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Na rozpočet města je třeba se podívat 
novým pohledem
Jak jsem avizoval v lednovém článku, došlo na posledním zasedání zastupitelstva 
ke schválení rozpočtu na rok 2012 a zároveň ke schválení investic do rekonstrukce 
základní školy a budovy bývalé mateřské školy v Tyršově ulici. Nechci se nyní věno-
vat konkrétním číslům schváleného rozpočtu, ale spíš trendům, které budou tvorbu 
rozpočtů města určovat v budoucnosti.

Zásadními příjmy rozpočtu jsou daňové příjmy, příjem z poplatků za uložení od-
padu na skládce a přijaté dotace. Daňové příjmy jsou ovlivněny tím, o čem se dnes 
hodně hovoří, tj. rozpočtovým určením daní, jehož současný stav je zaznamenán 
na grafu č. 3. Zároveň z tohoto grafu můžeme vyčíst, jak by se změnila výše příjmů 
města Přibyslav v případě přijetí návrhu MF – zřejmě by došlo k navýšení daňových 
příjmů našeho města o cca 10 milionů. Část daňových příjmů pak tvoří daně, jež 
může přímo ovlivnit město Přibyslav – např. daň z nemovitosti, která je dnes v Při-
byslavi držena zastupitelstvem na nejnižší možné úrovni.

Druhým zásadním příjmem města je poplatek za uložení odpadu, který se v po-
sledních letech pohybuje ve výši od 18 do 21 milionů. Tento poplatek přichází do 
rozpočtu města z titulu přítomnosti skládky komunálního odpadu v katastrálním 
území, jež náleží k městu Přibyslav. Je evidentní, že pokud bude v budoucnosti 
provoz skládky ukončen, bude příjem města o tuto částku chudší. I proto je třeba 
uvažovat o všech možnostech prodloužení jejího fungování.

Třetím zásadním příjmem města je položka označená v grafu jako přijaté do-
tace, která zahrnuje cca 13 milionů tvořených účelovými dotacemi na provoz (platy 
zaměstnanců), např. školy, školky, dotace na výkon státní správy a příjmy z hos-
podářské činnosti (hospodářský výsledek skládky, lesů, kabelové TV, nájem LDO 
apod.). Druhá část položky přijaté dotace je tvořena účelovými dotacemi (v roce 
2011 např. dotace na cyklostezku). Je zřejmé, že i výsledek hospodářské činnosti 
skládky v budoucnu ovlivní vývoj příjmů města Přibyslav.

Zásadní položkou pro možnosti financování veškerých investic na straně výdajů 
nejen do školy a školky je výše běžných výdajů města. Vývoj těchto výdajů, které 
obsahují vše z běžného provozu města a městského úřadu, opravy komunikací, 
příspěvky spolkům, a mnoho dalšího, vidíte na grafu č. 2. Na svém posledním za-
sedání rozhodla Rada města Přibyslav o zásadní kontrole čerpání rozpočtu právě 
v oblasti běžných výdajů. Správci paragrafů jsou nyní usnesením RM vázáni čerpat 
jednotlivé paragrafy rozpočtu pouze do 90 % schváleného rozpočtu. Toto opatření 
má vést k úsporám v běžném rozpočtu a týká se i organizací města Přibyslav. Věřím, 
že se nám podaří úspěšně zafinancovat schválené investice, ale bude to vyžadovat  
i úspory na straně našich běžných výdajů. Začněme s nimi včas. 

Martin Kamarád, místostarosta

Dvě lednové poznámky
O rekonstrukci a dostavbě Základní školy Přibyslav rozhodlo zastupitelstvo města 
dne 21. prosince 2011: pro 13 hlasů, proti 1, zdržel se 1; o rekonstrukci Mateřské 
školy v ulici Tyršova rozhodlo zastupitelstvo města: pro 11 hlasů, proti 2, zdržel se 
2. Je to jasná správa pro další rozvoj našeho města. Zastupitelstvo rozhodlo výraz-
nou většinou. Následné schválení rozpočtu na rok 2012 bylo přijato plným počtem 
15 hlasů. Všichni zastupitelé tak podpořili financování těchto investic. Potud je vše 
v naprostém pořádku. Zastupitel nemusí souhlasit se vším. Rozhoduje se dle své cti 
a svědomí. O tom, co se nyní zvláštního děje (po prosincovém veřejném zasedání 
Zastupitelstva města Přibyslav) jsem se rozhodl informovat již v tomto příspěvku. 
Dne 2. 1. 2012 napadl zastupitel Josef Pelikán stavební povolení a osočil vedoucího 
odboru výstavby. Žádá Krajský úřad Kraje Vysočina o přezkoumání vydaného sta-
vebního povolení na Mateřskou školu v ulici Tyršova v Přibyslavi. Mám k dispozici 
i stanovisko projektanta a vedoucího odboru výstavby. Pan zastupitel již podal od 
doby svého zvolení v roce 2010 více než 5 různých podání, udání, trestních ozná-
mení a všechny se ukázaly jako nedůvodné, nepravdivé a byly mu zamítnuty. Jsem 
přesvědčen, že takto dopadne i s touto žádostí. Svými podáními obtěžuje orgány 
veřejné správy, policii apod. Nevím, zda sám sobě nějak prospívá, městu proka-
zuje opravdu medvědí službu. V současné době jsou na obě investice podepsány 
smlouvy o dílo. Probíhá výběr technického dozoru investora a koordinátora bez-
pečnosti práce. Připravuje se předání staveniště.

Vyjadřuji podporu zastupiteli města Přibyslav Ing. Liboru Jouklovi. To, co se 
v jednom deníku a stále stejným redaktorem o něm píše, je cílená diskriminační 
kampaň a nelíbí se mi.

Jan Štefáček, starosta

 Jezdecká socha Jana Žižky od sochaře Bohumila Kafky
  Graf č. 1: Složení příjmů města Přibyslav v tis. Kč  - návrh rozpočtu na rok 2011 

 Graf č. 2: Vývoj běžných výdajů města Přibyslav v tis. Kč Graf č. 3: Rozpočtové určení daní v Kč na 1 obyvatele
(Přibyslav je uvedena bez poplatku za uložení odpadu)



Str. 3ÚNOR 2012 Zprávy z radnice

Z Městského úřadu Přibyslav
Na podzim loňského roku jsme článkem v PO upo-
zorňovali vlastníky branek na sportovních hřištích 
v Přibyslavi na nutnost zabezpečení branek proti 
převrhnutí. S vlastníky branek v Dolní Jablonné 
a v areálu nad benzinovou pumpou jsme se do-
hodli na způsoby úpravy. Branky v Nerudově ulici, 
ke kterým se nikdo nehlásí, budou odvezeny, upra-
veny a umístěny odpovídajícím způsobem, popř. 
nahrazeny jinými brankami.

V lednu jsme provedli jako každoročně vyúč-
tování nákladů na ostatní dopravní obslužnost, 
tj. auto busové spoje, které nejsou zahrnuty v zá-
kladní dopravní obslužnosti, jsou pro dopravce 
prodělečné a jeho ztrátu mu tudíž kompenzují 
obce. Na financování ostatní dopravní obslužnosti 
se v našem regionu podílí celkem osm obcí – Hav-
líčkova Borová, Dlouhá Ves, Oudoleň, Žižkovo 
Pole, Jitkov, Stříbrné Hory, Modlíkov a Přibyslav. 
V loňském roce zaplatily tyto obce celkem 502 tis., 
z toho Přibyslav 309 tis. Kč.   

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav

Odbor životního prostředí
Poškozování kontejnerů na tříděný sběr
V lednu 2012 probíhaly jako každoročně inventury 
majetku města Přibyslav. Při nich odbor životního 
prostředí zjistil, že některé kontejnery na tříděný 
sběr jsou úmyslně poškozované a jsou ve špatném 
stavu. Odbor životního prostředí prosí občany, aby 
v rámci svým možností s kontejnery zacházeli ohle-
duplně. Investice do kontejnerů nebyla malá a ná-
kladná bude i jejich případná oprava. Děkujeme. 

Likvidace odpadů – zapojení do systému svozu 
komunálního odpadu a o zapojení do systému 
tříděného sběru
Odbor životního prostředí Městského úřadu Při-
byslav v roce 2011 několikrát upozorňoval občany, 
kteří se zabývají podnikatelskou činností, buď jako 
právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající, 
že musí mít zákonnou smlouvu o likvidaci odpadů, 
uzavřenou s oprávněnou osobou. Oprávněnou 
osobou ze zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zá-
konů, v platném znění) je i město Přibyslav. Pro-
tože toto upozornění nemělo velkou odezvu, bude 
MÚ Přibyslav v roce 2012 provádět za spolupráce 
Městského úřadu Havlíčkův Brod kontroly zákonné 
likvidace odpadů. 

Rybářské lístky
V květnu 2011 odbor životního prostředí upo-
zorňoval občany, že na základě změny zákona 
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského 
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolov-
ných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon 
o rybářství), v platném znění, je přesunuta kom-
petence k vydávání rybářských lístků z obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností na obecní 
úřady obcí s pověřeným obecním úřadem. Od 1. 7. 
2011 vydává tedy rybářské lístky pověřený obecní 
úřad, město Přibyslav. Tato změna se dotkne všech 
občanů obcí a městysů, které jsou v územním ob-
vodu pověřeného obecního úřadu Přibyslav, tedy:

Dlouhá Ves, Havlíčkova Borová (Peršíkov, Že-
lezné Horky), Modlíkov, Olešenka, Přibyslav (Česká 

Jablonná, Dobrá, Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí,  
Ronov nad Sázavou, Utín), Stříbrné Hory, Žižkovo 
Pole (Macourov). 

Odbor životního prostředí vydává toto upo-
zornění opakovaně z důvodů výskytu množství 
občanů, kteří jezdí pro rybářský lístek zbytečně do 
Havlíčkova Brodu. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav na rok 2012
Zastupitelstvo města Přibyslav na 12. veřejném za-
sedání dne 21. 12. 2011 schválilo rozpočet města 
Přibyslav na rok 2012. Rozpočtové příjmy činí 
63 202 146 Kč a výdaje 56 846 882 Kč. Celkové pří-
jmy se skládají z příjmů daňových ve výši 45 350 000 
Kč, nedaňových 1 666 000 Kč, kapitálových 
2 593 532 Kč a přijatých dotací 13 592 614 Kč. Cel-
ková částka výdajů se skládá z výdajů běžných ve výši 
38 063 552 a investičních 18 783 330 Kč. Z plánova-
ných investic se jedná o rekonstrukci a dostavbu ZŠ 
Přibyslav a rekonstrukci MŠ Přibyslav – Tyršova 242.

Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím jsou 
schváleny následovně: Mateřská škola Přibyslav 
1 200 000 Kč, Základní škola Přibyslav 3 758 000 Kč, 
Kulturní zařízení města Přibyslav 3 100 000 Kč. 
Pro Sportovní zařízení města Přibyslav s. r. o. byla 
schválena dotace ve výši 1 965 000 Kč.

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 
na rok 2012 výnosy ve výši 21 318 150 Kč a náklady 
10 570 650 Kč.     

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor výstavby
Informace o spuštění Geoportálu ČEZ. Od 1. 1. 
2012 byla žadatelům z řad veřejnosti zpřístupněna 
internetová aplikace, umožňující on-line podávání 
žádostí o vyjádření k existenci sítí ve správě spo-
lečnosti ČEZ. Tato vyjádření jsou vyžadována jako 
povinná příloha k vybraným žádostem na stavební 
úřad. Aplikace je zpřístupněna na internetové adrese 
http://geoportal.cez.cz. Zde můžete podat žádost o 
vyjádření k existenci sítí společností ČEZ Distribuce, 
a. s., a ČEZ ICT Services, a. s., a sledovat stav jejího 
vyřízení. Vyjádření v elektronické podobě jsou po-
skytována zdarma prostřednictvím tohoto portálu a 
mají stejnou právní váhu jako vyjádření zaslaná poš-
tou v tištěné podobě. Žadatel při vytvoření žádosti 
o vyjádření vyznačí nad mapovým podkladem své 
zájmové území, které je pro zpracování žádosti roz-
hodující. Stejnou službu již cca 2 roky poskytuje rov-
něž společnost Telefonica O2. Na internetové adrese 
www.cz.o2.com/dokumentace je možné elektronic-
kou cestou vyžádat od správce sítě vyjádření o pod-
zemním vedení telefonních kabelů. Toto vyjádření je 
bezplatné a výrazně rychlejší než dosud používaný 
způsob zasílaní klasickou poštovní zásilkou. V přípa-
dech, kdy nedochází ke střetům se sítěmi společnosti 
Telefonica O2, je vyjádření zasíláno obvykle v desít-
kách minut. Starý způsob zasílání poštovní zásilkou 
je i nadále v platnosti.        

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor správy a údržby
V měsíci lednu pracovníci místního hospodářství 
demontovali vánoční výzdobu a odstranili vánoční 

strom před radnicí. V průběhu měsíce prováděli 
údržbářské práce na bytových nebytových domech 
ve vlastnictví města, a to v budově „Starého Špi-
tálu“, v budově DPS, radnice a MŠ na ulici Tyršova, 
kde bylo nutno odstranit dřevěné prvky z budovy 
a budovu připravit k předání firmě k započetí 
stavebních prací. Připravujeme osazení zábradlí 
podél chodníku u parku na ulici Jiráskova naproti 
obchodu Pramen. Nakoupili jsme nové odpadkové 
koše, které v jarním období budou osazeny do ulic 
města. Minulý měsíc bylo provedeno výběrové 
řízení na rekonstrukci nebytového prostoru ve 
spodní části domu č. p. 41. Stavební úpravy bu-
dou spočívat ve vzniku nové bytové jednotky pro 
1 osobu a zároveň bude ponechána část stávající 
prodejny. Na tuto rekonstrukci byla zpracována 
žádost o dotaci z programu bydlení na Ministerstvo 
pro místní rozvoj a souběžně požádáno o finanční 
prostředky z Ministerstva vnitra. Na požadavek ve-
doucího prodejny Jednota jsme nakoupili betonové 
odpadkové koše, které jsme umístili před prodejnu. 
Původní, již nevyhovující odpadkové koše, nakou-
pilo v minulosti Coop družstvo Havlíčkův Brod, 
které není povinno odpadkové koše zajišťovat. Sou-
běžně v tomto měsíci byla provedena inventarizace 
majetku města. V polovině měsíce ledna jsme díky 
sněhové nadílce, která ovšem neměla dlouhého 
trvání, mohli vyzkoušet nový traktor Lamborghini 
s novou otočnou radlicí. Naši řidiči si traktor po-
chvalují, jen je potřeba si práci s množstvím růz-
ných „páček“ uvnitř osvojit.

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSÚ

SETKÁNÍ MÍSTOSTAROSTY
S OBČANY MĚSTA 

PŘIBYSLAV NA TÉMA:

REKONSTRUKCE 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

  KDY: čtvrtek  9. února 2012 
od  18.00 hod.

KDE: VELKÁ ZASEDACÍ 
MÍSTNOST

* * *

ON-LINE CHAT 
S MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA 

ČTVRTEK 23. LEDNA 2012
 od 13.00 hod. do 14.00 hod.

 na  www.pribyslav.cz

http://geoportal.cez.cz/
http://www.cz.o2.com/dokumentace
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91/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 21. 12. 2011.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zahájení

92/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Přibyslav na 
rok 2012.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Blok zpráv

93/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přibyslav na 
rok 2012.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

94/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav ruší usnesení č. 119/2007 ze dne 29. 8. 2007 s účinností od 21. 12. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 21. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 4.

Zrušení 
usnesení

95/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodejní cenu jednoho m2 stavebních pozemků v lokalitě „pod 
bramborárnou II. etapa“ ode dne 21. 12. 2011 ve výši 450 Kč.
Odpovědnost: Jana Krejčová
                             Ing. Zdeňka Teclová
Termín: od 21. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 4.

96/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ s firmou UNISTAV, a. s., Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, 
IČ 00531766. Cena díla je 49.142.438 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                             Ing. Zdeňka Teclová
                             Václav Chlubna
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Výběrové 
řízení

97/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242“ s firmou STAVOKOMP SERVICE s. r. o., Bělohradská 119, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25274368. Cena díla je 4.777.777 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                             Ing. Zdeňka Teclová
                             Ing. Jan Tomek
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 2, zdržel se 2.

98/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje předloženou koncesní dokumentaci Provozování vodovodu města 
Přibyslav dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

99/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, firmu SOME Jindřichův 
Hradec s. r. o., Jarošovská 1267, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČ 62508831, jako dodavatele traktoru 
Lamborghini R2.80 Target a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy. Nabídková cena je 755.000 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

100/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu č. 10050501 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního 
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4, IČ 00020729 a městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

101/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dohodu obcí o změně hranice obce mezi katastrálním územím 
Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, obec Dlouhá Ves, katastrálním územím Přibyslav, obec Přibyslav 
a katastrálním územím Dolní Jablonná, obec Přibyslav. Touto dohodou se dosavadní:
- pozemky parc. č. st. 273, 121, 133, 134, 150, 222, 245, 248, 261
- pozemky parc. č. 748, 749/2, 863/2, 863/3, 863/4, 863/13, 863/15, 863/18, 863/19, 863/20, 863/21, 
863/22, 863/23, 943/3, 944/1, 944/2, 949/3, 949/4, 1413/2, 1478
- budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 273, budova č. p. 98 na pozemku parc. č. st. 121,  budova bez 
čp/če na pozemku parc. č. st. 133, budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 134,
budova č.e. 32 na pozemku parc. č. st. 150, budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 222, budova bez 
čp/če na pozemku parc. č. st. 245, budova č. p. 129 na pozemku parc. č. st. 248 a rozestavěná budova na 
pozemku parc. č. st. 261 dle geometrického plánu č. 429-1214/2011  vyhotoveným firmou GEONOVA, s. r. 
o., Havlíčkův Brod, Kyjovská 1962 převádí z k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu do k. ú. Přibyslav
a pozemek parc. č. 2036 převádí z k. ú. Dolní Jablonná do k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Dohoda

102/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., 
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 48173002, kterou město Přibyslav prodává stavbu „Přibyslav – TI pro 
20 RD Pod Bramborárnou, II. část“ (vodovodní řad „1, 2, 4“ PVC 110, celková délka 463,5 m a kanalizační 
řad PVC KG DN 250, dl. 523,6 m) na pozemcích parc. č. 981/9, 981/39, 1709/2, 981/91, 984/4, 999/6 
v k. ú. Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                             Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Prodej

103/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 981/99 o výměře 
1062 m2 v k. ú. Přibyslav panu Miloši Pařilovi, Přibyslav, Lesnická 673 a slečně Kristýně Musilové, Přibyslav, 
Wolkerova 602 za kupní cenu 477.900 Kč. Záměr obce byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. 
Náklady spojené s prodejem, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud tato smlouva nebude 
uzavřena do dvou měsíců od 21. 12. 2011, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto 
usnesení pozbývá platnosti. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 21. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 21. 12. 2011

Pokračování na str. 5

Pokračování na str. 5

plně spokojen/a celkem spokojen/a spíše spokojen/a nespokojen/a

Z činnosti kontrolního 
výboru v roce 2011
Kontrolní výbor je zákonem stanovený poradní orgán 
zastupitelstva obce nebo města. Tento výbor kontroluje 
plnění usnesení zastupitelstva a rady, dále kontroluje do-
držování právních předpisů ostatních výborů a obecním 
úřadem na úseku samostatné působnosti. Plán činnosti 
kontrolního výboru schvaluje zastupitelstvo obce. Kon-
trolní výbor Zastupitelstva města Přibyslav se schází 
každé 3 měsíce a podrobně plánuje provádění kontrol 
dle plánu, který schválilo zastupitelstvo města. Kontroly 
provádí kontrolní skupiny, které jsou sestaveny na schůzi 
kontrolního výboru. Z každého jednání a z každé kont-
roly je proveden zápis, který je předložen zastupitelstvu. 
Na veřejném jednání zastupitelstva města jsou v pro-
gramu zařazeny zprávy předsedů kontrolního i finanč-
ního výboru.

Za rok 2011 Kontrolní výbor Zastupitelstva města 
Přibyslavi provedl přibližně 25 kontrol, které zabíraly ši-
roké spektrum oblastí činností samosprávy našeho města 
(např. inventarizace majetku města, plnění usnesení rady 
města a zastupitelstva města, stav pohledávek a jejich vy-
máhání, hospodaření příspěvkových organizací, prodej 
bytů, žádosti o příspěvek z rozpočtu města, inventari-
zace, nájemní smlouvy...).

