných prostor domu.

Náš odbor řešil úklid ve společných prostorech bytového domu čp. 17 v Rono-
vě nad Sázavou. Zde nájemníci porušují požární a bezpečnostní směrnice tím, že 
chodby jsou zastavěny skříňkami a nepotřebným materiálem. Nájemníci byli na výše 
uvedené směrnice písemně upozorněni.

Dále proběhlo vyúčtování záloh na služby, spojené s užíváním bytu za rok 2021 
nájemníkům městských bytů. 

Byly řešeny drobné opravy v bytech domů s pečovatelskou službou nahlášené 
nájemníky. Opravy probíhají dle požadavků nájemníků. 

Ing. Ludmila Benešová

vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Letošní velké prořezávky na cyklostezce dokončila technická četa 
města v polovině dubna

Zeleň by tak letos neměla desetikilometrovou trasu zavírat. Práce na této oblíbené 
stezce je a bude ale stále dost. Čištění žlabů, opravy dřevěných prvků, každotýdenní 
zametání, výjezdy k nebezpečným dřevinám i práce po revizích mostků a lávek nebo 
sečení příkopovým ramenem. Podali jsme žádost o dotaci na opravu zábradlí. 

Na koupališti jsme vyměnili recirkulační čerpadla v šachtě
Ta původní již byla ve velmi špatném stavu a nebylo jisté, zda by vydržela letošní 

sezonu. Nová čerpadla se nám podařilo koupit ještě vloni za výhodnější cenu. Celý 
areál chystáme postupně od dubna. Začínáme ošetřením trávníku, prohnojením, 
rekultivací, pokračujeme stříháním živého plotu, tvarováním keřů, trávník zavlažuje-
me. V květnu nás čeká velká zátěžová zkouška, kdy se na našem koupališti odehraje 
kulturní program akce ACO Přibyslavský běh 2022. Termín je 21. 5., přesný program 
naleznete v tomto čísle. Poté nás čeká tradičně čištění bazénů, napouštění a těšení 
se na koupací sezonu 2022.

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

dozor junior v Jihlavě. Zájemci se můžou hlásit na telefonním čísle: 724 019 182. 
Na  tomto čísle podáme také podrobné informace o  záměru pronájmu bufetu 
na koupališti.

Navýšení cen ve sportovní hale
Náklady na  energie letos vzrostly více než dvojnásobně. Museli jsme proto 

zvýšit ceny za pronájem sportovní haly. Aktualizovaný ceník schválila rada města 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV



Str. 5Zprávy z radniceKVĚTEN 2022

9. 3. 2022. Hodinová sazba za pronájem velkého sálu se navýšila pro místní spor-
tovní spolky a občany Přibyslavi a místních částí z 260 na 350 korun, pro ostatní 
organizace a občany je stanovená cena 600 korun za hodinu. Sazba za pronájem 
malého sálku je nově 200 korun namísto stokoruny. Upravili jsme také ceny za dlou-
hodobý pronájem sportovní haly v letních měsících, na venkovním hřišti u haly jsme 
ponechali sazbu 100 korun za hodinu. Aktualizovaný ceník naleznete na webu města 
i na stránkách sportovního zařízení. Platný je od 1. května.

Skládka Ronov nad Sázavou
Na skládce připravujeme aktualizaci provozních řádů skládky, sběrného dvora, 

deponie zemin a kompostárny. Úpravu nařizuje nový zákon o odpadech. Dále při-
pravujeme podklady pro podání dotace na rozšíření sběrného dvora. V projektu je 
ještě třeba provést dílčí úpravy. Jednáme o dalším provozu kogenerační jednotky 
na skládce, současné smluvní ujednání je platné do konce letošního roku.

V květnu začínáme rozmísťovat do jednotlivých ulic kontejnery 
na bioodpad

Tabulku s přesnými rozpisy naleznete o pár stránek dál.

Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Psí exkrementy

Těch, co po svých psech uklidí, je stále více, ale pořád to není ještě samozřejmost. 
Prosíme pejskaře, aby psí exkrementy uklízeli nejen na chodnících, ale i na jiných 
veřejných prostranstvích. Na území města jsou lokality, které jsou oblíbené k venčení 
psů, ale zároveň po cestách chodí na procházky přírodou i rodiny s dětmi a není 
příjemné, když malé dítě do výkalu šlápne.

Kontejnery na bioodpad
Ve městě a od května i v místních částech jsou pravidelně rozmístěny kontejnery 

na bioodpad. Většina obyvatel je s velkou oblibou využívá. Ale setkáváme se i s tím, 
že někteří obyvatelé vozí bioodpad na cizí meze a stráně a vlastníkům pozemků tak 
vytváří černé skládky. Žádáme obyvatele, aby likvidovali biologické odpady v soula-
du s městskou vyhláškou.

Komplexní pozemkové úpravy Česká Jablonná
Státní pozemkový úřad vydal dne 2. 3. 2022 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv k  pozemkům v  k. ú. Česká Jablonná. Katastrální úřad oznámil 
s účinností od 18. 3. 2022 platnost nového souboru popisných a geodetických infor-
mací katastru nemovitostí na části katastrálního území Česká Jablonná. Dosavadní 
nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k pozemkům, 
kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu běžného roku. Vlastníci pozemků, kte-
rých se rozhodnutí týká, musí v lednu příštího roku podat fi nančnímu úřadu daňové 
přiznání k dani z nemovitých věcí.

Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina pracuje na pořízení Digitální technické mapy Kra-

je Vysočina. V rámci tohoto projektu je území kraje podrobně mapováno geode-
ticky, pomocí automobilů i  letecky. Pro tyto účely je nezbytné umístit na vybraná 
místa v  kraji „vlícovací body“, nejčastěji jejich nastříkáním na  povrch komunikací 

(viz obrázek). Umístění těchto značek nemá žádnou spojitost s právě probíhajícím 
konfl iktem na Ukrajině a ani nemohou být v tomto smyslu jakkoli zneužity. Prosíme 
obyvatele, aby tyto značky zůstaly zachovány a nedošlo k jejich zneviditelnění. Barva 
nástřiku se po čase sama smyje.

Jana Krejčová

referent OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz

Během měsíce dubna probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážněj-
ších komplikací, které by ohrozily její chod. V květnu a červnu budou realizována 
další povinná školení sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, pro-
zatím online formou. Tyto obě profese se vzdělávají podle § 111 a § 116 Zákona 
o  sociálních službách, kdy mají povinnost účastnit se vzdělávacích akcí a  školení 
akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu minimálně 24 hodin 
ročně. 

Dne 6. 4. 2022 schválila Rada města Přibyslav na svém jednání aktualizovaný ceník 
Pečovatelské služby Přibyslav, který začal platit od 1. 5. 2022. Navýšení cen posky-
tovaných služeb bylo nutné zejména z důvodů zvyšování cen energií a pohonných 
hmot, v souladu s Vyhláškou č. 34/2022, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o  sociálních službách. Ceny za  poskytovanou pečovatelskou službu byly 
naposledy navyšovány v roce 2012, tedy před 10 lety. Ceník Pečovatelské služby 
Přibyslav je součástí Vnitřních pravidel Pečovatelské služby Přibyslav, která lze najít 
na webových stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby – Pečovatelská 
služba.

Covidová opatření
Při psaní příspěvku do  občasníku stále zůstávají v  platnosti některá covidová 

opatření. Při vstupu do našich prostor mějte tedy prosím zakrytá ústa a nos, a to 
minimálně chirurgickou rouškou, kterou vám na požádání mohou poskytnout pe-
čovatelky. Děkujeme!

Mše svatá ve středisku pečovatelské služby
V sobotu 23. 4. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spoluprá-

ci s místní římskokatolickou farností mše svatá. O termínu další mše svaté v květnu se 
dozvíte buď na dalších stránkách přibyslavského občasníku, nebo z ohlášek v kostele 
(v době uzávěrky nám nebyl ještě znám). Všichni jste srdečně zváni.

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina
 V úterý 19. 4. 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 17. 5. 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!

Závěrem mého příspěvku bych chtěla moc poděkovat „BERUŠKÁM“ z Mateřské 

(pokračování na str. 6)
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školky v Přibyslavi, které vyrobily pro naše seniory – obyvatele domů s pečovatel-
skou službou velikonoční přáníčka. Mockrát děkujeme – udělali jste našim seniorům 
obrovskou radost.

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Již dva měsíce se zapojujeme do  aktivit na  podporu integrace Ukrajinců, kteří 
k nám přicestovali v souvislosti s ozbrojeným konfl iktem na jejich území. Pomohli 
jsme přes 100 cizincům, řešili jejich záležitosti bytové, zdravotní, fi nanční, pracovní 
i edukační, vyřizovali povolení k pobytu a přispívali k jejich adaptaci v našem městě. 
Standardní ubytovací kapacity máme již téměř naplněné a nezbývá než sledovat vý-
voj situace a průběžně vyhodnocovat další poptávku. Soužití s migranty se jeví jako 
bezproblémové. Pokud komplikace nastávají, vychází z nedodržování stanovených 
termínů u menšiny, které důležitost domluveného slova zdůrazňujeme a vštěpujeme 
plnění jejich povinností. Věřím, že i tyto rozdíly smýšlení, možná plynoucí z nezna-
losti, odbouráme a bude se nám všem dobře spolupracovat. Jinak se dospělí aktivně 
zajímají o práci. Většina práceschopných zaměstnání našla, děti se sžívají s novými 
spolužáky a ty menší zase potřebují více času na adaptaci ve školce. Každý z dospě-
lých snáší odloučení jinak, ale vcelku se jedná o silné jedince s touhou po běžném 
životě. A ten se snažíme přirozeně umožnit. 

Legislativa
Již 21. 3. 2022 vstoupil v platnost soubor opatření Lex Ukrajina zahrnující zákony 

pro usnadnění pobytu cizinců na našem území. Pojednává jak o udělování dočasné 
ochrany, tak o humanitárních dávkách a příspěvku na solidární domácnost či o vstu-
pu na trh práce či ke vzdělávání. 

S účinností od 1. 4. 2022 se zvýšilo životní a existenční minimum o 10 %. Více osob 
tak dosáhne na sociální dávky, které se od těchto částek odvíjejí, jako např. přídavky 
na děti, či se jim některé dávky zvýší. Životní minimum jednotlivce nyní činí 4 250 Kč 
a existenční minimum 2  740 Kč.

Různé
Poskytujeme sociální poradenství, zprostředkováváme sociální služby, provádíme 

šetření v terénu, vyhotovujeme zprávy pro orgány státní správy, rozhodujeme ve věci 
ustanovení zvláštního příjemce důchodu, věnujeme se úkonům veřejného opatrov-
nictví a realizujeme další činnosti v oblasti sociální prevence. 

Lenka Vaverková, DiS., sociální pracovnice

(pokračování ze str. 5)

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
17. 5. 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 19. 5. 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

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 9.5. 23.5. 6 Cihlářská 2.5. 16.5. 30.5.
2 Bezručova 10.5. 24.5. 7 Jiráskova 3.5. 17.5. 31.5.
3 Hesovská 11.5. 25.5. 8 Vyšehrad 4.5. 18.5. 1.6.
4 Pecháčkova I 12.5. 26.5. 9 Prokopova 5.5. 19.5. 2.6.
5 Zahrádky u ACO 13.5. 27.5. 10 Na Vyhlídce 6.5. 20.5. 3.6.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 9.5. 23.5. 16 Seifertova 2.5. 16.5. 30.5.
12 Pecháčkova II 10.5. 24.5. 17 Česká 3.5. 17.5. 31.5.
13 Nezvalova 11.5. 25.5. 18 U Barevny 4.5. 18.5. 1.6.
14 Bezpalcova 12.5. 26.5. 19 Zahradní 5.5. 19.5. 2.6.
15 Zahrádky Amerika 13.5. 27.5. 20 Zahrádky Letiště 6.5. 20.5. 3.6.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 2.5. – 5.5. 13.5. – 15.5. 23.5. – 26.5.
Keřkov 6.5. – 8.5. 16.5. – 19.5. 27.5. – 29.5.
Dobrá 9.5. – 12.5. 20.5. – 22.5. 30.5. – 2.6.
Česká Jablonná 2.5. – 5.5. 13.5. – 15.5. 23.5. – 26.5.
Dolní Jablonná 6.5. – 8.5. 16.5. – 19.5. 27.5. – 29.5.
Poříčí 9.5. – 12.5. 20.5. – 22.5. 30.5. – 2.6.
Dvorek 2.5. – 5.5. 13.5. – 15.5. 23.5. – 26.5.
Uhry 6.5. – 8.5. 16.5. – 19.5. 27.5. – 29.5.
Utín 9.5. – 12.5. 20.5. – 22.5. 30.5. – 2.6.

Hana Mikulincová, OTS

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v květnu 2022

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POŘÍZENÍ VÁNOČNÍHO BETLÉMU 
PRO MĚSTO PŘIBYSLAV 
Číslo sbírkového účtu: 2802003982/2010
Přispět v hotovos   je možné na následujících místech:
· Podatelna MÚ Přibyslav - sbírková kasička
· Městská knihovna - sbírková kasička 

PODROBNOSTI na www.pribyslav.cz nebo na tel.: 728 264 579
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Z ofi ciálních statistik vedených Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině 
(tzv. KACPU) lze vyčíst, že od konce února, kdy byla Ukrajina napadena Ruskem, 
požádalo na Vysočině o udělení tzv. víza za účelem strpění pobytu téměř devět tisíc 
osob – válečných uprchlíků. 

KACPU pro Kraj Vysočina, Jihlava, Tolstého 15
•  Centrum je otevřeno 24 hodin denně, agendy jsou vyřizovány v  době od  7 

do 19 hodin vč. sobot a nedělí
•  V  rámci KACPU je možné vyřídit veškeré agendy související se získáním víza 

i další. K dispozici je Policie ČR, zdravotní pojišťovna, Hasičský záchranný sbor, 
který zprostředkovává ubytování, krajský úřad, úřad práce (všední dny 7–17 ho-
din), v místě lze poptat i bankovní služby.

•  Pro pohodlnější vyřízení agendy je možné využít on-line rezervační systém, 
vybrat si konkrétní den i hodinu: rezervace.kr-vysocina.cz

Naprostá většina ukrajinských uprchlíků u  nás na  Vysočině našla střechu nad 
hlavou u svých nových přátel a známých v privátním ubytování, což je ideální pro 
rychlou a přirozenou integraci v rámci tuzemské komunity. Další dočasné nouzové 
ubytování nabízí provozovatelé rekreačních zařízení, ubytoven, penzionů i hotelů, 
a to z řad osob, fi rem, neziskových organizací nebo farností, ale i měst a obcí. A jsou 
to zejména obce, se kterými kraj ohledně kapacit volného ubytování spolupracuje. 
Tzv. obce s rozšířenou působností se se znalostí místních poměrů vyslovují k větši-
ně zesmluvněných ubytovacích kapacit. Naším společným zájmem je nabídnout 
ubytování s dostupnými možnostmi vzdělávání, ideálně i dostatkem práce. Děláme 
společně vše proto, aby nedocházelo k vyčleňování ukrajinské komunity. Záložní 
ubytovací kapacity má připraveny v rámci svých objektů i Kraj Vysočina.

Informace pro ubytovatele na území Kraje Vysočina
•  Komerční objekty s živnostenským oprávněním – kompenzace za nouzové uby-

tování (dávku vyplácí stát prostřednictvím krajů): kapacity.kr-vysocina.cz
•  Veřejné subjekty, obce a jejich organizace – kompenzace za nouzové přístřeší 

(dávku vyplácí stát prostřednictvím krajů): kapacity.kr-vysocina.cz
•  Byty právnických osob – kompenzace za nouzové ubytování (dávku vyplácí stát 

prostřednictvím krajů): kapacity.kr-vysocina.cz
•  Ubytování v  soukromí a  v  domácnostech – žádosti o  příspěvek pro so-

lidární domácnost (dávku vyplácí stát prostřednictvím úřadů práce): 
davkyuk.mpsv.cz/domacnost

Ukrajinci jsou nám blízcí nejen geografi cky, ale i kulturně, máme společné slovan-
ské kořeny, snadněji se s nimi domluvíme díky příbuznosti jazyků a přiznejme si, že 
jsme na jejich přítomnost dávno zvyklí. Máme před sebou nejspíš měsíce života bok 
po boku. V nejlepším případě získáme nové sousedy – Ukrajinské Čechy.

Děkuji i  touto cestou všem, kteří solidárně nabídli ubytování lidem prchajícím 
z východu před ruskou válečnou agresí. Díky i vám, kteří přispíváte materiálně i fi -
nančně, máte pochopení pro situaci, ve které se ukrajinští uprchlíci nachází.

Je smutné zjištění, že v 21. století je ve vyspělé Evropě možná válka. 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vy sočina

Noví sousedé

 58/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a spolkem Šatla-
va music, z.s., Rašínova 525, 582 22 Přibyslav, IČO 22886877 na nebytové 
prostory části areálu koupaliště a běžeckého oválu venkovního sportoviště, 
Česká 740, 582  22 Přibyslav k  uspořádání doprovodného programu akce 
ACO Přibyslavský běh 2022 konaného dne 21. 5. 2022. Nájemné je stanoveno 
na 2.000 Kč včetně DPH.
Termín: 25. 04. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

59/2022 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 
Přibyslav, IČO 70944938 za rok 2021 a rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku ve  výši 292.999,90 Kč takto: do  rezervního fondu 278.349,90 Kč 
(95 %), do fondu odměn 14.650 Kč (5 %).
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

60/2022 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hospo-
daření za rok 2021 příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 a rozdělení zlepše-
ného hospodářského výsledku ve výši 184.707,02 Kč takto: do fondu odměn 
18.470,70 Kč (10 %) a do rezervního fondu 166.236,30 Kč (90 %).
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

61/2022 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a Závěrečnou zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 
683, 582  22 Přibyslav, IČO 75011930 za  rok 2021 a  rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ve  výši 51.906,41 Kč takto: do  rezervního fondu 
46.715,77 Kč (90 %), do fondu odměn 5.190,64 Kč (10 %).
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

62/2022 Rada města Přibyslav dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním 
vzdělávání souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 
683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 v období hlavních prázdnin od 15. 8. 
2022 do 31. 8. 2022.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

63/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Stavební úpravy objektu 
občanské vybavenosti čp. 239 ul. Tržiště, Přibyslav“ nabídku od společnosti 
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČO 08731314 s nabídkovou 
cenou 5.075.274,24 Kč bez DPH, tj. 5.836.565,38 Kč včetně DPH a schvaluje 
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 28. 04. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

64/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku v rozsahu stano-
veném inventurami k 31. 12. 2021.
Termín: 30. 04. 2022
Zajistí: Bc. Fikarová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

65/2022 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu o přijetí daru městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 od obce Dlouhá 
Ves, Dlouhá Ves 24, 582 22 Přibyslav, IČO 00267309, jejímž předmětem je 
darování vybavení domácností pro uprchlíky.
Termín: 28. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

66/2022 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu o  přijetí daru ve  výši 
5.000 Kč na  zajištění pomoci pro uprchlíky městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 od Mysliveckého spolku Dobrá, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 69152896.
Termín: 28. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

67/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  umístění a  provozování 
stavby SUPS/5002/2022 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 k tíži pozemku parc. 
č. 26/6 v k. ú. Dobrá za účelem umístění a provozování provizorního podpěr-
ného bodu v trase vedení. Jednorázová náhrada je ve výši 1.000 Kč + DPH.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 23.  03. 2022
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68/2022 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 o vý-
měře 14 m2 v k. ú. Přibyslav panu Kamilu Petrovi, Nový Svět 98, Vysoká, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 74434268. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022.
Termín: 30. 04. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

69/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
2008898/VB/01 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 
IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemků ve vlastnictví města 
Přibyslav parc. č. 1676/2, 1676/4, 1728/11, 185/7 a 2015 v k. ú. Přibyslav 
spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu, vý-
měnu a modernizaci součásti distribuční soustavy. Výše jednorázové náhrady 
za zřízení věcného břemene je ve výši 16.200 Kč + DPH.
Termín: 31. 05. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

70/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s užíváním bytu č. 3 Bechyňovo náměstí 40, 
582 22 Přibyslav pro uprchlíky z Ukrajiny na náklady města Přibyslav a s od-
puštěním částky za nájemné po nezbytně nutnou dobu.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

71/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dohodu o  převodu některých práv 
a povinností ze správního rozhodnutí o umístění stavby „Okružní křižovatka 
na I/19, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9, IČO 04084063.
Termín: 29. 04. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

72/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít „Smlouvu o  dílo ev. č. 22/007/096 
na zakázku SO 403a Přeložka SEK - ČD TELEMATIKA - přeložka kabelu DK 44 
Správy železnic, na stavbě Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav“ mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a ČD – Te-
lemetika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 - Praha 3, IČO 61459445. Celková 
cena díla činí 401.145 Kč bez DPH, tj. 485.386 Kč včetně DPH.
Termín: 20. 04. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 73/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením smlouvy o úhradě nákladů spoje-
ných s umístěním zařízení na měření kvality ovzduší mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou ENVItech Bo-
hemia s.r.o., Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6, IČO 47119209. Zařízení bude 
umístěno na koupališti města Přibyslav, Česká 740, 582 22 Přibyslav po dobu 
14 dnů v měsíci dubnu za poplatek 500 Kč na úhradu elektrické energie.
Termín: 25. 04. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

74/2022 Rada města Přibyslav schvaluje aktualizovaný ceník koupaliště města Přiby-
slav, Česká 740, 582 22 Přibyslav s platností od sezóny 2022.
Termín: 02. 05. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

75/2022 Rada města Přibyslav schvaluje aktualizovaný ceník Pečovatelské služby Přiby-
slav s platností od 1. 5. 2022.
Termín: 30. 04. 2022
Zajistí: Veselá Martina, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