Pokud zde mohu sdělit svoje zkušenosti člena kontrol-
ního výboru za uplynulý rok, pak konstatuji, že činnost 
kontrolního výboru probíhá v pracovní atmosféře s cílem 
splnit připravený plán a při zjištění závady doporučit 
zastupitelstvu opatření. Spolupráce jednotlivých členů 
kontrolního výboru je vynikající, při návrhu usnesení se 
zohledňují vznesené připomínky. 

Na tomto místě bych rád poděkoval všem členům 
kontrolního výboru za jejich obětavou práci v roce 2011. 
Poděkování patří také zaměstnancům Městského úřadu 
Přibyslav a všem, kdo s námi spolupracovali při prove-
dených kontrolách. 

Michael Omes
člen KV Zastupitelstva města Přibyslav

Dotazníkové šetření mezi 
klienty pečovatelské služby
V roce 2011 poskytovala Pečovatelská služba své služby 
122 obyvatelům Přibyslavi a okolních obcí. Z toho 70 
klientům jsme poskytovali pouze úkon donášku či dovoz 
oběda do jeho domácnosti a 52 klientů využívalo služeb 
Pečovatelské služby Přibyslav ve větším rozsahu. Mezi 
tyto úkony patří zejména pomoc s oblékáním a svlékáním, 
s prostorovou orientací, s úkony osobní hygieny, s přípra-
vou a podáním jídla a pití, s úklidem domácnosti, se zajiště-
ním běžných nákupů a pochůzek a pomoc při doprovodu  
klienta např. na poštu, k obvodnímu lékaři apod. Za uply-
nulý rok 18 klientů přibylo a s 10 klienty jsme se rozloučili. 
Tito klienti zemřeli nebo byli umístěni do pobytových zaří-
zení, kde je jim zajištěna 24hodinová péče.

Začátkem měsíce prosince 2011 obdrželi klienti Pečo-
vatelské služby Přibyslav dotazník, ve kterém měli hodnotit 
spokojenost s poskytovanými službami. V dotazníku měli 
klienti též možnost vyjádřit se, v čem jim poskytovaná 
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104/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 24/16 o výměře 1 m2 

v k. ú. Dobrá, odděleného od pozemku parc. č. 24/7 geometrickým plánem č. 284-71/2011 vyhotoveným firmou 
Lenka Mášová – Geodezie, Přibyslav, Bechyňovo náměstí 6 za pozemek parc. č. st. 182 o výměře 1 m2 v k. ú. Dobrá 
ve vlastnictví ideální jedné poloviny paní Františky Hánové, Přibyslav, Dobrá 14 a ideální jedné poloviny manželů 
Jaroslava a Marie Hánových, Přibyslav, Dobrá 14. Směňující strany se vůči sobě považují za vyrovnané. Náklady 
spojené se směnou hradí směňující rovným dílem. Záměr obce byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Pokud 
příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od  
21. 12. 2011, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 21. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Směna

105/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 198 o výměře 143 m2 
v k. ú. Ronov nad Sázavou z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Převod

106/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 25/2 o výměře 147 m2, 
parc. č. 26/3 o výměře 497 m2, parc. č. 30/2 o výměře 141 m2 a parc. č. 331/2 o výměře 763 m2  v k. ú. Česká Jablonná 
z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

107/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou paní Miroslava Imramovská, Žďár nad Sázavou, 
Brodská 1822/3 a pan Dobroslav Němec, Přibyslav, Ronovská 331 darují městu Přibyslav díl „a“ o výměře 13 m2, 
oddělený od pozemku parc. č. 24/1 v k. ú. Přibyslav geometrickým plánem č. 1341-2/2010 vyhotoveným firmou 
Lenka Mášová – GEODEZIE, Přibyslav, Bechyňovo náměstí 6.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Darování

108/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje čistírny odpadních vod a kanalizace Přibyslav, a  to pozemků 
parc. č. st. 1228 o výměře 75 m2, parc. č. st. 1229 o výměře 143 m2, parc. č. st. 1230 o výměře 68 m2, parc. č. st. 1231 
o výměře 439 m2, parc. č. st. 1232/1 o výměře 35 m2, parc. č. st. 1232/2 o výměře 26 m2, parc. č. st. 1232/3 
o výměře 35 m2, části pozemku parc. č. 167/1 o výměře cca 1350 m2, části pozemku parc. č. 167/11 o výměře 
cca 410 m2, budovy č. p. 694 na pozemku parc. č. st. 1228 a budov  
bez čp/če na pozemcích parc. č. st. 1229, 1230, 1231, 1232/1, 1232/2 a 1232/3 vše v k. ú. Přibyslav a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 2.

Záměr

109/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. st. 1189 o výměře 83 m2 a parc. č. st. 1190 
o výměře 84 m2 a staveb bez čp/če na pozemcích parc. č. st. 1189 a 1190 vše v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

110/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 175/3 o výměře 112 m2, parc. č. 183/5 
o výměře 40 m2, parc. č. 185/17 o výměře 33 m2 a parc. č. 2004 o výměře 62 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

111/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr darování části pozemku parc. č. 124/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Hřiště a 
rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

112/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí rezignaci na funkci členky Osadního výboru Ronov nad Sázavou paní 
Ivany Fejfarové z důvodu změny bydliště a za práci v Osadním výboru Ronov nad Sázavou jí děkuje.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zastupitel - 
stvo města

113/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Osadního výboru Ronov nad Sázavou pana Richarda Viskupa, Ronov 
nad Sázavou 21.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

114/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje odměny členům výborů Zastupitelstva města Přibyslav za rok 2011 dle 
přílohy k jednání.
Odpovědnost: Marie Holcmanová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

115/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za provo zovaný 
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Obecní 
legislativa

116/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje poskytnout finanční dar ve výši 50.000 Kč Nemocnici Havlíčkův Brod p. o., 
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Rozpočet 
města

117/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 10/2011 k rozpočtu města Přibyslav na 
rok 2011.
Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 10/2011
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

118/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočet města Přibyslav na rok 2012 v závazných ukazatelích.
Příloha: Rozpočet města Přibyslav na rok 2012.
Příloha: Finanční plán hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2012.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

119/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtový výhled města Přibyslav na období 2013 – 2015.
Příloha: Rozpočtový výhled města Přibyslav na období 2013 - 2015.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Pokračování Usnesení zastupitelstva ze str. 4

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

služba pomáhá, zda by uvítali nebo potřebovali nějakou 
změnu (návrhy na další zlepšení služby) nebo s čím kon-
krétně jsou spokojeni či nespokojeni. Byl zde i prostor 
pro vyjádření jejich připomínek a stížností na kvalitu 
poskytovaných služeb, a to i anonymně. Z počtu 98 ro-
zeslaných dotazníků se nám jich nakonec vrátilo 71, což 
je návratnost dotazníků 72%.

Poskytované služby klientům pomáhají např. abych: …
„měla lepší kvalitu života; žila; překonal obtíže, které při-
náší život a stáří; měl dovezené obědy; ve spokojenosti 
zbytek svého života dožila v pohodě mezi hodnými a pří-
jemnými pečovatelkami; spokojeně žila; pravidelně mám 
dovezený oběd; i když musím někam odjet, mám zajiště-
no, že po návratu mám oběd na místě; v době nemoci 
mi zařídí vše potřebné a usnadňují mi život; děkuji za 
ochotu sestřiček, např. za donášku obědů i další; mohl 
žít doma; mohla v klidu dožít ve svém bytě; si v klidu vy-
řídila různé pochůzky (lékař, holič, pošta, nákup); mám 
víc času na domácí práce a péči o manžela.“
Klienti by uvítali změnu (potřebovali by) např.: v jed-
nom případě klient napsal, že ho žádná změna nenapa-
dá, v ostatních případech zůstala tato kolonka nevyplně-
na nebo proškrtnuta.
Klienti jsou spokojeni např.: … „s doručováním obědů; 
s dovážkou oběda; se vším; s dovážkou obědů; ochotou 
pracovnic pečovatelské služby; s komunikací a ochotou 
pečovatelek; pečovatelky jsou velice ochotné; s tím, že 
služby jsou poskytovány ochotně, perfektně a s úsmě-
vem; s veškerými službami; s pečovatelkami; s dámami, 
které jsou velmi příjemné; jsem spokojena a děkuji za 
dovážení obědů, více zatím nepotřebuji.“
Klienti jsou nespokojeni např.: tato kolonka zůstala ne-
vyplněna nebo proškrtnuta
V kolonce připomínek, námětů a stížností klienti zmi-
ňovali např.: … „díky všem; aby se služby už nezdražova-
ly; k rozvozu obědů – je nevhodné používat různé druhy 
misek (kastrůlků) a víček na ně; často netěsní – obsah 
se rozlévá, 4-miskové nosiče jsou nekvalitní; pro bezpeč-
nost obyvatel v domě s pečovatelskou službou je potřeb-
né namontovat do bytů kouřové alarmy; můj názor na 
tyto služby – je to náročné, přitom dámy, které službu 
vykonávají, jsou usměvavé, což také záleží i na nás kli-
entech, jak se k nim chováme; pouze by neměly být ob-
těžovány byrokracií „bílých límečků“; děkuji, jsem zatím 
sobě stačná, popřípadě mně pomůže se vším dcera; při 
dovážce oběda prosím vždy zazvoňte, děkuji.“

Co se týče daných připomínek a stížností:
– ohledně zdražování – vzhledem k tomu, že poslední 
zvýšení cen za poskytované služby bylo od 1. 1. 2008 
a vzhledem k narůstajícím cenám energií, benzínu 
a DPH, budeme na jaře navyšovat ceny za poskytované 
služby.  
– ohledně 4 miskových jídlonosičů – tyto 4 miskové jíd-
lonosiče jsou ve vlastnictví firmy Losenka a. s., od které je 
mají klienti zapůjčené. Pečovatelská služba Přibyslav dis-
ponuje jídlonosiči 3 miskovými, které jsou již daleko kva-
litnější. Bohužel nám ale ve vývařovně firmy Losenka a. s. 
její pracovníci tyto jídlonosiče zaměňují, takže pak dochází 
k tomu, že každý kastrůlek či víčko v nosiči je jiné. Budeme 
se tedy nadále snažit apelovat na zaměstnance této firmy, 
aby kastrůlky a víčka dávali správně.
– ohledně namontování kouřových alarmů do bytů 
DPS – bereme jako dobrý podnět pro zajištění bezpeč-
nosti obyvatel DPS, předneseme ho na poradě vedou-
cích pracovníků Městského úřadu a předáme ho odpo-
vědným pracovníkům.