76/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IE-12-2007889/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín IV - Podmokly, 405  02 Děčín, IČO 24729035 k  tíži pozemku 
ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1658 v k. ú. Přibyslav spočívající v prá-
vu umístit, provozovat, opravovat a  udržovat zařízení distribuční soustavy, 
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 1838-25946/2022. Jednorázová náhrada za  zřízení služebnosti je 
ve výši 1.000 Kč + DPH.
Termín: 30. 10. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

77/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s užíváním bytu č. 2 Tržiště 241, 582 22 Přiby-
slav pro uprchlíky z Ukrajiny na náklady města Přibyslav s odpuštěním částky 
za nájemné, po nezbytně nutnou dobu.
Termín: 15. 04. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

78/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  dílo na  údržbu veřejné 
zeleně mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a SK Přibyslav, Ronovská 339, 582 22 Přibyslav, IČO 60126205, 
zastoupený Čestmírem Siberou.
Termín: 29. 04. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

79/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku „Provedení 
lokální opravy štuku a omítky na nemovitosti č.p. 45“ kulturní středisko - mu-
zeum Přibyslav.
Termín: 12. 04. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

80/2022 Rada města Přibyslav schvaluje zahájení výběrového řízení na výmalbu nulté-
ho a prvního patra budov Základní školy Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, 
IČO 70944938.
Termín: 15. 04. 2022
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

81/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o  výpůjčce nebytových 
prostor a movitého majetku mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 jako půjčitelem a Mateřskou školou Přibyslav, 
Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 jako vypůjčitelem.
Termín: 11. 04. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

82/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k  pojistné smlouvě 
č. 8067644213 mezi ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu ČSOB, Masa-
rykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 45534306 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 30. 04. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

83/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2022181/VB/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 
IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemků ve vlastnictví města 
Přibyslav parc. č. st. 2195, parc. č. 747/31, 722/7 v k. ú. Přibyslav spočívající 
v právu umístit, provozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu, výměnu a mo-
dernizaci součásti distribuční soustavy. Výše jednorázové náhrady za zřízení 
věcného břemene je ve výši 15.600 Kč + DPH.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

84/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č. 1006C22/18 - zařízení distribuční soustavy ve-
řejného osvětlení pro „Rekonstrukci ulice Pelikánova, Přibyslav“ mezi Českou 
republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130  00 
Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 27. 05. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

85/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti na stavbu „Rekonstrukce ul. Pelikánova Přibyslav - kabel VO, ko-
munikační napojení“ mezi Krajem Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 
IČO 70890749 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097.
Termín: 27. 05. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

86/2022 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 20. 4. 2022.
Termín: 08. 04. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 06.  04. 2022

(pokračování ze str. 7)

Uzávěrka příštího čísla 20. 5. 2022 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 6. 2022)
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 Byt pro uprchliky

Významné události po uzávěrce minulého čísla občasníku, 
tj. po 21. 3. 2022:
22. 3. 2022  převzetí věcných darů k vybavení domácností od obce Dlouhá Ves,
25. 3. 2022  přestěhování 3 rodin z penzionu do rodinného domu,
7. 4. 2022  zahájení výkonu pracovních činností v městských lesích,
8. 4. 2022  zapojení ukrajinské studentky VŠ studující český jazyk do pomoci s in-

tegrací dětí na ZŠ,
13. 4. 2022  přestěhování 2 rodin 

z penzionu do bytu.

Pravidelné záležitosti:
MÚ kontaktní místo – poskytování 

základních informací uprchlíkům 
po  příjezdu do  Přibyslavi a  po-
moc s  vyřizováním nezbytných 
záležitostí – každé pondělí a akut-
ní záležitosti i v další pracovní dny 
dle potřeby,

MÚ kontaktní místo – obstarání víz dočasné ochrany v Krajském asistenčním cent-
rum pomoci uprchlíkům v Jihlavě – každý čtvrtek,

MÚ zdravotní sestry – poskytování zdravotnických konzultací – každé úterý a čtvrtek 
od 9:00 do 10:00 hodin,

MÚ – nabídka ošacení v suterénu městského úřadu – každý pracovní den v provozní 
dobu úřadu,

ZŠ – kurzy českého jazyka pro dospělé – každé úterý a čtvrtek od 18:00 do 19:30 
hodin,

Úřad práce pobočka Přibyslav – přijímání žádostí o  humanitární dávku – každé 
pondělí od 8:00 do 11:30 a od 12:15 do 16:00 hodin. 

Ke dni 19. 4. 2022 město Přibyslav poskytlo pomoc 124 uprchlíkům z Ukrajiny 
ubytovaným v Přibyslavi, z toho 58 dětem a mladistvým.

Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na webu města www.pribyslav.cz.

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav

děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílejí na řešení ukrajinské krize.
Především těm z vás, kteří nabídli nejčastěji maminkám s dětmi
ubytování, vám všem, kteří jste poskytli mnoho vybavení do těchto
bytů, vám, kteří jste přispěli oblečením nebo potravinami.

STOJÍME
 ZA UKRAJINOU

PODĚKOVÁNÍ

Vážení přátelé,

Moc si vaší pomoci vážíme!  Děkujeme.
#StandWithUkraine

 Spotřebiče darované obcí Dlouhá Ves

MĚSTO POMÁHÁ UKRAJINĚ Byt čp. 241 Foto: Ludmila Benešová
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V měsíci dubnu vyvrcholila půlroční prá-
ce našich žáků na projektu Paměť národa, 
v němž pět žáků osmých tříd představilo 
ve  žďárském divadle svou prezentaci, 
která shrnovala jejich práci na rozhovoru 
s pamětnicí paní Marií Henzlovou. 

Paměť národa je projekt, který se snaží 
vytvořit jednu z  nejrozsáhlejších sbírek 
vzpomínek pamětníků v  Evropě. Paměť 
národa podporuje nezisková organizace Post bellum 
a zároveň spolupracuje s Českou televizí a Ústavem 
pro studium totalitních režimů. Bližší informace 
o tomto projektu si můžete přečíst na následujících 
stránkách: www.pametnaroda.cz

O tom, jak tuto práci žáci shrnuli a zvládali, se do-
čteme v následujících odstavcích:

„Začátky: Nejprve nás navštívil pan Janáček a  se-
známil nás s prací na celý půlrok. Ukázal nám videa 
a celkově práce žáků z minulých let. 

Životopis: Dostali jsme od paní Henzlové životopis, který měl 20 stran, a měli jsme 
za úkol sepsat otázky na rozhovor. Každý žák napsal několik otázek a pak se vybraly 
ty nejvíce zajímavé. 

Komplikace: Nastal docela závažný problém, když jsme se dozvěděli, že 2 žáci mají 
COVID-19. Adéla Fikarová měla být hlavní mluvčí celého rozhovoru. Nezbylo nic 
jiného než tuto roli předat někomu jinému. Den před rozhovorem se sepsal zbytek 
Adélčiných otázek a Nikola Plíhalová si to vzala na starost. Zbytek týmu alespoň 
naslouchal online. 

Přivítání s pamětnicí: Když jsme dorazili do Dobré k paní Henzlové, věděli jsme, že 
je to ta pravá. Byla velmi milá a pohostinná. Pro lepší pohodlí nám paní Henzlová 
připravila její pověstné trubičky a čaj.

Rozhovor-život: Po příjemném seznámení jsme se pustili do rozhovoru. Vše se na-
hrávalo na diktafon. Začali jsme otázkou, jaké dříve bylo bydlení a jaké vztahy měla 
s rodinou. Bydleli v malém domku ve Hřištích a měla dva bratry, kteří sestru nechtěli. 
Její oporou byl dědeček, kterého milovala nadevše. Tatínek jezdil na nucené práce 
do Vídně, jednoho dne tak i unikl smrti. Maminka se pochopitelně bála, nevěděla, 
co všechno mohou tatínkovi způsobit. Zeptali jsme se, jestli zná někoho, kdo byl 
v  koncentračním táboře. Jeden člověk tu byl - pan Němec. Rozdával letáky proti 
Hitlerovi, což bylo trestné. To, co panu Němcovi prováděli, bylo nepředstavitelné. 
I  přes bolest, co mu byla způsobována, neprozradil svá tajemství, aby nedostal 
do problémů i ostatní. 

„Žáci jsou v učení úspěšnější, pokud jejich učitel přemýšlí, jaký vliv má jeho výuka 
na  žáky, vyhodnocuje ji a  podle toho plánuje další kroky. Klademe proto důraz 
na společné profesní učení učitelů, které reaguje na potřeby dětí.“ To je citace z po-
pisu projektu pro veřejné základní školy Nadace The Kellner Family Foundation 
(Kellnerovy rodinné nadace).

Do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“  se může přihlásit každá veřejná (ne 
soukromá) škola v České republice. Každá ale není zařazena. Školy procházejí přís-
ným výběrovým řízením, ve kterém musí předložit důkazy vlastní práce a toho, jaké 
aktivity už samy udělaly.

Přibyslavská škola výběrovým řízením prošla úspěšně a je součástí spolupracu-
jících škol projektu Kellnerovy rodinné nadace. Škol v projektu Pomáháme školám 
k úspěchu (PŠÚ) je v současné době kolem 100 z celkového počtu více než 4 000 
veřejných základních škol v České republice. A to je myslím důkaz obrovské profe-
sionality jak vedení naší školy, tak jejích učitelů (https://www.kellnerfoundation.cz/
pomahame-skolam-k-uspechu/skoly-v-projektu). 

V rámci projektu jsou propojovány školy a vznikají místní sítě učitelů a ředitelů, 
kteří se vzájemně od  sebe učí a  ve  vlastním  učení se podporují. Ve  škole i  mezi 
školami vznikají učící se skupiny učitelů, kteří si vyměňují zkušenosti s  tím, co se 
v hodinách dařilo, co by bylo možné dělat jinak, navzájem si otevírají hodiny a potom 
promýšlejí, jak učit co nejlépe. Tyto pedagogické diskuse jsou zaměřeny na výsledky 
žáků, tedy jak vést žáky v hodinách, aby dosáhli na svoje maximum.

A co se učitelé učí? Hlavním tématem naší školy je rozvoj čtenářství a pisatelství. 
A naše škola je v této oblasti opravdu dobrá, stává se jedním z center, kam se přijíž-
dějí školy (učitelé) podívat, jak v oblasti rozvoje čtenářství postupovat. Myslím, že 
na naši školu můžeme být pyšní.

Mgr. Anna Doubková,
předsedkyně Školské rady ZŠ Přibyslav, koučka a mentorka, 

expertka na vzdělávání, spolupracuje se stovkami škol z celé ČR

Naše škola mezi stovkou škol v České 
republice

Němci postihli paní Henzlovou i ve ško-
le (zhruba v  1. třídě). Museli je zdravit 
německým pozdravem, jinak by byly pro-
blémy. Vojáci se rozmístili v  prostorách 
školy, tak pan řídící zalepil okna papíry, 
aby na ně děti nemohly koukat. 

Jelikož byla paní Henzlová učitelka 
ve  školce a  zároveň chodila do  kostela, 
měla problémy. Jednoho dne ji někdo 

udal. Řekli jí, že nemůže chodit do kostela a zároveň 
učit ve školce, prý by to ovlivňovalo děti. Byla nucena 
se jedné věci vzdát. 

Stříhání videa: Z nahrávky, která měla zhruba 1 ho-
dinu 45 minut, se musel obsah zkrátit na 20 minut. To 
by ještě šlo, ale co teprve 10 minut a pak dokonce 3? 
Takovéto množství informací zpracovat do 3 minut 
byla docela makačka. 

Obrovské množství online schůzek: Práce nebyla tak 
jednoduchá, jak se na první pohled mohlo zdát. Sejít 
se pospolu ve stejný den a stejný čas bylo takřka ne-

možné. Z tohoto důvodu se často konaly schůze online. Každému to vyhovovalo více. 

Prezentace: 4. dubna jsme se vydali do  Žďáru nad Sázavou náš projekt ukázat 
světu. Všechny školy měly papíry s poznámkami, my jsme zapůsobili tím, že jsme 
mluvili “s patra”. 

Šťastný konec: Kdo by čekal, že se umístíme? Už je to tak, náš tým si vybojoval 
3. místo. To bylo  radosti. Toto krásné i náročné období jsme zakončili zase trubičkou 
od paní Henzlové.“

Na projektu se pod vedením pana učitele Pavla Formana podíleli následující žáci: 
Nikola Plíhalová, Karolína Melounová, Anna Fikarová, Adéla Fikarová a Václav Vin-
kler. Těmto žákům z celého srdce gratulujeme ke třetímu místu.

Za ZŠ Přibyslav Mgr. Kateřina Smolinková

KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jir ásko)
• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831  (Václav Matějů)
• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad …
 569 430 824 (Martin Firla)
• poplatky za popelnice … 569 430 820 (Jana Krejčová)
• informace o programech KTV a platby … 569 430 834 (Petra Holubová)
• městské byty, poruchy … 569 430 827 (Hana Srbová),
  569 430 828 (Ludmila Benešová)
• odchyt pobíhajících psů … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• hlášení městského rozhlasu … 569 430 811 (Edita Ouvínová)
• problémy s doručením Přibyslavského občasníku … 569 484 257 (KZMP)
• příspěvky do Přibyslavského občasníku … 569 484 361 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)
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Zprávy 
z mateřské 
školy

 

ve spolupráci s Ligou proti rakovině Praha 

pořádá 26. ročník celonárodní veřejné sbírky 
 

Český den proti rakovině 
ve středu 11. května 2022 

 
Výtěžek akce je tentokrát určen na osvětu, prevenci a léčbu 

nádorových onemocnění děložního čípku a varlat. 

 

Minimální cena kytičky je 20 Kč. 
 

Prodejce z řad žáků školy najdete na náměstí, ve škole a 
v ulicích města Přibyslav. 

 

 

 

 
a  

děti z přírodovědného kroužku Otakárek 

Vás srdečně zvou 

na   Férovou snídani  

v sobotu 14. května 2022 

od 9:30 hodin na školní zahradě 

 

 férová snídaně je společný piknik podporovatelů FairTrade, kam si každý přináší vlastní 
dobroty 

 smyslem akce je oslava Světového dne pro FairTrade 

 jde o příležitost setkat se s kamarády, rodinou nebo třeba se sousedy a strávit jedno 
sobotní dopoledne příjemnou snídaní 

 koupí výrobku Fair Trade můžete vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili, a máte 
možnost zapojit se do snižování chudoby ve světě zajištěním spravedlivých  obchodních 
podmínek pro pěstitele a výrobce 
 
Co můžete přinést s sebou: 
fairtradeové  suroviny – kávu, čaj, sušenky, ovoce s logem FairTrade 
lokální dobroty – domácí med, marmeládu, pečivo, vařená domácí vejce, domácí mléko, 
sýry apod.  

  Deka, hrníček, talíř, ubrousky, nůž a lžička by ve vašem košíku také neměly chybět. 

 Těšíme se na společnou snídani v rozkvetlé zahradě! 

 

Vážení čtenáři,
zdravíme vás z naší mateřské školy a opět informujeme o tom, co hezkého se u nás 

odehrálo, co nás čeká. 
Po covidové pauze se nám podařilo zrealizovat a užít si lyžařský kurz školy Zajda, 

v měsíci březnu byl zahájen plavecký kurz ve Žďáře nad Sázavou, kurz bude ukončen 
v červnu a je prioritně určen pro předškolní děti. 

Zahájili jsme také šňůru divadel, pohádek a muzikálů – představení si užíváme 
nejen v  MŠ, ale i  ve  školním divadelním sálku, či výjezdy do  Horáckého divadla 
v Jihlavě. 

V březnu jsme se všichni začali adaptovat na nový proces - přijímání dětí z Ukra-
jiny, prozatím naše škola přijala 11 dětí. Od druhé poloviny dubna nám vypomáhá 
školní asistent, rodilá mluvčí z UK s velmi dobrou znalostí českého jazyka (maminka 
z řad uprchlíků), jejímž úkolem je nejen zajistit kvalitní komunikaci mezi rodinami 
a školou, ale celkově usnadnit situaci ve třídách a podpořit dobrý adaptační proces. 

Dále jsme v měsíci dubnu (20. 4.) uspořádali „Školku nanečisto“ pro budoucí děti 
naší školy, jejich rodiče a blízké. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si všechny 
třídy v Bezručově i Tyršově ulici. Pro „malé školáky“ byly připraveny drobné dárky 
pro radost, nezapomnělo se ani na něco dobrého.

Na „Školku nanečisto“ navazuje Zápis dětí do Mateřské školy Přibyslav, který se 
bude konat 4. 5. 2022 v mateřské škole v  Bezručově ulici – viz plakátek. 

Srdečně tímto zveme všechny uchazeče o vzdělávání v naší škole a budeme se 
těšit brzy na viděnou. 
S přáním hezkých jarních dnů

Mgr. Martina Maloušková
ředitelka MŠ Přibyslav
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                         Divadelní soubor Sluníčko při ŠD A ŠK Přibyslav 

uvádí pohádku 

        Kašpárek 
             a loupežníci 

 

25. 5. 2022 v 17 hodin v Kulturním domě Přibyslav 
 

Autor: Miloš Stránský  

Režie: Marie Růžičková, Jitka Smejkalová 

Kulisy: Marie Růžičková, Jitka Smejkalová 

Kostýmy: Marie Růžičková, Jitka Smejkalová 

Hudební doprovod: Petra Fiedlerová 

Světla, zvuk: Petr Štefáček  

 

 

Osoby a obsazení: 
 

Královna – Veronika Němcová                Kašpárek – Kateřina Kohoutová 

Princezna Pampilinka – Veronika Stránská            Felix – Václav Venc 

Kouzelnice Černohůlka – Stela Lexová          Služka – Tereza Danielová
                   

Loupežníci:         

Náčelník Dlouhý Kudla – Petr Losenický                 

Děravá Škorně – Tereza Koucká                      Rádkyně, ministryně:  

Zlý Vlk – Alena Vencová       Hromotlučka – Kateřina Pojmanová 

Ferko – Karolína Melounová          Vševědělka – Dita Hrenicová 

Brebunda – Nela Musilová                                  Soudkyně – Anna Řezníková 

Chmaták – Patrik Poul  

V  pátek 8. dubna 2022 proběhla v  Ostravě Mezinárodní akordeonová soutěž. 
Tato soutěž si v průběhu let vybudovala prestiž a stala se tak jednou z nejnáročněj-
ších soutěží u nás. Letos přijeli do Os travy např. akordeonisté z Polska, Slovenska 
a Litvy. Ze ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnili Matyáš Sedmík (pobočka Přiby-
slav), Viktor Stocker a Johanka Juklová ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové. 
V nejpočetnější 1. kategorii do 11 let získal za svůj muzikální výkon Matyáš Sedmík 
čestné uznání. V 2. kategorii do 13 let obdržel Viktor Stocker 1. místo, od poroty 
získal plný počet bodů a  stal se tak nejlépe ohodnoceným hráčem celé soutěže. 
Ve 3. kategorii vybojovala Johanka Juklová 3. místo. Všichni tři akordeonisté výborně 
reprezentovali Českou republiku, Johanka s Viktorem byli dokonce nejúspěšnější ze 
všech českých kandidátů.

Všem akordeonistům blahopřeji k úspěchu v soutěži a děkuji jim za reprezentaci 
naší školy na mezinárodní úrovni, velké poděkování za vynikající přípravu patří paní 
učitelce Markétě Laštovičkové. 

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Mezinárodní akordeonová soutěž 
v Ostravě

 Na fotografii zleva: Vojtěch Novotný a Hana Janů

Ve středu 6. dubna 2022 se na ZUŠ v Jihlavě konalo Krajské kolo soutěže žáků 
ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR pro letošní školní 
rok 2021/2022. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků ze základních uměleckých 
škol Kraje Vysočina a naši  ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovalo 5 mla-
dých hudebníků ze tří pedagogických tříd. 

Žáci naší ZUŠ v Jihlavě získali tato ocenění:
Soutěžní kategorie: Hra na příčnou fl étnu / VI. kategorie:
Hana JANŮ – 2. cena (ze třídy E. Rydlové)

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

Soutěžní kategorie: Hra na klarinet
IV. kategorie:
Ondřej JABLONSKÝ – 1. cena (ze třídy J. Brožka)
IX. kategorie:
Jonáš POUSTKA – 1. cena (ze třídy J. Kerbera)
Jan VACEK – 2. cena (ze třídy J. Brožka)

Všem žákům i jejich učitelům blahopřeji a děkuji jim za reprezentaci školy.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v kraj-
ském kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné 
dechové nástroje
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Zahrada písní 2022 je 15. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých 
sborů. Konala se ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů v termínu 9. - 10. dub-
na 2022 v Praze. Dívčí pěvecký sbor Prímadonky pod vedením sbormistra Ondřeje 
Štefáčka, ve kterém účinkuje i několik žáků pobočky ze třídy paní učitelky Michaely 
Štefáčkové, vystoupil ve III. kategorii se svým programem v sobotu 9. dubna.

Prímadonky si na  soutěžní přehlídce vyzpívaly svým kvalitním výkonem Zlaté 
pásmo.

Pěveckému sboru Prímadonky, jeho sbormistrovi Ondřeji Štefáčkovi i   Michaele 
Štefáčkové srdečně blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za reprezen-
taci naší školy na celostátní úrovni. Poděkování patří také Tereze Kotlasové za kvalitní 
klavírní doprovod.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Úspěch sboru Prímadonky na 15. ročníku 
celostátní soutěžní přehlídky dětských 
pěveckých sborů Zahrada písní 2022

V sobotu 19. března proběhla v Hotelu Přibyslav výroční členská schůze. Loni se 
z důvodu epidemie COVID neuskutečnila. Letos asi ještě převládaly obavy z mož-
ného šíření onemocnění, protože z celkového počtu 202 členů se nás sešlo pouze 
57 rybářů. Jako host byl přítomen starosta města Přibyslavi Martin Kamarád. 