Musím říci, že s návratností dotazníků i s jejich vý-
sledky jsem velmi spokojena. Zejména musím podě-
kovat klientům Pečovatelské služby za jejich čas při 
vyplňování těchto dotazníků a za jejich důvěru v nás. 
Velice nás tento výsledek i ohlasy na námi poskytova-
nou péči těší. 

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS

Pokračování článku Dotazníkové šetření... ze str. 4
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VYHLAŠUJE  
 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
 

ADMINISTRÁTOR PROGRAMU LEADER 
 
1.  Název obecně prospěšné společnost:              Havlíčkův kraj, o.p.s. 
2.  Druh práce:                                                                 administrativní pracovník MAS  
3.  Platové podmínky:                                        podle pravidel PRV MAS 
4.  Místo výkonu práce:                 katastrální území MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
5.  Druh pracovního poměru:    pracovní poměr na dobu neurčitou 
6.  Předpokládaný nástup:    květen/červen 2012 
 
Podmínky pro účast ve výběrovém řízení: 

• minimálně středoškolské vzdělání (USO), směr ekonomika a administrativa, právo, právní a veřejnoprávní 
činnost nebo publicistika, knihovnictví a informatika 

• praxe ve veřejné správě, státní správě, finančnictví nebo příbuzném oboru výhodou 
• dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k 

plnění pracovních úkolů 
• velmi dobrá znalost práce na PC  
• řidičský průkaz skupiny B 

 
Pracovní náplň 

• administrace LEADER IV.1.2. -  Místní projekty žadatelů 
• vedení výkaznictví LEADER IV.1.1. - Místní akční skupina 
• správa finančních toků LEADER IV.1.1. a IV.1.2. a kontrola harmonogramů realizace projektů LEADER 

(včetně projektů spolupráce) 
• organizační zajištění akcí, zasedání výborů a pracovních schůzek o.p.s. 
• informační servis pro partnery a klienty o.p.s. 
• materiálově a provozní zabezpečení o.p.s. 
• administrativní podpora a vedení agendy 
• zpracování dotazníkových šetření 
• příprava účetních dokladů a vedení účetnictví 
• archivace materiálů o činnostech o.p.s. a projektech 
• aktualizace webových stránek o.p.s., příprava zpravodaje 

 
Přihláška musí obsahovat: 

• jméno, příjmení a titul zájemce 
• datum a místo narození 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu 
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
• datum a podpis zájemce 

 
Zájemce k přihlášce připojí: 

• strukturovaný životopis, s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech z oboru, 
uvedení důvodů motivace k práci v místní akční skupině 

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

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
 
Přihlášku můžete předat osobně na podatelně Městského úřadu ve Ždírci n.D. nebo zaslat na adresu: 
Havlíčkův kraj o.p.s., Školní 500, 582 63  Ždírec nad Doubravou 
 
Obálku označte nápisem "Výběrové řízení č. 1/2012 - neotvírat". 
Lhůta pro podání přihlášek končí 24.2.2012 do 12:00 hod. 

Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady, ve Ždírci n.D. 20.1.2012 

 

VYHLAŠUJE  
 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
 

ADMINISTRÁTOR PROGRAMU LEADER 
 
1.  Název obecně prospěšné společnost:              Havlíčkův kraj, o.p.s. 
2.  Druh práce:                                                                 administrativní pracovník MAS  
3.  Platové podmínky:                                        podle pravidel PRV MAS 
4.  Místo výkonu práce:                 katastrální území MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
5.  Druh pracovního poměru:    pracovní poměr na dobu neurčitou 
6.  Předpokládaný nástup:    květen/červen 2012 
 
Podmínky pro účast ve výběrovém řízení: 

• minimálně středoškolské vzdělání (USO), směr ekonomika a administrativa, právo, právní a veřejnoprávní 
činnost nebo publicistika, knihovnictví a informatika 

• praxe ve veřejné správě, státní správě, finančnictví nebo příbuzném oboru výhodou 
• dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k 

plnění pracovních úkolů 
• velmi dobrá znalost práce na PC  
• řidičský průkaz skupiny B 

 
Pracovní náplň 

• administrace LEADER IV.1.2. -  Místní projekty žadatelů 
• vedení výkaznictví LEADER IV.1.1. - Místní akční skupina 
• správa finančních toků LEADER IV.1.1. a IV.1.2. a kontrola harmonogramů realizace projektů LEADER 

(včetně projektů spolupráce) 
• organizační zajištění akcí, zasedání výborů a pracovních schůzek o.p.s. 
• informační servis pro partnery a klienty o.p.s. 
• materiálově a provozní zabezpečení o.p.s. 
• administrativní podpora a vedení agendy 
• zpracování dotazníkových šetření 
• příprava účetních dokladů a vedení účetnictví 
• archivace materiálů o činnostech o.p.s. a projektech 
• aktualizace webových stránek o.p.s., příprava zpravodaje 

 
Přihláška musí obsahovat: 

• jméno, příjmení a titul zájemce 
• datum a místo narození 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu 
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
• datum a podpis zájemce 

 
Zájemce k přihlášce připojí: 

• strukturovaný životopis, s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech z oboru, 
uvedení důvodů motivace k práci v místní akční skupině 

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

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
 
Přihlášku můžete předat osobně na podatelně Městského úřadu ve Ždírci n.D. nebo zaslat na adresu: 
Havlíčkův kraj o.p.s., Školní 500, 582 63  Ždírec nad Doubravou 
 
Obálku označte nápisem "Výběrové řízení č. 1/2012 - neotvírat". 
Lhůta pro podání přihlášek končí 24.2.2012 do 12:00 hod. 

Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady, ve Ždírci n.D. 20.1.2012 

VYHLAŠUJE 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
ADMiNiSTRÁTOR PROgRAMU LEADER
1. Název obecně prospěšné společnost:
 Havlíčkův kraj, o.p.s.
2. Druh práce:    
 administrativní pracovník MAS 
3. Platové podmínky:    
 podle pravidel PRV MAS
4. Místo výkonu práce:    
 katastrální území MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
5.  Druh pracovního poměru:   
 pracovní poměr na dobu neurčitou
6. Předpokládaný nástup:   
 květen/červen 2012

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
minimálně středoškolské vzdělání (USO), směr eko-•	
nomika a administrativa, právo, právní a veřejnoprávní 
činnost nebo publicistika, knihovnictví a informatika
praxe ve veřejné správě, státní správě, finančnictví •	
nebo příbuzném oboru výhodou
dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spoleh-•	
livost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup 
k plnění pracovních úkolů
velmi dobrá znalost práce na PC •	
řidičský průkaz skupiny B•	

Pracovní náplň
administrace LEADER IV.1.2. - Místní projekty žadatelů•	
vedení výkaznictví LEADER IV.1.1. - Místní akční skupina•	
správa finančních toků LEADER IV.1.1. a IV.1.2. a kon-•	
trola harmonogramů realizace projektů LEADER 
(včetně projektů spolupráce)
organizační zajištění akcí, zasedání výborů a pracov-•	
ních schůzek o.p.s.
informační servis pro partnery a klienty o.p.s.•	
materiálově a provozní zabezpečení o.p.s.•	
administrativní podpora a vedení agendy•	
zpracování dotazníkových šetření•	
příprava účetních dokladů a vedení účetnictví•	
archivace materiálů o činnostech o.p.s. a projektech•	
aktualizace webových stránek o.p.s., příprava zpravodaje•	

Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul zájemce•	
datum a místo narození•	
státní příslušnost uchazeče•	
místo trvalého pobytu•	
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povo-•	
lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis zájemce•	

Zájemce k přihlášce připojí:
strukturovaný životopis, s uvedením údajů o dosavad-•	
ních zaměstnáních a odborných znalostech z oboru, 
uvedení důvodů motivace k práci v místní akční skupině
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 mě-•	
síce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad, 
osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; 
pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží 
bezúhonnost čestným prohlášením
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání•	

 
Přihlášku můžete předat osobně na podatelně Měst-
ského úřadu ve Ždírci n. D. nebo zaslat na adresu: 
Havlíčkův kraj o.p.s., Školní 500, 582 63  Ždírec nad 
Doubravou
 
Obálku označte nápisem „Výběrové řízení č. 1/2012 - 
neotvírat“. Lhůta pro podání přihlášek končí 24. 2. 2012 
do 12:00 hod.
Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady, ve Ždírci n. D., 
20. 1. 2012

271/2011 Rada města Přibyslav ruší usnesení Rady města Přibyslav č. 3/2001 ze dne 10. 1. 2001.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zrušení 
usnesení

272/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č: IV-12-2008846/
VB/1 k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1658, 179/15 a 179/14 v k. ú. Přibyslav mezi městem 
Přibyslav a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

273/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a firmou Asseco Solutions, a. s., 
140 02 Praha 4, Zelený pruh 1560/99, IČ 64949541.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

274/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatky servisních smluv č. 1316S/05/260, č. 2776S/07/260 mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a firmou IMPROMAT CZ, spol. s r. o., U Hellady 
697/4, 140 00 Praha 4, IČ 48117820 regionální pobočkou v Brně.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

275/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/2008 ze dne 17. 1. 2008, uzavřené mezi 
městem Přibyslav a SDH Utín, IČ 60128780 ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

276/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 12. 2000, uzavřené mezi městem 
Přibyslav a Základní uměleckou školou Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 70153701.
Dodatek č. 1 bude uzavřen s organizací Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 
31, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 72545950.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

277/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 21. 11. 2008, uzavřené 
mezi městem Přibyslav a Domem dětí a mládeže u Aleje, Masarykova 2190, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70153353.
Dodatek č. 1 bude uzavřen s organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková 
organizace se sídlem Rubešovo náměstí  171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 72063050.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

278/2011 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 951/25 o výměře 2400 m2 a pozemku parc. č. 
408/4 o výměře 3473 m2 v k. ú. Přibyslav akciové společnosti OSIVA, Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304 na dobu 
určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za cenu 800 Kč/ha.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