Schůzi zahájil a řídil předseda místní organizace Miloš Pařil. V úvodu schůze jsme 
uctili minutou ticha památku členů zemřelých v uplynulém období. Poté ve svých 
zprávách zhodnotili uplynulé období hospodář, jednatel a účetní. Byla podána zpráva 
o činnosti kroužku mladých začínajících rybářů a také zpráva dozorčí komise. Hospo-
dář ve své zprávě předložil plán brigádnických prací, výsledky ulovených ryb v revírní 
vodě a zarybňovací plán na  letošní r ok. V zarybňování revíru se stále držíme nad 
svazovým průměrem. Pro letošní rok máme rybí osádku do chovných rybníků i krmivo 
zajištěny. Co ale udělá současné zvyšování cen krmiva a dalších položek s možnostmi 
odchovu ryb a v konečném důsledku i cenami povolenek pro příští rok, je otázkou. 
Letos také proběhly ve čtyřletém cyklu volby do výboru. Ve volených funkcích byli po-
tvrzeni stávající členové. Dále byli přítomní rybáři seznámeni se změnami ve stanovách 
Českého rybářského svazu týkajících se kárného řízení při řešení přestupků Rybářské-
ho řádu. Tady by měli zbystřit rybáři, kteří nemají úplně čisté svědomí. Změny platí 
od letošního roku. Dalším bodem schůze bylo předání ocenění za dlouhodobé člen-
ství, obětavou práci v našem spolku a předání pamětních listů při životních jubileích. 

V diskusním příspěvku nás starosta Martin Kamarád seznámil s nejbližšími plány 
a akcemi města a vyslovil přání v pokračování spolupráce města a rybářů. Předseda 
Miloš Pařil poděkoval panu starostovi za vstřícný přístup města k potřebám spolku 
a za fi nanční příspěvek spolku a na činnost s mládeží. Dále poděkoval Pavlu Bělouš-
kovi za dlouholetou poctivě odváděnou práci účetního, který už na další volební 
období nekandidoval. 

Všem přítomným popřál mnoho hezkých zážitků u vody a schůzi ukončil. 

Petrův zdar. Vladimír Bartušek, jednatel ČRS MO Přibyslav, 

Výroční členská schůze 
Českého rybářského svazu 
místní organizace Přibyslav
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Začíná období pěkného a doufejme, že i  teplého počasí. Jak vysvitne sluníčko, 
mnohý z  nás nevynechá možnost pěkné procházky. Vám se ale nechce, protože 
nemáte s kým jít a sami se bojíte. Nabízíme vám proto příležitost společně se projít 
naším městem a blízkým okolím. A nemusíte mít vůbec strach se k nám připojit. 
Naše tempo není „vražedné“. Každou procházku přizpůsobujeme složení účastníků. 
Když se sejdou ti více zdatní – procházka je delší, když je převaha těch, kteří už tolik 
neujdou, procházka je kratší. Anebo jsou trasy dvě – určíme si cíl, kde se všichni 
sejdeme. Pan Zdeněk Krčál pro nás vždy připraví zajímavou trasu našeho krátkého 
putování. Tak se na vás všechny budeme těšit 12. května. Sraz máme jako vždy před 
radnicí města. Na 16. června jsme si pro naše členy připravili zájezd na zámek NOVÉ 
HRADY a do nedalekého města VYSOKÉ MÝTO. Plánujeme vždy takovou trasu, aby 
nebyla příliš náročná na dobu cestování. Zámek, který chceme navštívit, je rokoková 
stavba vybudovaná v letech 1774–1777. Celý zámec-
ký komplex býval nazýván “Malý Schönbrunn” nebo 
“České Versailles”. Areál má vstupní bránu, francouz-
skou zahradu se správními budovami, špýchar a ang-
lický park s křížovou cestou z roku 1767. Po roce 1989 
byl zámek vrácen v restituci vnukům původního maji-
tele. V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kuče-
rovi z Prahy, a od té doby prochází celý zámek a jeho 
okolí rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Je možná 
prohlídka zahrad, parku, muzea cyklistiky, galerie klo-
bouků, stájí, dančí obory nebo rozsáhlého zahradního 
labyrintu. Na kopci nad zámkem v samém středu volně 
přístupné obory se nalézají pozůstatky původního go-
tického hradu. Dalším naším cílem bude město Vysoké 
Mýto, které začalo psát svou historii dávno před polo-
vinou 13. století, kdy bylo založeno králem Přemyslem 
Otakarem II. Je jedním z nejstarších a nejvýznamněj-
ších měst Pardubického kraje a také šestým největším. 
Do současnosti se z doby založení dochoval pravidelný 

Nebuďte smutní a doma sami
(svaz invalidů informuje)

půdorys s pravoúhlou sítí ulic a centrálním náměstím o rozměrech 130 x 150 metrů, 
které je téměř čtvercové a svou plochou 1,95 hektaru patří k největším náměstím 
v Čechách. V historickém jádru města se dochovaly významné památky, ke kterým 
patří kostel svatého Vavřince, zvonice ze 16. století, renesanční hřbitovní kostel 
Nejsvětější Trojice, Pražská a Litomyšlská brána, věž Choceňské brány, radnice a bu-
dova bývalého okresního soudu. V hradebním opevnění se dochovaly Vodárenská 
a Klášterská bašta. Tak se můžeme těšit na nové zážitky. 

Dovolte mi, abych se na závěr ještě v krátkosti zmínila o proběhlé členské schůzi, 
která se konala poslední březnový den. Tentokrát se nás sešlo v sále místní hasičské 
zbrojnice více než padesát. Za zdařilý průběh celé akce, která proběhla v přátelské 
atmosféře, děkuji všem, kteří se na  jejím uspořádání podíleli. Jsou to především 
všichni členové našeho výboru, dále pak Stanislav Sejkora, který k  dobré poho-
dě vždy přispěje hezkou hudbou, naše poděkování za vstřícnost patří též pracov-
nicím místní cukrárny Fontána a  v  neposlední řadě i  přibyslavskému SDH, kteří 
nám na tyto akce vždy ochotně propůjčí své prostory. A následující týden jsme se 
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v hojném počtu sešli v kulturním domě při tradičním karaoke, za jehož uspořádání 
patří velký dík panu Petru Štefáčkovi. I  když byl hlasově indisponován, obětavě 
s  námi vydržel od  14  hodin až do  večera. Těšíme se na  vás všechny při setkání 
na dalších plánovaných akcích.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, máme za sebou měsíc duben 
i  velikonoční svátky. Snad jste si je hezky užili, odpočinuli si od  všedního shonu 
a přivítali jaro, jak se patří. Někteří z vás třeba i kurzem háčkování, který jsme o ve-
likonočním víkendu pořádali.

A co dalšího jsme v dubnu zažili? Jsme rádi, že jste první dubnovou sobotu zavítali 
do kina a mohli tak zhlédnout nový český fi lm „Poslední závod“, v pondělí 4. 4. nás 
v knihovně navštívily maminky s dětmi z KVC Harmonie a ve čtvrtek 7. dubna začala 
prodejní výstava háčkovaných dekorací v patře muzea a také soutěžní výstava o nej-
hezčího beránka, kterou jste mohli po celý duben vidět ve výstavní síni. Vy, kteří jste 
výstavu navštívili, jste hlasovali pro nejpovedenějšího beránka, výsledky se dozvíme 
až v příštím čísle, neboť v době uzávěrky květnového občasníku nejsou hlasy ještě 
sečteny. Sešly se nám ale samé krásné a originální výtvory, bylo opravdu těžké dát 
každému v kategorii pouze jeden hlas. Děkujeme všem zúčastněným.

V týdnu před Velikonocemi jsme na výše zmíněných výstavách mohli přivítat mno-
ho školních kolektivů – ať jednotlivých tříd, nebo skupin dětí z družiny. Jsme rádi, 
že se všichni přišli podívat, vyplnit si pracovní list a naučit se nebo si spíše oprášit 
znalosti o velikonočních svátcích a tradicích. 

Dalším fi lmem, který jste mohli navštívit v kině, byl „Zátopek“. Ve stejný den se 
v kulturním domě také konalo loutkové představení v režii Přibyslavských pimprlat. 

Jak jsem zmínila v  úvodu, v  sobotu 16. dubna, během velikonočního víkendu, 
jsme pořádali další z řady tvořivých dílen pro dospělé. Tentokrát se zájemci naučili 
základům háčkování. Moc děkujeme šikovným a trpělivým lektorkám.

Ve čtvrtek 21. dubna čekalo na děti ze třetích a čtvrtých tříd místní ZŠ setkání se 
spisovatelkou Ester Starou, s kterou si povídaly nejen o jejích knihách. 

V dubnu vás neminul ani fi lmový klub a premiéra divadelního představení „Švec 
loupežníkem“, které si pro vás připravili ochotníci z DS Furiant.

Koncem dubna jsme také měli v  dětském oddělení knihovny tradiční tvořivou 
dílničku.

Pomalu jsem se propracovala k měsíci květnu – hned v pondělí 2. května dopo-
ledne u nás v knihovně nebudou chybět maminky s dětmi z KVC Harmonie, těšíme 
se na ně.

V pátek 6. a v sobotu 7. května budete ještě moci navštívit v kulturním domě 
reprízy představení „Švec loupežníkem“. 

Pozor, minulý měsíc jsme v občasníku avizovali loutkové představení na sobotu 
7. května – loutky ale už v květnu nebudou! Přibyslavská pimprlata vám zahrají své 
pohádky zase až na podzim. 

I v květnu se můžete těšit na zajímavou a inspirativní tvořivou dílnu pro dospělé! 
Ve středu 18. května od 16 hodin si ozdobíme květináč ubrouskovou technikou. 
Kurzem nás provede lektorka Miluše Neubauerová. Prosíme, závazně se hlaste 
do 13. května. Všechny informace naleznete na plakátu v tomto čísle PO. A pokud 
dovolíte, pozvu vás už i na červnovou dílnu. Ta se bude konat ve středu 22. června, 
budeme vyrábět dekorativní věnec na dveře a byli bychom moc rádi, kdybyste se 
nám závazně přihlásili do 10. června, abychom stihli nakoupit všechny pomůcky. 
Děkujeme. 

V sobotu 21. května nás ve městě čeká ACO Přibyslavský běh 2022  a odpoledne 
Family fest na místním koupališti. 

Ve středu 25. května od 17 hodin vás Divadelní soubor Sluníčko při ŠD a ŠK 
Přibyslav srdečně zve do kulturního domu na představení „Kašpárek a loupežníci“.

V pátek 27. května se od 14 do 16 hodin na venkovním pódiu před budovou ZUŠ 
bude konat akce Open ZUŠ 2022. Všichni jste srdečně zváni.

Ve stejný den, tedy v pátek 27. května odpoledne, vás zvu také na tvořivou dílnu 
pro děti k nám do knihovny. Vyrábět budeme tradičně od 14:30 do 16:30 a vstupné 
se neplatí.

V sobotu 28. května si nenechte ujít od 17 hodin v našem kině animovaný fi lm 
„Mimi šéf 2“. A večer bude k vidění nová česká komedie „Mimořádná událost“. 
Tento fi lm začne v 19:30.

Trochu vás nalákám i na červen – hned na jeho začátku budeme totiž pořádat vel-
mi zajímavé akce. Ve čtvrtek 2. června od 16 hodin vás zveme na vernisáž výstavy 
fotografi í Milana Skořepy. Úvodní slovo si vezme spisovatel Jan Prchal z nedaleké 
Polné. Stejně tak si budete moci prohlédnout výstavu dětských výtvarných prací 
v patře muzea. Moc se na vás těšíme!

A v pátek 3. června od 18 hodin bude naše městské muzeum patřit celé jenom 
vám! Bude se konat Muzejní noc – celorepubliková akce, ke které se s radostí také 
připojujeme. Čeká na vás opravdu bohatý program, stavte se. Všechny informace 
naleznete na plakátu v tomto čísle.

Krásný květen s konečně už trochu příjemnějšími teplotami vám přejí všichni za-
městnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice

Muzejní noc se blíží
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Za  citelného chladu a  občasného sněžení se v  Květnou neděli vydalo procesí 
přibyslavských farníků z Hesova do Uher.

Poutníci stoupali polní cestou, na níž budou do letošního podzimu rozmístěna jed-
notlivá zastavení křížové cesty, originální umělecké dílo mladého kováře Petra Štáfl a.

Několik desítek uprchlíků z Ukrajiny prožilo své první velikonoční svátky daleko 
od svých domovů, až v Přibyslavi.

Pět mladých žen Velikonoce strávilo v jedné rodině na Bechyňově náměstí, u níž 
bydlí už několik týdnů. Všechny uprchly z druhého největšího města Ukrajiny, Char-
kova, kde jim vyhořely byty nebo byly srovnány se zemí vysoké panelové domy.

Většinou se potkaly v evakuačním vlaku. Některé se přes Polsko a jiné přes Sloven-
sko dostaly do Česka a potom řízením osudu do Přibyslavi. V době tisku květnového 
vydání Přibyslavského občasníku již pracují v hesovské sýrárně.

Nataša, Kristýna, Alla a dvě Diany poznávají jiné křesťanské tradice. Například 
jsou překvapeny lavicemi v našem kostele, v pravoslavných chrámech žádné sezení 
není a bohoslužby se odehrávají ve stoje.

Velikonoce u nás vlastně prožily dvakrát, neboť pravoslaví Kristovo vzkříšení slaví 
v jiný čas, než církev římsko-katolická, letos o týden později. Je to dáno juliánským 
kalendářem, zatímco my se řídíme gregoriánským. Podle politologa Lukáše Jelínka 
Ukrajinci berou Velikonoce (v pravoslavné víře nazývané Pascha) ještě vážněji než 
my, jsou pro ně nejdůležitějším svátkem roku slaveným v kostele i doma.

Při uzávěrce tohoto vydání občasníku východoukrajinský Charkov patřil mezi 
města ostřelovaná ruskou armádou. Místní obyvatelé jezdí či chodí po ulicích mezi 
dírami po bombách a mezi vraky ohořelé techniky.

Za ženami a dívkami z ukrajinského Charkova o velikonočním pondělí s pomláz-
kou, harmonikou, kytarou, klarinetem a veselými písněmi přišli přibyslavští mládenci.

„Velice nás to překvapilo, o  takovém zvyku jsme doposud nic nevěděly,“ řekla 
Kristina Dolgová.

Text a foto: Ivo Havlík

První Velikonoce mimo 
Charkov

Procesí prošlo z Hesova do Uher, kde kovář Štáfl 
poprvé vystavil kovanou křížovou cestu

Průvod došel k  nejvyššímu bodu katastru města Přibyslav, kde již stojí, rovněž 
Petrem Štáfl em vykovaný, dominantní kříž. Po  závěrečné modlitbě a  požehnání 
účastníci přijali pozvání do zahrady Štáfl ovy rodiny. Právě v ní Mistr na vernisáži 
svého druhu poprvé představil nedávno dokončenou práci.

Přibyslavský farář P.  Pavel Sandtner a  kovář farníkům vysvětlili, jak dlouhá 
byla tvorba mimořádného uměleckého počinu od  námětu přes nákup materiálu 
a vyhotovení.

Text a foto: Ivo Havlík
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Hostinec v Hřištích, který později sloužil jako soukromá prodejna potravin a smí-
šeného zboží, byl v souladu s demoličním výměrem zbourán. Dědic hostince na pů-
vodních základech postaví rodinný dům.

Hostinec s popisným číslem 55 se tragicky zapsal do místopisu českého odboje 
proti hitlerovské okupaci. Pamětní deska z roku 1946 na jeho venkovní zdi stručně, 
téměř telegrafi cky informovala: „Zde padli dne 2. X. 1944 div. gen. Vojtěch Luža 
a por. v záloze Josef Koreš v boji za svobodu českého národa“.

Nejvyššího představitele domácího odboje, in memoriam armádního generá-
la, ve výčepu před zraky hostinského Jana Votavy (na archivním snímku) zastřelili 
přibyslavští četníci, aniž věděli, kdo proti nim stojí. Postřelený generálův pobočník 
vyběhl ven a svůj život ukončil sám.

Majitel demolovaného objektu uvedl, že 76 let starou pamětní desku, jejíž auto-
rem byl pražský medailér K. Barták, na novostavbu vrátí.

Společenský sál vedle hostince, který patří městu Přibyslav a je v nájmu místního 
sboru dobrovolných hasičů, zůstává nedotčen.

Text a foto: Ivo Havlík

Hostinec, ve kterém byl zastřelen generál Luža, už nestojí

Skupina Jelen, jejíž polovinu tvoří muzikanti z  Při-
byslavi, má za  sebou první velký koncert po  covido-
vé pauze. Její předvelikonoční vystoupení v  Praze 
před téměř vyprodanou arénou O2 universum mělo 

mimořádně silný ohlas.

Podle hudebního kritika Jaroslava Špulka Jelen 
s Kateřinou Marií Tichou sehrál dosud největší halový 
koncert a vytvořil to, „čemu se říká skutečná kapela“.

Velký ohlas koncertu kapely Jelen Recenzent v  kulturní rubrice deníku Právo dodal: 
„V  osmi lidech na  pódiu Jelen nemusí produkovat 
hudební energii silou. Když hraje, má to drajv i  zvu-
kovou, tedy nástrojovou pestrost. Přičteme-li k tomu 
přítomnou dynamiku v písních, je tu další položka, díky 
které se tahle kapela může do halových koncertů vrhat 
směle i v dalších letech.“

Obdobně Josef Vlček na  webu news.headliner.
cz píše: „Jelen jsou odjakživa pozitivní energií nabitá 
kapela, ale stejně jako jiní umělci si v  těchto časech 
ještě navíc užívají postcovidového návratu k  živému 
hraní. Navíc to byl podle slov kapely první tak velký sa-
mostatný koncert v desetileté historii souboru. A když 
vynecháme účinkování na  různých festivalech, Jeleni 
se poprvé pokusili přenést své zkušenosti z klubového 
prostředí do velkého sálu.“

Výtěžek z pražského koncertu skupina Jelen odeslala 
na konto Člověka v tísni na pomoc Ukrajině. Již citova-
ný Josef Vlček k tomu poznamenal: „Neplácali se při-
tom v prsa, nechlubili se tím, jak jsou dobří, nelechtali 
si vlastní ego, prostě to jen tak udělali.“

 Ivo Havlík

Foto: Filip Havlík

V  dubnu 2000 jsem otevřela své květinářství a  téměř na  den 
po 22 letech ho zavírám. Jediným důvodem, proč tak činím, je můj 
zdravotní stav. Po operaci nohy jsem byla přesvědčena, že v plné 
síle budu dělat zase práci, kterou mám ráda. Ale bylo to jen mé 
přání. Dlouho jsem přemýšlela,  jak provoz mého obchodu udržet, 
s  ohledem na  občany Přibyslavi i  ostatní dlouhodobé zákazníky. 
Bohužel, to se mi nepodařilo.

Mé rozhodování bylo velmi těžké, leč nutné. Víte, v květinářství 
je to jako v životě, zde se odráží všechny emoce, které nám život 
přináší. Ať již jsou radostné, či smutné. Ráda jsem vázala kytice 
ke  všem příležitostem. Od  okázalých aranžmá k  prosté květině 
na nedělní stůl.

A tak chci poděkovat Vám všem věrným zákazníkům. Poděkování 
patří i celé mé skvělé rodině za trpělivost a bezmeznou podporu. 
Ireně Kuncové za  to, že byla mojí dlouholetou „parťačkou“, bez 
které by to opravdu nešlo. Dík patří i ostatním kolegyním fl oristkám. 

Jsem vděčná za  svůj květinářský život, který tímto určitě 
neskončí…….

Ladislava Havlíčková
Květiny Přibyslav

PODĚKOVÁNÍ
Po  sedmiden-

ní pauze byla 
na  Bechyňově 
náměstí v  Při-
byslavi 28. břez-
na 2022 opět 
otevřena pro-
dejna potravin 
a  spotřebního 
zboží. 

H a v l í č k o b -
rodské družstvo 
COOP HB zatím 
největší obchod 
ve  městě vyso-

kým nákladem rekonstruovalo, rozšířilo jeho prodejní a skladovací plochy, instalovalo nové regály 
a pokladny. 

Prodejna se připravila na skutečnost, že ještě v tomto roce jí v našem městě má vyrůst významný 
konkurent - Penny Market; přípravné práce na jeho stavbu v Havlíčkově ulici již začaly.

Text a foto: Ivo Havlík

Prodejna COOP HB září novotou
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Koníčkem Zdeňka Roseckého z Dobré je fotografování noční oblohy a ptačí říše. 
Mladý muž, kterého lidé v Přibyslavi znají jako malíře a natěrače, je k tomu vybaven 
nejdelšími (dosti drahými) teleobjektivy a svým „lovům“ věnuje hodně volného času. 
Přibyslavský občasník již několik jeho unikátních záběrů zveřejnil.

Nyní přinášíme Roseckého „úlovek“ výra velkého (Bubo bubo). Jde o  největší 
evropskou sovu; měří 60-73 cm, dosahuje rozpětí křídel až 180 cm a váží dva až tři 
kilogramy (větší bývají samice). Specifi ckému druhu sovy se přezdívá „král noci“.

Žel, člověk výra odpradávna pronásledoval jako škodnou, což dokládá i jeho český 
nejstarší literárně zpracovaný popis z roku 1570(!): „Výr je pták, který se vyhýbá svět-
lu, má lehké tělo zatížené jen vahou opeření. Když se objeví v místech nepostižených 
nákazou, zvěstovává příchod moru. Chytá myši, pije holubí vajíčka, a v kostelích srká 
olej z lamp. Poté co olej vypije, lampy znečistí trusem.“

V českých zemích byl úbytek výrů tak dramatický, že parlament již v roce 1929 
vyhlásil jeho zákonnou ochranu.