279/2011 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 3 v domě s pečovatelskou službou Přibyslav, Tržiště 254 panu Jaroslavu 
Kohoutovi, bytem Bechyňovo náměstí 62, Přibyslav. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše měsíčního 
nájemného je stanovena na 20 Kč za 1 m2 s možností navýšení ceny nájmu o míru inflace vyhlášené ČSÚ.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

280/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s odepsáním pohledávky za inzerci v Přibyslavském občasníku dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kulturní 
zařízení

281/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje zrušit ke dni 31. 12. 2011 Odbor sociální péče Městského úřadu Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

282/2011 Rada města Přibyslav odvolává ke dni 31. 12. 2011 z funkce vedoucí Odboru sociální péče Městského úřadu 
Přibyslav paní Jarmilu Málkovou z důvodu organizačních změn Městského úřadu Přibyslav a za její výkon funkce 
vedoucí odboru jí děkuje.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

283/2011 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2011 řediteli Základní školy Přibyslav 
Mgr. Luďku Ježkovi, ředitelce Mateřské školy Přibyslav paní Miloslavě Pospíchalové, ředitelce Kulturního zařízení 
města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli Sportovního zařízení města Přibyslav, s. r. o. panu Zdeňku 
Matějkovi, veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů panu Josefu Hamerníkovi ve výši  
dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

284/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s odpisem nedobytných pohledávek v hospodářské činnosti dle přílohy k jednání 
v částce 3.993,69 Kč.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
                            Petra Holubová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

285/2011 Rada města Přibyslav schvaluje odpis pohledávky dle přílohy k jednání v celkové výši 5.840 Kč.
Odpovědnost: Petra Holubová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

286/2011 Rada města Přibyslav schvaluje odpis pohledávky za pronájem pozemku společnosti PeGAZ International, a. s., 
Masarykovo náměstí 62, 798 52 Konice, IČ 25551825 v celkové výši 365 Kč. 

Odpovědnost: Petra Holubová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

287/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2011.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 11/2011
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 30. 12. 2011

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 11. 1. 2012
1/2012 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 

náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností A.S.A., s. r. o., U Stadionu 50/V, 380 
01 Dačice, IČ 19012161 o ukládání odpadů na skládce města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

2/2012 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 
a Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha, IČ 70889953 na pozemek parc.  
č. 1770/1, k. ú. Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

3/2012 Rada města Přibyslav schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor, místnosti č. 
104 a č. 105 v budově radnice města Přibyslav, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Úřadem práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1, 128 00 
Praha 28 – Nové město, IČ 72496991. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

4/2012 Rada města Přibyslav ukládá správcům paragrafů zajistit čerpání výdajů paragrafů do 
maximální výše 90 % schváleného rozpočtu. Výdaje přesahujících 90% objemu prostředků  
v jednotlivých paragrafech podléhají schválení Radou města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
                            Správci paragrafů rozpočtu města na rok 2012
                            Mgr. Jan Štefáček
Termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomů-
cek funguje při Pečovatelské službě Přibyslav od 
roku 2010. V roce 2011 služby půjčovny využilo 
a pomůcku si zapůjčilo 28 lidí a úhrady půjčovného 
činily částku 24 737 Kč.

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních po-
můcek nabízí zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi 
po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně 
postižené občany všech věkových kategorií. Cílem 
je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí 
léčby, jak pro samotné nemocné, tak pro osoby 
o ně pečující. Úhrada za zapůjčení těchto pomůcek 
je stanovena v Ceníku kompenzačních a rehabili-
tačních pomůcek (Ceník půjčovny kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčovny najdete 
na webových stránkách města Přibyslav pod odka-
zem Sociální služby nebo je k dispozici na poda-
telně Městského úřadu Přibyslav a v Informačním 
centru Přibyslav).

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

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

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Křesadlo 2011 – Cena pro 
obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci
Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina pro 
regiony Havlíčkův Brod a Chotěboř srdečně zve 
veřejnost na předávání ceny KŘESADLO 2011 
– Ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci. Slavnostní předávání ocenění dobrovolníků se 
uskuteční v pátek 10. února 2012 v 16.00 hodin 
v sále staré radnice v Chotěboři. 

Na slavnostní předávání ceny Křesadlo přijal po-
zvání i PhDr. Jiří Tošner z  Hestia, o. s. - Národního 
dobrovolnického centra Praha. Po předání cen 
bude následovat beseda s PhDr. Jiřím Tošnerem 
na téma dobrovolnictví a budou zde také k vidění 
dokumentární filmy o dobrovolnictví. Účast na 
slavnostním předávání cen přislíbila i paní Eliška 
Pavlíková, starostka města Chotěboř, a Bc. Jan 
Tecl, starosta města Havlíčkův Brod. Celé slavností 
odpoledne hudebně doprovodí žáci Základní umě-
lecké školy v Chotěboři.

Přijďte se dozvědět něco více o dobrovolnictví 
a podpořte svou účastí dobrovolníky, kteří nezištně 
pomáhají druhým lidem.

Veronika Štěpánková, koordinátorka DC
Klášterní 92, 583 01 Chotěboř

tel.: 774 151 493, e-mail: dobrovolnicke.centrum-
chhb@seznam.cz, www.fokusvysocina.cz

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Informace sociální pracovnice 
Městského úřadu 
v Přibyslavi
Sociální reforma od 1. 1. 2012 
Od ledna 2012 se všechny nepojistné sociální 
dávky vyplácejí na jednom místě – na Úřadu práce 
ČR. Dávky pro osoby se zdravotní postižením, pří-
spěvek na péči, dávky ze systému pomoci v hmotné 
nouzi vyplácely od konce roku 2011 pověřené 
obecní úřady a úřady obcí s rozšířenou působnosti. 
Konkrétně náš úřad poskytoval dávky pomoci 
v hmotné nouzi a dva příspěvky pro zdravotně 
postižené osoby, další dávky pro občany z našeho 
správního obvodu vyplácel Městský úřad Havlíčkův 
Brod. Pracoviště Úřadu práce zůstalo v Přibyslavi 
zachováno, i když v omezeném rozsahu – úřední 
hodiny jsou pro veřejnost v pondělí (státní sociální 
podpora) a ve středu (dávky pomoci v hmotné 
nouzi a zprostředkování).

Žádosti o dávky pro zdravotně postižené a pří-
spěvek na péči se podávají na Úřadu práce v Hav-
líčkově Brodě. Tiskopisy žádosti o příspěvek na 
péči, návrhu na zvýšení příspěvku na péči, žádosti  
o příspěvek na mobilitu a žádosti o přiznání prů-
kazu osoby se zdravotním postižením jsou samo-
zřejmě k dispozici také na našem úřadu. Běžně jsou 
občanům vydávány a samozřejmě jim vždy pora-
dím s vyplněním, předám kontakt na Úřad práce 
v Havlíčkově Brodě (telefon příslušné pracovnice, 
úřední hodiny).

Nejvíc dotazů ze strany občanů se týká žádosti 
o příspěvek na mobilitu, s tím souvisejí dotazy tý-
kající se průkazů mimořádných výhod, výměny 
označení vozidel – vydávání Parkovacích průkazů 
označujících vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou. Množí se také dotazy ze 
strany občanů, kteří nemají přiznané mimořádné 
výhody (průkaz TP, ZTP, ZTP/P), ale mají přiznaný 
příspěvek na péči. Také oni, pokud mají přiznaný 
příspěvek na péči ve druhém a vyšším stupni 
závislosti si mohou uplatnit nárok na příspěvek  
na mobilitu, ale je vždy nutné současně se žádostí 
na mobilitu podat žádost o přiznání průkazu osoby 
se zdravotním postižením. Žadatele upozorňuji, 
že je třeba uplatnit nárok na příspěvek na mobilitu 
do konce ledna 2012, zpětně nebude přiznáván. 
Do příspěvku na mobilitu se od ledna sloučily dvě 
dřívější dávky – příspěvku na individuální dopravu 
a příspěvek na provoz motorového vozidla. Další 
novou dávkou je příspěvek na zvláštní pomůcku – 
jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která 
je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo 
pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těž-
kým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním 
postižením. Tato dávka sloučila tyto dřívější dávky 
– jednorázový příspěvek na opatření zvláštních 
pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek 
na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na 
zvláštní úpravu motorového vozidla. Tento pří-
spěvek se poskytuje ve dvou formách: 1.pokud je 
cena zvláštní pomůcky nižší než 24 000 Kč a příjem 
osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je 

Pokračování na str. 8
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Poslání služby domov pro seniory        
Posláním služby „domov pro seniory“  je v příjemném 
prostředí a důstojných podmínkách zabezpečit senio-
rům převážně z regionu Havlíčkův Brod, kteří již nejsou 
schopni žít doma bez pravidelné pomoci druhé osoby, 
jejich potřeby, například v oblasti osobní hygieny, stravo-
vání, a také v dalších oblastech vždy podle individuálně 
dojednané spolupráce v rámci služby. 

Cílová skupina  
Cílovou skupinou služby „domov pro seniory“ jsou osoby 
nad 65 let věku převážně s trvalým bydlištěm v regionu 
Havlíčkův Brod, které nejsou schopny se o sebe posta-
rat při běžných sebeobslužných činnostech v domácích 
podmínkách ani za pomoci rodiny či jiných terénních 
služeb a nepotřebují zdravotnickou péči poskytovanou 
ve zdravotnickém zařízení.                                                                                                                                       
Důvody pro neuzavření smlouvy o poskytnutí služby jsou:                                                                                                        
– plná kapacita                                                                                                                                         
– uživatel není z cílové skupiny                                                                                                                                          
– zdravotní důvody 

Hlavní zásady služby domov pro seniory
Dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod 
osob, přičemž důraz klademe na právo na lidskou důstoj-
nost, soukromí a svobodnou vůli uživatele. Poskytování 
služby plánujeme společně s uživatelem podle jeho individu-
álních potřeb, cílů a schopností. Poskytujeme jen nezbytnou 
míru podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživa-
telů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách. 

Cíle sociální služby domov pro seniory
Naším cílem při poskytování služby domov pro seniory 
je, aby uživatelé této služby: 
–  měli vytvořeny předpoklady a podmínky pro naplnění 

svých individuálních potřeb                                               
–  měli zabezpečeny základní fyziologické potřeby                                                                                                                
–  dostávali kvalitní a bezpečné služby 
–  udrželi si nebo vytvořili kontakty se sociálním prostředím

Kapacita služby domova pro seniory je v současné době 
98 lůžek v jednolůžkových nebo dvojlůžkových pokojích, 
které mají vlastní sociální zázemí. 

Kritéria pro přijet
Od února tohoto roku vstupují v platnost nová kritéria 
pro přijetí zájemců do domova pro seniory, která nám 
umožní lépe reagovat na jejich sociální potřebnost.

Od otevření uplynulo 10 let
Zařízení domova pro seniory bude v letošním roce slavit 
již desáté výročí otevření, přesto se svojí architekturou 
i technickým vybavením a zázemím pro uživatele stále 
řadí k nejmodernějším zařízením v kraji i celé České re-
publice. Domov pro seniory svým obyvatelům – seniorům 
– přináší nejen kvalitní zázemí. Naší snahou je zejména 
poskytování kvalitní sociální služby každému uživateli 
podle jeho individuálních potřeb. Věříme, že se nám to 
daří, což ostatně potvrzuje i hodnocení inspektorů kvality 
sociálních služeb, kteří u nás na podzim loňského roku 
provedli obsáhlou kontrolu týkající se především posky-
tované péče uživatelům domova pro seniory. Konstato-
vali, že naše služba patří k nejlepším v kraji.                                                                                                                                  

Jsme si vědomi závazku takového ocenění a chceme 
i nadále zvyšovat kvalitu služeb pro seniory. Chceme 
uplatňovat takové principy při poskytování služby jako 
je individuální přístup, empatie, opravdovost a chránit 
práva a svobody uživatelů tak, aby se na sklonku svého 
života cítili v našem zařízení bezpečně a spokojeně. 

Kontakt: 
Mgr. Miloslav Kozlík, vedoucí sociální péče 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu 
Reynkova 3643, 580 01  Havlíčkův Brod 
tel. : 724 269 371,  569 433 757/2024, e-mail: 
kozlik@ssmhb.cz, www.ssmhb.cz

Vážení čtenáři,  
další ze škály sociálních služeb, které poskytuje občanům příspěvková organizace Sociální služ-
by města Havlíčkova Brodu, je pobytová služba DOMOV PRO SENiORY. V případě dotazů 
týkajících se  sociálních služeb se můžete osobně, telefonicky případně e-mailem  obracet na 
odbor sekretariátu MÚ Přibyslav,  Jarmila Málková (sociální pracovnice),  tel. 569 430 816.

DoMov PRo SENIoRY 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod poskytují v zařízení domova 
pro seniory celkem tři pobytové sociální služby – odlehčovací pobytovou službu, službu domov se zvlášt-
ním režimem a službu domov pro seniory, o které vás chceme dnes informovat. 

nižší než osminásobek životního minima, stanoví 
se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 
10% z předpokládané  nebo již zaplacené ceny po-
můcky, nejméně však 1 000 Kč, 2. pokud je cena 
pořízení zvláštní pomůcky vyšší než 24 000 Kč, 
spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných 
činí také 10% z této ceny. Výčet pomůcek stanoví 
vyhláška MPSV č. 388/2011 Sb., výčet pomůcek se 
samozřejmě pouze demonstrativní, což znamená, 
že příspěvek může být poskytnut i na pomůcky 
neuvedené, pokud jsou srovnatelné. Součástí této 
vyhlášky je i výčet dovedností vodícího psa.

Klub seniorů Pohoda – za zdařilé a především 
veselé ukončení loňského roku na akci Vánoční 
posezení klubu Pohoda, bych touto cestou chtěla 
dodatečně poděkovat všem účinkujícím. Jmeno-
vitě paní učitelce Haně Loubkové a Jitce Němcové 
i účinkujícím dětem z naší ZUŠ, pěveckému triu ve 
složení Vendula Rozinková, Věra Pelikánová a Eva 
Rozinková, Boubelkám z Vilémova, za hudební 
doprovod panu Stanislavu Sejkorovi. Za pomoc 
při organizaci a obsluhování paní Ilonce Loužecké, 
skvělému týmu „chlebíčkářek,“  našim členkám za 
přípravu sálu a občerstvení, paní Jiřině Šillerové za 
nápady a skvělou práci pro klub. V závěru roku nás 
potěšilo přání od paní Taťány Kuchařové, splnila 
svůj slib a poslala nám fotku Barcelony a Kypru 
s milým věnováním a přáním. Nový rok klub zahá-
jil schůzkami ve společenské místnosti DPS (vždy 
v pondělí a v úterý od 14.00 do 16.00 hodin),  cvi-
čením pro seniory v hale, cvičením paměti, tento-
krát pod názvem NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT!  
(určeno pro veřejnost, probíhá ve velkém zase-
dacím sále radnice) a 17. ledna 2012 odpoledne 
nás navštívily děti z kroužku Otakárek – tématem 
našeho setkání bylo povídání o včelách a historii 
včelařství, společně si zahráli Včelí AZ kvíz, vyráběli 
svíčky ze včelího vosku a nescházelo ani medové  
a perníčkové občerstvení. Tentokrát jsme měli vzácné 
hosty ze zahraničí, kolegyně a kolegy paní učitelky 
Marie Zichové. Paní učitelko, děkujeme za příjemné 
odpoledne a těšíme se na příští společnou akci.

Jarmila Málková, sociální pracovnice, 
Městský úřad Přibyslav

Pokračování článku Informace sociální pracovnice.. ze  str.  7
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Řešení kapacity 
Mateřské školy Přibyslav
Po roce a půl od schválení záměru jsme se dočkali 
zásadního rozhodnutí zastupitelstva města (usne-
sením č. 97/2011 z 21.12.2011), které bude řešit 
nedostatečnou kapacitu MŠ Přibyslav. Řešení si-
tuace vyžadovalo určitý vývoj a děkuji všem, kteří 
dotáhli původní záměr až do fáze schválení smlou-
vy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ma-
teřské školy Přibyslav – Tyršova 242“. Společně se 
schválením další důležité investice „Rekonstrukce 
a dostavba ZŠ Přibyslav“ naše město vysílá jasný 
signál podpory předškolního a školního vzdělává-
ní, které se bez odpovídajícího zázemí neobejde. 
Nezbývá než popřát nám všem, aby tyto investice 
byly úspěšně zrealizovány a beze zbytku naplnily 
naše očekávání.

Pro doplnění informací připomínám článek zve-
řejněný pod stejným titulem (od stejného autora) 
v Přibyslavském občasníku – červenec 2010:

„Na Veřejném zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav 16. 6. 2010 zastupitelé schválili těsnou 
většinou předložený návrh na záměr vybudovat tří-
dy v budově bývalé mateřské školy v ulici Tyršova. 
Je škoda, že někteří zastupitelé nevidí řešení kapa-
city mateřské školy jako jednu z priorit, která přímo 
souvisí s rozvojem našeho města. Předložený návrh 
základní rekonstrukce nevyužitého objektu v majet-
ku města a je optimálním řešením získat potřebné 
prostory za cenu minimálních nákladů. Tak budeme 
připraveni na nástup silných ročníků do mateřské 
školy a budeme schopni vyhovět pokud možno všem 
žádostem o umístění dětí. Nově vybudované pro-
story mohou posloužit jako rezerva pro odlehčení 
kapacity, která je nyní navýšena udělením výjimky 
na maximální možnou hranici 28 dětí v každé ze čtyř 
tříd a 21 dětí v jedné integrované třídě. 

Určitě nemůžeme opomenout nevýhody, které 
s sebou navýšení kapacity realizací nové třídy nese. 
Kromě zvýšení nákladů na provoz jsou to i nevýho-
dy odloučeného pracoviště. V případě nemocnosti 
nebo prázdninového provozu naopak může odlou-
čené pracoviště být výhodou. Navrhovaná rekon-
strukce budovy v Tyršově ulici navíc zamezí chátrání 
neobydlené budovy a odstartuje její další využití. 
Postupně je možné zrekonstruovat další místnosti 
v přízemí například pro klubovny místních sdružení, 
po kterých je neustále poptávka. S ohledem na vývoj 
do budoucna je důležitý faktor variability rekon-
struovaných prostor a další možnosti jejich využití. 
Chceme-li reagovat na aktuální situaci a aktuální 
potřeby našeho města i regionu, pak zvolme jedno-
duché a levné řešení. Takové řešení není v žádném 

Zástupci šesti 
evropských zemí 
navštívili DPS Přibyslav
V týdnu od 16. do 20. ledna 2012 se uskutečnila 
závěrečná konference účastníků mezinárodního 
projektu Nature for care – Care for nature (v ČR 
pod názvem Příroda mostem mezi generacemi) 
ve středisku ekologické výchovy Chaloupky o. p. s. 
nedaleko Okříšek.  Zástupci Belgie, Holandska, 
Maďarska, Bulharska, České republiky a Anglie si 
navzájem vyměňovali své zkušenosti s programy na 
podporu mezigenerační solidarity. Tyto programy 
vytvářejí lektoři ve střediscích ekologické výchovy 
(u nás Chaloupky o. p. s. – pracoviště Ostrůvek 
Velké Meziříčí) pro žáky základních škol a seniory 
v jejich okolí. Cílem projektu je vytvářet příležitosti 
ke vzájemnému setkávání dvou generací založené 
na vztahu k přírodě a životnímu prostředí. 

V rámci konference navštívila v úterý 17. ledna 
2012 skupina evropských lektorů i přibyslavský 
klub seniorů Pohoda. Děti z kroužku Otakárek si na 
úterní odpoledne připravily pro přibyslavské senio-
ry program O včelách. Malí i větší Otakárci vytvořili 
se seniory šest skupin, jejichž prvním úkolem bylo 
navzájem se představit a poté složit rozstříhaný 
obrázek, doplněný krátkým textem, vypovídajícím 
o životě včel. O získané informace se pak jednotlivé 
skupiny podělily s ostatními. Náladu zpříjemňovalo 
drobné pohoštění – bylinkové čaje ze školní zahra-
dy a medové perníky s namalovanou včelou, které 
připravili nejstarší členové kroužku.  Vyprávění o ži-
votě včel doplňovaly ukázky včelích plástů, starších 
i novodobých úlů, včelařských pomůcek a ochut-
návka lesního a květního medu. Nabyté vědomosti 
pak mohly skupiny dětí a seniorů uplatnit při hře 
AZ-kvíz zaměřené na život tohoto výjimečného 
hmyzu. Na závěr příjemného odpoledne vyrobili 
Otakárci všem seniorům svíčky ze včelího vosku na 
památku. 