Výr loví především polní hraboše, zemní hlodavce, krysy, ale také ježky, dokáže 
sebrat vránu ze stromů, na nichž spí. Vzduchem přenese dospělého zajíce.

„V  důsledku dlouhodobé ochrany, kterou většina myslivců respektuje, se výr 
na  našem území zachoval a  rozmnožil. Představa o  potravě výra se během XX. 
století zásadně změnila. Přesné potravní studie ukazují, že kolize mezi myslivec-
kým hospodařením a  predační základnou výra není zdaleka tak dramatická, jak 
usuzovali starší autoři. Přítomnost výra v  naší krajině je rozhodně obohacující,“ 
napsal v časopise Myslivost (4/2020) Ivan Kunstmüller z pobočky České společ-
nosti ornitologické na Vysočině, který se výzkumu biologie a ekologie výra velkého 
na Českomoravské vrchovině věnuje 35 let.

A proč říkáme kýho výra? Na otázku odpověděla jazykovědná rubrika Českého 
rozhlasu: „Původ tohoto frazeologismu není přesně znám. Jde vlastně o  zvolání, 
které užíváme k vyjádření (většinou negativního) citového pohnutí, jako je rozhoř-
čení, zlost apod.“

Fotografi e Zdeňka Roseckého je vzácná o to víc, že přibyslavského „krále noci“ 
dokázal zvěčnit navzdory tomu, že sovy se zásadně vyhýbají světlu.

Ivo Havlík

V Přibyslavi žije král noci

V říjnu 2024 uplyne rovných 600 let od legendárního skonu Jana Žižky u Přibyslavi.

Originál vojevůdcovy jezdecké sochy od akademického sochaře Bohumila Kafky, 
který již 65 let stojí v zámeckém parku, bude v předstihu před historickým jubileem 
rekonstruován.

Na radniční tiskové besedě 2. února to novinářům sdělili starosta města Přiby-
slav Martin Kamarád a místostarosta Michael Omes. Podle jejich slov Žižka bude 
i s koněm jeřábem snesen z kamenného piedestalu a opraven v odborných restau-
rátorských dílnách.

Kafkovo dílo v Přibyslavi rekonstrukci potřebuje. Povětrnostním vlivům Vysočiny 
odolává od 22. září 1957.

Tehdy největší deník, Rudé právo, o jeho slavnostním odhalení informoval v rub-
rice Krátce z domova několika řádky:

„V PŘIBYSLAVI ODHALEN POMNÍK JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA. Před 353 lety, 
kdy husitská vojska na cestě k moravským hranicích oblehla město a nedaleký hrad 
Ronov, husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova ještě před ztečením městských hra-
deb zemřel v těsné blízkosti nynější obce Žižkovo Pole. U příležitosti tohoto výročí 
byl v neděli dopoledne v Přibyslavi odhalen pomník Jana Žižky z Trocnova. Autorem 
návrhu bronzové jezdecké sochy je akademický sochař Bohumil Kafka.“

Jeden z Kafkových modelů vytvořený v Praze v ateliéru umělce v Dělostřelecké 
ulici v roce 1935 byl v Přibyslavi umístěn sedm let po odhalení stejné, ale podstatně 
větší sochy na pražském Vítkově (tam 14. č ervence 1950).

Odlitek Př ibyslavi darovala vláda Č eskoslovenské republiky, našemu městu dala 
přednost před jihočeským Táborem. O postavení pomníku se př ič inil Městský národ-
ní výbor v Přibyslavi a Okresní národní výbor ve Žď áru nad Sázavou.

Podle kunsthistoriků je přibyslavská jezdecká socha propracovaná do největších 
detailů, od koňské anatomie až po dobový koňský postroj a Žižkovo oblečení. Veške-
ré práce při zhotovení byly konzultovány s odborníky, socha proto působí historicky 
věrohodně.

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslavská socha Jana Žižky bude 
po 65 letech snesena a restaurována

DLOUHÉ BÍLÉ KRKY 
labutí velkých (Cygnus olor) 
plují po  hladině Vejholce, 
sedmihektarového rybníka 
rozprostřeného mezi Přibyslaví, 
Modlíkovem a  Malou Losenicí. 
Esovitě prohnutá šíje největších ze 
současně žijících ptáků je obrazem 
elegance a noblesy, nikoli náhodou 
právě labuť byla symbolem 
nekrásnějšího ze všech bohů řecké 
mytologie - Apollóna.

Foto: Ivo Havlík
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Na cyklostezkách platí 
obecné pravidlo zvýšené 
opatrnosti a obezřetnos-
ti vůči ostatním
KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského ředitelství po-
licie kraje Vysočina se i v letošním roce zaměřují na do-
držování dopravních předpisů, které stanoví zákon o provozu 
na pozemních komunikacích. V posledních letech vzniklo v mnoha obcích, napříč 
naším krajem, hned několik nových cyklostezek nebo stezek pro chodce, které 
veřejnost může využívat. Řada cyklistů a chodců povinnost využít této stezky ale 
nerespektuje, čímž mohou porušovat zákon o provozu
na pozemních komunikacích.

„Stezka pro cyklisty“ (zkráceně cyklostezka) je pozemní komunikace nebo její jízdní 
pás určený pro jízdu na jízdním kole. Tato stezka je vyhrazená svislým dopravním 
značením. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu. Stezku pro cyklisty není možné 
využít v automobilové a motocyklové dopravě. Pravidla silničního provozu v České 
republice povolují užití stezky pro cyklisty též jezdcům na kolečkových bruslích nebo 
například lyžařům.

Stezka pro cyklisty může být též doplněna vodorovným dopravním značením 
(šipky, podélné čáry, přechody pro chodce) a může na ni navazovat i přejezd pro 
cyklisty. V některých případech bývá před dopravně kolizním místem, kde není za-
jištěn bezpečný průjezd cyklistů, stezka pro cyklisty ukončena, případně doplněna 
značkou přikazující sesednout z kola. Za tímto místem je označen znovu začátek 
stezky pro cyklisty.

„Stezka pro chodce a cyklisty“ je druh komunikace, na které se pohybují chodci 
a cyklisté po společné stezce. Dopravní značka přikazuje chodcům a cyklistům užít 
v daném směru označený společný pruh, přičemž na takto označené stezce se ne-
smějí chodci a cyklisté navzájem ohrozit. Jiným účastníkům provozu je užití stezky 
zakázáno. Všichni účastníci by 
se měli pohybovat při pravém 
okraji komunikace (ve  směru 
chůze či jízdy).

Povinností všech účastníků je, 
aby se vzájemně neohrožovali 
a  byli vůči sobě ohleduplní. To 
znamená, že cyklisté by se měli 
vyvarovat rychlé a  nebezpečné 
jízdy. Rychlejší účastníci objíždí 
pomalejší zleva, stejně jako se 
na  silnici předjíždějí automobi-
ly. Chodci nemohou jít ve  vět-
ším počtu vedle sebe, ale musí 
umožnit cyklistům bezpečný 
průjezd.

Je-li tedy souběžně s pozemní komunikací zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka 
pro chodce nebo cyklisty, jsou povinni jich chodci i cyklisté využít.

Za nerespektování této zákonné povinnosti hrozí cyklistům či chodcům dle zá-
kona o provozu na pozemních komunikacích pokuta v příkazním řízení až do výše 
dvou tisíc korun.

Od  1. ledna 2022 platí však výjimka z  povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, 
vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený 
prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost 
provozu na pozemních komunikacích.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality

tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451

e-mail: martin.hron@pcr.cz

Stezka pro cyklisty 
– C8a

Stezka pro chodce 
a cyklisty – C10a

Konec stezky pro 
cyklisty – C8b

Konec stezky pro chodce 
a cyklisty – C10a

 Fotbalisté Sativy Keřkov na snímku Ivo Havlíka oslavují letošní první gól

Letošní kopaná měla start poslední březnovou sobotu v Keřkově. Svítilo slunce 
a z trávníku se prášilo jako z vyprahlé stepi. 

V kiosku se po zimní přestávce opět grilovaly dva druhy klobás a z pípy tekl dobře 
čepovaný Rebel. S infl ací obojí zdražilo, ale když pokladní klubu Anna Čapková obe-
šla zaplněnou „tribunu“, měla i ze skromného vstupného přiměřeně plný klobouk. 

Sativa proti rezervě Věžnice začala zostra, než se hosté rozhlédli, prohrávali dva 
nula; jedinou odpověď dali až ve druhém poločase, takže domácí letošní první zápas 
vyhráli 2:1. 

„Bramboráři“ zvítězili i  v druhém jarním utkání na domácím poli, Rozsochatec 
porazili 4:0. A do třetice - o velikonoční neděli na hřišti Sobíňova nasázeli šest branek 
a  žádnou nedostali. Sečteno - do  uzávěrky květnového vydání občasníku Sativa 
ve třech jarních zápasech soupeřům dala tucet branek, jen dva góly dostala a v ta-
bulce přeboru III. třídy se zařadila na druhé místo za suverénní Jeřišno. 

Text: Ivo Havlík

Keřkovští „bramboráři“ sázejí jarní góly

 Jeden ze čtyř velikonočních gólů v síti Přibyslavi. Míči v síti se nepodařilo 
zabránit dvěma Jakubům - Bačkovskému (12) a Siberovi (6), za nimi 

vyčuhuje červený dres našeho brankáře Lukáše Pazderky

První mužstvo SK Přibyslav do  uzávěrky květnového vydání ze tří odehraných 
utkání jarního kola přeboru Kraje Vysočina získalo pouze jeden bod. Bralo ho 
na svém hřišti v zápase s rezervou Velkého Meziříčí za výsledek 3:3, když v poločase 
prohrávalo 1:3.

V dalších utkáních Přibyslav neuspěla. V Třebíči prohrála 3:2 (2:0), v Žirovnici 4:2 
(4:0) a ve velikonoční neděli podlehla doma Pelhřimovu 2:4 (0:2). 

Rovněž rezerva SK Přibyslav v okresní soutěži na jaře zatím uhrála pouze jeden 
bod a to zásluhou velikonoční remízy v Lipnici nad Sázavou 3:3 (3:2), když vyrov-
návací branku minutu před koncem vsítil Vojtěch Veselý. 

Doma „béčko“ prohrálo přespolní derby s Věžnicí 1:2 (1:1) a podlehlo vedoucímu 
celku přeboru České Bělé 0:1 (0:1). 

Do Starého Ranska mužstvo jelo zbytečně, kvůli aprílové sněhové pokrývce tráv-
ník nebyl způsobilý hry. 

Text a foto: Ivo Havlík

Z prvních tří utkání pouze jeden bod
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V  prvomájovou neděli bude SK Přibyslav doma 
v  přeboru Kraje Vysočina hostit celek Náměště nad 
Oslavou - Vícenice.

V květnu naše první mužstvo ještě hraje doma hned 
následující neděli (8. 5.) s Bedřichovem a 22. května 
s Novou Vsí. 