Další společnou akcí bude výlet na Staré Ransko 
za koberci rozkvetlých bledulí, na který pozveme 
i přibyslavskou veřejnost. Rok 2012 byl vyhlášen 
Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigene-
rační solidarity a my doufáme, že v takových aktivi-
tách budeme pokračovat i po jeho skončení. 

případě v rozporu s určitou dlouhodobou koncepcí 
předškolního vzdělávání v našem městě. Obávám 
se však, že každá další varianta (rekonstrukce jiných 
objektů v majetku města, dostavby pavilonů v Bez-
ručově ulici) by nás od vyřešení problémů vzdáli-
la. Důvodem jsou evidentně vyšší náklady a s tím 
související delší termíny pro realizaci. K tomu navíc 
nejistota budoucího vývoje, který nám neposkytne 
ani celý prognostický ústav. Odhady počtu dětí jsou 
ovlivněny mnoha faktory a jejich stanovení je obtížné 
na krátké období např. ½ roku, tím spíše na několik 
let. Pokud okolní města a obce tento problém již řeší, 
bylo by nešťastné zařadit se mezi ty pasivní, které 
samozřejmě také existují a nedostatečnou kapacitu 
svých mateřinek neřeší.“

Michael Omes

 Budova bývalé mateřské školy v Tyršově ulici  

 Z programu O včelách, který připravili členové 
Otakárku při příležitosti návštěvy zahraničních lektorů

Děkuji panu P. Málkovi a panu S. Haladovi za 
půjčení včelařských pomůcek, panu B. Vokurkovi 
za darovaný včelí vosk, paní J. Málkové a J. Šillerové 
za odpovědi na dotazy zahraničních lektorů, man-
želovi za simultánní překlad do angličtiny a Otakár-
kům a seniorům za báječné odpoledne.

Marie Zichová, vedoucí kroužku Otakárek 
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J E ŠKODA BÝ T 
S A M A DOM A

Co je „mateřské centrum“? Odpověď 
pětinásobné maminky a zakladatelky 
těchto center v ČR paní Kolínské zní: 
„Místo, které pomáhá maminkám 
vyjít z izolace, do které je dostala 
celodenní péče o děti, najdou tam 
přítelkyně, vzájemně si pomáhají.“ 
Maminky, nebuďte proto samy doma. 
KVC Harmonie vás zve do „Domečku“ 
v zahradě bývalé MŠ Tyršova  v Při-
byslavi. Vytváříme pro rodiče z Přiby-
slavi a okolí a pro jejich děti prostor,  
kde se mohou vzájemně setkávat, 
získat nové kamarády i předávat zku-
šenosti. Scházíme se každé pondělí 
a středu od 9:00 do 11:00.

Za maminky a děti 
z KVC Harmonie Petra Pejzlová 

Vážení rodiče i ostatní ná-
vštěvníci Základní školy  
v Přibyslavi…
… v souvislosti s dlouho očekávanou přestavbou 
místní školy si Vás dovolujeme požádat o toleranci  
a pochopení s případnými problémy, které mohou 
nastat v průběhu stavebních prací. O změnách 
chodu školy budete vždy včas informováni. Pro 
vaše dotazy a připomínky je k dispozici schránka 
„Rada rodičů“, která je umístěna v budově školy A1 
(naproti kanceláři ekonomky).

Další informace a odpovědi na Vaše otázky zís-
káte také na setkání místostarosty s občany města 
Přibyslav na téma „rekonstrukce základní školy“ ve 
čtvrtek 9. 2. 2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací 
síni přibyslavské radnice.

Za rodiče ve školské radě 
Jana Augustinová a Ilona Loužecká

Vánoční besídka třídy 9. B
aneb
každý den je možnost 
dotknout se srdce druhého
Už si nevzpomínám, kdo z dětí přišel s nápadem, 
abychom místo vlastní vánoční besídky předvedli 
program pro všechny třídy prvního stupně naší ško-
ly. Nápad to byl opravdu super. A protože žáci 9. B 
nelenili, prolezli půdu, vyrobili rekvizity, vypůjčili si 
kostýmy, postupně předvedli ve čtvrtek 21. prosin-
ce 2011 kratší vystoupení celému prvnímu stupni  
i učitelskému sboru.

Sehráli vánoční hru, ve které jsme pro hlavní  
hrdinku Pannu Marii použili metodu ALTER EGO, 
kdy jedna dívka chodila a hrála a druhá za ni mluvi-
la. A obě dívky se ve skutečnosti jmenují také Marie. 
Na závěr představení děti za vlastního doprovodu 
kytar a fléten zazpívaly spolu s diváky několik zná-
mých koled. Od osmi hodin od rána až do poledne. 
Pak vše vzorně uklidily. Byl to nádherný zážitek.

Díky vám, moji drazí. Dotkli jste se mého srdce.
Vaše třídní učitelka 

Monika Linková

Školská rada (ŠR) ZŠ 
Přibyslav v následujících 
třech letech
Co je Školská rada? Co Vám může poskytnout?
Školskou radu zřizuje zřizovatel školy a jejím úko-
lem je podílet se na správě školy. Tolik stručně ze 
školského zákona. Jinými slovy řečeno, členové 
školské rady mají zprostředkovat komunikaci mezi 
třemi nejdůležitějšími stranami, které fungování 
školy ovlivňuje: město-rodiče-učitelé. A obráceně 
– nástrojem pro ovlivňování školy je právě školská 
rada.

Každá ze zúčastněných stran má jinou roli. Pro 
výchovu a vzdělávání našich dětí by si však všichni 

měli být jisti, že mají stejné cíle a rozumějí základ-
ním pravidlům.

Jakou školu chceme pro naše město? Jakou školu 
chceme pro naše děti? Jak se škola mění a proč? 
V odpovědích na tyto otázky by všechny tři strany 
měly najít společný jazyk.

Rodiče ve školské radě zastupuje – Jana Augusti-
nová a Ilona Loužecká, zřizovatele Anna Doubková 
a Jaroslav Sedlák a učitele reprezentuje Marcela 
Kasalová a David Šeda.

Všichni členové budou na jednání ŠR přinášet 
podněty, které budou ku prospěchu rozvoje naší 
školy. Uvítáme spolupráci i vás, občanů města Při-
byslav. I dobrá škola může být ještě lepší.

Za Školskou radu ZŠ Přibyslav
Mgr. Anna Doubková,

předsedkyně ŠR

c e n í k  I n z e rc e 
V  P Ř I By s l aV s k é M 
o B č a s n í ku
FORMÁT 1 / 1 celá strana (cca 190 x 269 mm) 
 2 000 Kč
FORMÁT 1 / 2 strany 
(cca 190 x 134,5 mm; 95 x 269 mm)  
 1 000 Kč
FORMÁT 1 / 4 strany (cca 95 x 134,5 mm)  
  500 Kč
FORMÁT 1/ 8 strany (cca 67 x 95 mm)  
 250 Kč
FORMÁT 1/ 16 strany (cca 33 x 95 mm) 
 125 Kč
FORMÁT 1 cm2   4 Kč

Masopustní veselí 
sPccH čr – zo Přibyslav 
informuje 
V lednu jsme se sešli v kulturním domě na pěvec-
kém klání svých členů „O Přibyslavského skřivana“. 
Akce se nám líbila i díky ochotě pracovníků Kul-
turního zařízení města Přibyslav, hlavně pak pana 
Petra Štefáčka, který pro nás vše technicky zajistil. 
Zároveň nás těší, že i když toto klání bylo určeno 
jen pro naše členy, setkalo se s velkou odezvou 
i u ostatní veřejnosti. Další velkou akcí, kterou při-
pravujeme pro potěšení všech našich členů, bude 
Maškarní bál ve čtvrtek 16. února od 14.00 hodin, 
na který je všechny srdečně zveme. A co by to 
bylo za maškarní bál bez masek. Fantazii se meze 
nekladou. A kdyby přece jen někdo nevěděl, co si 
obléci, je možnost si nějaký kostým zapůjčit v kul-
turním domě. Kostymérna je otevřena vždy v pon-
dělí a v úterý od 16.00 do 18.00 hodin a ve čtvrtek 
od 15.00 do 18.00 hodin. Zkušená vedoucí, paní 
J. Šillerová, ráda všem zájemcům poradí a pomůže 
vybrat vhodný převlek. Na 16. března ve 14.00 ho-
din plánujeme výroční členskou schůzi v klubovně 
hasičské zbrojnice. 

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR-ZO Přibyslav
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V předvánočním čase, v pátek 16. 12. 2011 děti 
z kroužku červenokřižáčků navštívily seniory v do-
mově u Panských v Havlíčkově Brodě.

Pod vedením výborné paní učitelky Hanky Loubko-
vé ze ZUŠ v Havlíčkově Brodě – pobočka Přibyslav, 
navodily vánoční atmosféru hrou na klavír Adélka 
Ubrová, Janička Lázničková, Klárka Ledvinková 
a Zuzanka Uhlířová. Program byl doplněn zpěvem 
a recitací, kde svůj um předvedl Ríša a Fíla Loužec-
kých, David (Dejv) Procházka, Víťa Neuwirt, Karo-
línka Tušlová, Monička Pentlová. V neposlední řadě 
i Viktorka, Terezka a Amálka Loužeckých.

Babičky a dědečkové byli velice potěšeni a dojati. 
Děti měly dobrý pocit, že mohly udělat něco hezké-
ho pro druhé.

Po této akci jsme se přesunuli do kanceláře  
OSČČK v Havlíčkově Brodě, kde na děti čekalo ob-
čerstvení a překvapení ve formě dárečků. Radost 
byla veliká.

Děkujeme rodičům za spolupráci, ZŠ Přibyslav 
za „uvolnění“ a podporu při těchto akcích a paní 
učitelce Hance Loubkové, která děti vzorně připra-
vila a pomohla s doprovodem dětí.

Další schůzka mladých červenokřižáčků bude 
v sobotu 18. 2. 2012 od 9 do 11 hodin. Sraz 
u školy. Přezůvky, svačinku, pití a výukový mate-
riál s sebou.