Rezerva SK Přibyslav hraje v  okresním přeboru 
na svém hřišti až v neděli 15. května se Šmolovy a o dva 
týdny později, tedy 29. května, s Dolním Městem.

Sativa Keřkov v neděli 15. května přivítá Golčův Je-
níkov a o dva týdny později, tedy v neděli 29. května, 
rezervu Havlíčkovy Borové. 

Všechny květnové výkopy jsou v 16,30 hodin.

Ivo Havlík

Kopaná 
v květnu

Amatérský hokejový klub HC Přibyslav obsadil dru-
hé místo ve 20. ročníku Vesnické ligy ledního hokeje, 
když v odvetném fi nálovém utkání první dubnovou so-
botu na zimním stadionu ve Žďáru na Sázavou podlehl 
týmu HC Bohdalec 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). 

Soupeř - několikanásobný přeborník Vesnické ligy 
- o týden dříve vyhrál i první souboj 6:5 a stal se tak 
celkovým vítězem soutěže.

Vyrovnaný zápas Bohdalec defi nitivně rozhodl te-
prve 16 vteřin před závěrečnou sirénou trefou do naší 
prázdné klece, když trenér Rostislav Teml odvolal 

brankáře a hráli jsme vabank power play. 
Nejlepšími hráči závěrečného utkání byli vyhlášeni 

přibyslavský gólman Jonáš Mareček a  bohdalovský 
obránce Vladimír Jáša.

Reprezentanti HC Přibyslav bezprostředně po utká-
ní převzali vicemistrovský pohár a  stříbrné medaile 
a sklidili potlesk početné výpravy svých fanoušků. 

Protože hokej se hraje i pro žízeň, úspěšná sezóna 
byla zakončena v hostinci U Kubínů.

Text a foto: Ivo Havlík

Hokejisté Přibyslavi jsou vicemistry Vesnické ligy

V sobotu 26. března se po 13. hodině otevřela vyzdobená sokolovna a začaly přicházet 
první masky spolu s rodiči, prarodiči nebo tetami a strýci. 

Děti si užily odpoledne plné taneční zábavy a her. Součástí zahájení karnevalového hýření 
bylo i sportovní předtančení v provedení dívek Hany Vencové a Elly Vopršalové. DJ Berá-
nek se postaral o diskotéku nabitou energií, klasické dětské tanečky také nechyběly. Celé 
karnevalové dovádění provázeli klauni, kteří s dětmi nejenom tančili, ale také hráli zábavné 
hry. Již tradičně bylo připraveno i podsálí, kde na děti čekaly sportovní soutěže. Každé dítě, 
které se zúčastnilo soutěží, získalo odměnu. 

Děkujeme sponzorům a všem, kteří napekli cukroví a perníčky. Podpořením jste se podí-
leli na dobré pohodě všech účastníků a vykouzlili úsměvy na dětských tvářích. 

Po roční přestávce, kdy se karneval z důvodu nepříznivé pandemické situace nekonal, 
jsme moc rádi, že jsme karneval mohli uspořádat. Přišlo více než 300 návštěvníků a rozzá-
řené oči dětí i ostatních přítomných jsou n ám motivací do příštích let. Za rok se opět těšíme 
na vaši účast, NAZDAR! 

Nejbližší domácí sokolské akce:
23. 4. 2022 Župní přebor v gymnastice Prezentace v 8:30, Sokolovna Přibyslav
4. 6. 2022 Župní přebor v atletice Místo konání: Přibyslav 

Za TJ Sokol Přibyslav Lenka Talíková

Dětský maškarní ples

M A S Á Ž E
RADKA VLČKO

Přibyslav

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

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

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

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

rauty, promoce atd.
  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme
  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
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Dne 5. kv tna 2022 uplyne dev t let od chvíle,  
kdy nás ve v ku 74 let náhle opustil  

drahý tatínek, d de ek, bratr, švagr a strýc  

pan 
 

Ing. Hynek Stolín, CSc. 
Byl šlechtitelem brambor z P ibyslavi.  

 
Z stáváme vd né všem, kte í tiše  

vzpomenou spole n  s námi. 
 

Dcery Marta a Hana s rodinou 

  1939 - 2013 

• Kontrolor výroby 
• Operátor výroby – obsluha laserového 
• Svá e   

Pivnice Přibyslav (U Jakuba) 
hledá obsluhu do místní

provozovny.

Kontakt: 725 207 078



Inzerce KVĚTEN 2022Str. 22

Pelety
EN Plus A1

V sá cích nebo
voln  ložené

cisternou

D ev né
brikety
V plastové fólii 
nebo v kartonové 
krabici

+420 778 700 776
obchod@waldera.cz

Jistota stabilních
dodávek paliva

D ev ná
paliva až 
ke kotli

Objednávejte na

www.waldera.cz
zadejte vaše PS  a uvidíte 
kone nou cenu!

Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz
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Pozvánka do Dolní Jablonné na
FLORIÁNSKOU POUŤ

neděle 8. 5. 2022 v 15.00 h.

Slavnostní mše svatá
u příležitosti svátku sv. Floriána

Celebruje
otec biskup Josef Kajnek

Po ukončení obřadu jsou všichni přítomní zvání na
parket u Strašilů k přátelskému posezení s hudbou.

Na setkání s vámi se všemi se těší 
spoluobčané z Dolní Jablonné
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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

Pro aktuální informace sledujte prosím naše facebookové a webové stránky.
Facebook – Kulturní zařízení města Přibyslav Webové stránky – www.kzmpribyslav.cz
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ve středu 22.  června od 16.00 hodin

Kurfürstův dům (městská knihovna)

př íspěvek na pomůcky č iní  200 Kč

V př ípadě  zájmu vás  prosíme o  závazné př ihlášení  se
do 10.  června na tel .  569 484 361,  mobi l :  739 447 382
nebo osobně  v  informačním centru č i  knihovně .

Kdy

Kde?

Za kolik?

Př ihlašování

 
Př i jďte s i  vyrobit  věnec na dveře.  Budeme barvit ,  š ít ,

 dekorovat,  urč itě  se  máte na co těšit .  Př i jďte zkusit  něco
 nového,  něco se  nauč it .  Moc se  na vás  v  Kurfürstově  domě  těšíme.

Letní věnec na dveře
 
 
 Srdečně vás zveme na červnovou tvořivou dílnu pro

dospělé s lektorkou Kristýnou Marešovou

Červen

ve středu 18.  května od 16.00 hodin

Kurfürstův dům (městská knihovna)

př íspěvek na pomůcky č iní  50 Kč

V př ípadě  zájmu vás  prosíme o  závazné př ihlášení  se
do 13.  května na tel .  569 484 361,  mobi l :  739 447 382
nebo osobně  v  informačním centru č i  knihovně .

Kdy

Kde?

Za kolik?

Př ihlašování

Na místě  v  den tvoření  bude také možné si  zakoupit  hotové
výrobky paní  Miluše Neubauerové.

Př i jďte s i  vytvoř it  květináč  na  jarní  kytičku nebo j inou dekoraci
ubrouskovou technikou,  zkusit  něco nového,  něco se  nauč it .  

Moc se  na vás  v  Kurfürstově  domě  těšíme.

 

Ubrousková technika
 
 
 

Srdečně vás zveme na květnovou tvořivou dílnu pro
dospělé s lektorkou Miluší Neubauerovou

Květen

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 2288.. 55.. 22002222 vv 1199..3300 hh..
vvssttuuppnnéé 110000 KKččKKK

KINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSYY LAVKINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

ssoobboottaa 2288.. 55.. 22002222 vv 1177..0000 hh..
vvssttuuppnnéé 8800 KKččKKK
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E květen 2022

– od 1. května 2022 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav MěÚ Přibyslav
– od 1. května 2022 Háčkované dekorace/Prodejní výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2022 O KRAJINĚ/obrazy, dřevořezy Janáček galerie Janáček galerie, Hodonský
– 1. května 2022 v 16.30 h. Fotbalové utkání/Přibyslav – Náměšť nad Oslavou Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 2. května 2022 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát/KVC Harmonie Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 4. května 2022 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ Přibyslav MŠ Přibyslav/Bezručova ulice MŠ Přibyslav
– 6. května 2022 v 19.00 h. Švec Loupežníkem/DS Furiant/repríza Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. května 2022 v 18.00 h. Švec Loupežníkem/DS Furiant/repríza Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. května 2022 v 19.00 h. Quiz/hra, soutěž Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav
– 8. května 2022 v 16.30 h. Fotbalové utkání/Přibyslav – Bedřichov Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 8. května 2022 v 15.00 h Floriánská pouť Dolní Jablonná/mše svatá Dolní Jablonná Dolní Jablonná
– 11. května 2022 od 8.00 h Český den proti rakovině  ZŠ Přibyslav
– 12. května 2022 v 14.00 h. ŠPACÍR/ nenechte nohy zlenivět… Bechyňovo náměstí/radnice SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 14. května 2022 v 9.30 h. Férová snídaně Školní zahrada Otakárek ZŠ Přibyslav
– 15. května 2022 v 16.30 h. Fotbalové utkání/Přibyslav – Šmolovy Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 15. května 2022 v 15.30 h. Fotbalové utkání/Keřkov – Golčův Jeníkov Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– 17. května 2022 od 9.00 h. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 18. května 2022 od 16.00 h. Tvořivé dílny pro dospělé/ubrousková technika Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. května 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města MěÚ Přibyslav
– 20. května 2022 v 12.00 h. Uzávěrka červnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. května 2022 v 8.30 h. ACO Přibyslavský běh 2022 Areál sportoviště a koupaliště ACO Přibyslav
– 21. května 2022 v 16.00 h. Family fest Koupaliště Přibyslav Živá Přibyslav
– 22. května 2022 v 16.30 h. Fotbalové utkání/Přibyslav – Nová Ves Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 25. května 2022 v 17.00 h. Divadelní soubor při ŠK a ŠD /Kašpárek a Loupežníci Kulturní dům Divadelní soubor Sluníčko
– 27. května 2022 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 27. května 2022 v 14.00 h. Open ZUŠ 2022/Předprázdninové hraní na náměstí Bechyňovo nám. žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 28. května 2022 v 17.00 h. Mimi Šéf 2/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 28. května 2022 v 19.30 h. Mimořádná událost/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 29. května 2022 v 16.30 h. Fotbalové utkání/ Přibyslav – Dolní Město Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 29. května 2022 v 16.30 h. Fotbalové utkání/Keřkov – Havlíčkova Borová Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– od 2. června 2022 v 16.00 h. Výstava fotografi í a fotografi ky Milana Skořepy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 2. června 2022 v 16.00 h. Výstava obrázků/Přibyslavské památky očima dětí Kurfürstův dům KZM Přibyslav, ZŠ Přibyslav
– 3. června 2022 od 18.00 h. Muzejní noc Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 4. června 2022 Župní přebor v atletice TJ Sokol Přibyslav TJ Sokol Přibyslav
– 10. června 2022 od 18.00 h. Noc kostelů Kostel narození sv. Jana Křtitele ŘKF Přibyslav