Za MSČČK Přibyslav 
Ilona Loužecká

 Akce dětí kroužku OSČČK v předvánočním čase

Bez sTroMečku neJsou VÁnoce…
Výsledky soutěže o nejhezčí stromeček roku 2011
Na vánoční výstavě bylo do soutěže zařazeno 17 stromečků z obcí, které jsou sdruženy v MAS Havlíčkův kraj. Celkem 
bylo odevzdáno 1 191 hlasovacích lístků. Po přepočítání kupónů sčítací komisí bylo zjištěno, že 1 183 hlasů bylo plat-
ných a 8 neplatných (4 hlasovací lístky byly roztrženy na dvě části a odevzdány jako dva hlasy). Je nám jasné, že někteří 
návštěvníci nemuseli dodržet daná pravidla soutěže, tj. při své návštěvě hlasovat pouze pro jeden stromeček, přesto se 
však můžeme domnívat, že si výstavu prohlédlo kolem jednoho tisíce zájemců. Osmnáctý vystavovaný stromeček patřil 
Klubu seniorů Pohoda Přibyslav. Ten se však tohoto ročníku soutěže zúčastnit nemohl, protože vyhrál soutěž v roce 
2010 a byl zároveň spolupořadatelem výstavy v roce 2011.

Výsledky soutěže
 1. místo Obec Stříbrné Hory     265  hlasů
 (právo pořádat výstavu v roce 2012) 
 2. místo Klub seniorů Ždírec nad D.     109  hlasů
 3. místo  ŠD a ŠK při ZŠ Přibyslav  99  hlasů
 4. místo Obec Modlíkov 90 hlasů
 5. místo KZM Ždírec nad Doubravou 75 hlasů
 6. místo Zemědělská akciová společnost 
 Krucemburk   68 hlasů
 7. místo Obec Oudoleň  63 hlasů
 8. místo Městys Havlíčkova Borová 62 hlasů
 9. místo Obec Slavětín 58 hlasů

10. místo Středisko  Skautů a skautek
 Goliath Přibyslav 51 hlasů
11. místo ZŠ Velká Losenice 40 hlasů
11. místo Městys Velká Losenice 40 hlasů
12. místo neuděleno
13. místo Obec Sobíňov 36 hlasů
13. místo ŠD Ždírec nad Doubravou 36 hlasů
14. místo neuděleno
15. místo Městys Krucemburk 33 hlasů
16. místo Obec Dlouhá ves 30 hlasů
17. místo Farní společenství Vojnův Městec   28 hlasů

Všem vystavujícím srdečně děkujeme za projevený zájem se soutěže zúčastnit a podílet se tak na jejím zdárném prů-
běhu. O tom, že se výstava líbila, svědčí i návštěvnost veřejnosti, které též děkujeme. Následujícím pořadatelům, OBCI 
STŘíBRNé HORy, přejeme, aby se jim sešlo ještě více vystavovatelů než v Přibyslavi. Pro úplnost připomeneme jed-
noduchá pravidla pro ty, které výstava inspirovala a uvažují, že se v roce 2012 aktivně připojí k tvůrcům netradičních 
vánočních stromečků.

Pravidla soutěže: 
1.  Obec, organizace nebo jednotlivec má právo obeslat výstavu pouze jedním vánočním stromečkem.
2. Maximální výška stromečku by neměla přesáhnout 50 cm. 
3. Stromeček může být rostlý, umělý nebo vyroben z libovolného materiálu (sklo, keramika, perník, sláma apod.)
4. Každý návštěvník má právo ocenit při každé své návštěvě výstavy vždy pouze jeden stromeček, který se mu nejvíce 

líbil.
5. Stromečky i kasičky, do kterých se vhazují žetonky, jsou označeny čísly, aby soutěž probíhala regulérněji, tj. anonym-

ně.
6. Jestliže obešle soutěž z jedné obce více subjektů (např. ZŠ, MŠ, sportovci apod.), body získané za jednotlivé stro-

mečky se dané obci nesčítají.  
7. Vítěz soutěže má právo následující rok výstavu uspořádat ve své domovské obci.
8.  V případě, že vítěz nebude moci z nějakých důvodů výstavu pořádat, může se s hlavním pořadatelem dohodnout 

jinak. 
9.  Po ukončení výstavy je pořadatel povinen do jednoho měsíce vrátit vystavovatelům celý stromeček (pokud to jeho 

stav dovoluje) anebo alespoň ozdoby a doplňky stromečku. 
10. S výsledky budou účastníci seznámeni v tisku, na internetu, popřípadě osobně  po ukončení výstavy. 

Slavnostní předání cen účastníkům soutěže za rok 2011, kteří se umístili na prvních třech místech, proběhne ve čtvrtek 
15. března 2012 na Valné hromadě MAS Havlíčkův kraj, která se bude konat v Přibyslavi.

jménem všech pořadatelů Anna Šauerová, ICMM Přibyslav

Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi
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Sbor pro občanské záležitosti Modlíkov, ve spoluprá-
ci s Místní akční skupinou Havlíčkův kraj, uspořádal 
o Vánocích 2011 výstavu betlémů. Výstava se setka-
la s velkým zájmem veřejnosti. Bývalou starou školu 
v průběhu vánočních svátků navštívilo přibližně 500 
lidí. Na obec, která čítá okolo 150 obyvatel, je to úcty-
hodný počet. A věřte, že se bylo na co dívat. Vystave-
no bylo celkem 64 betlémů z nejrůznějších materiálů 
a nejrůznějších velikostí. Nejpočetnější skupinu tvořily 
betlémy od pana Jiřího Šimanovského z Pohledu. 
Určitě nejvoňavější exponáty byly perníkové od paní 
Marie Henzlové z Dobré u Přibyslavi a Vladimíra Tur-
ka z Chotěboře, teprve desetiletého, tedy nejmladší-
ho vystavovatele. Věkem nejstarší, devadesátiletý Jan 
Poříz z Horního Studence, poskytl vlastnoručně zho-
tovený slaměný betlém. Pro všechny pořádající bylo 
asi největším oceněním to, že si lidé na chvilku udělali 
čas a přišli se podívat. Výlet po vánočním Havlíčkově 
kraji si naplánovala také početná skupina seniorů  

VÁnoční V ýsTaVa BeTléMů V ModlíkoVě
z pečovatelského domu ze Ždírce nad Doubravou. 
Plný autobus ždíreckých turistů se vydal nejprve do 
Přibyslavi na výstavu „Bez stromečku nejsou Vánoce“ 
a prohlídku městského muzea, kde si mnozí při po-
hledu na staré exponáty zavzpomínali na svá dětská 
léta u nich doma. Při zpáteční cestě se ještě zastavili 
ve Staré škole v Modlíkově. Senioři si pochvalovali 
milé přijetí pana starosty Miroslava Štědrého a členek 
SPOZ. Modlíkovští pohostili návštěvníky nejen svaře-
ným vínem, horkým čajem, kávou, ale bylo připraveno 
i něco málo k zakousnutí. Předvánoční všední odpo-
ledne se rázem změnilo ve sváteční den.   

Děkuji všem pořádajícím obou společných vánoč-
ních výstav za obětavou práci. Děkuji všem vystavu-
jícím za důvěru, s jakou poskytli svoje výstavní expo-
náty. Děkuji také návštěvníkům, kteří se přišli podívat. 
Bez vás by pořádání takovýchto akcí nemělo vůbec 
žádný smysl. 

Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj

Hodnota 
/Kč/

Obec – Ulice / místní část

 1  5 250 Přibyslav - Bechyňovo náměstí, Kostelní

 2 2 782 Přibyslav - Česká, Havlíčkova, Gen. Luži

 3 13 759 Přibyslav - Česká Jablonná

 4 6 890 Přibyslav - Žižkova, U Barevny, Rašínova, 
U Trati

 5  7022 Přibyslav - Hesovská, Na Vyhlídce, Filipova

 6 4 910 Přibyslav - Pecháčkova, Ronovská

 7 3 354 Přibyslav - Prokopova, Komenského, 
Pelikánova

 8 11 220 Přibyslav - Nezvalova, Bezručova, 
Wolkerova, Jiráskova

 9 3 992 Přibyslav - Nerudova, Seifertova

10 4 745 Přibyslav - Tyršova, Niklfeldova , U Lesa

11 6 577 Přibyslav - Tržiště

12 6 965 Přibyslav - Příkopy, Jana Otty, Krátká

13 6 992 Modlíkov

14 6 139 Přibyslav - Lesnická, Hasičská, Zahradní

15 2 493 Přibyslav -  U Koupaliště, Bezpalcova, 
Podrázského, Ludmilova

16 4 079 Přibyslav -  Cihlářská, Dr. Půži, Malinského

17 10 330 Žižkovo Pole

18 1 986 Přibyslav - Husova, Vyšehrad

19 2 331 Přibyslav - Utín

20 11 246 Olešenka

21 6 000 Nové Dvory 1

22 9 465 Nové Dvory 2    celkem: 15 465 Kč

23 2 697 Přibyslav - Poříčí

24 15 000 Přibyslav - Dolní Jablonná

25 7 641 Přibyslav - Dobrá

26 2 921 Stříbrné Hory 1

27 2 645 Stříbrné Hory 2    celkem: 5 5676 Kč

28 5 565 Přibyslav - Keřkov

29 7 983 Přibyslav - Ronov, Hřiště, U Nádraží + 
Koncert

30 7 044 Přibyslav - Dvorek, Uhry

190 023 CELKEM

VÝSLEDKY 2004 - 2012
Tříkrálová sbírka 2004 Přibyslavsko – 113 438 Kč
Tříkrálová sbírka 2005 Přibyslavsko – 164 353,50 Kč
Tříkrálová sbírka 2006 Přibyslavsko – 150 766,50 Kč
Tříkrálová sbírka 2007 Přibyslavsko – 164 338 Kč
Tříkrálová sbírka 2008 Přibyslavsko – 179 147 Kč
Tříkrálová sbírka 2009 Přibyslavsko – 173 120 Kč
Tříkrálová sbírka 2010 Přibyslavsko – 176 426 Kč
Tříkrálová sbírka 2011 Přibyslavsko – 181 043 Kč
Tříkrálová sbírka 2012 Přibyslavsko – 190 023 Kč

Letošní Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku byla opět 
úspěšná
Poděkování patří všem, kdo se na sbírce podíleli. Dětem, 
mládeži, maminkám i tatínkům, skautům, ministrantům, 
souboru LA VIA a všem dárcům. Obdivuhodné bylo, že 
přišlo tolik dobrovolníků, že byly tříkrálovými skupinka-
mi koledníků pokryty všechny ulice v Přibyslavi v prvním 
kole.  Jedna ze skupinek vyrazila již v sobotu také do 
Hřišť. V Poříčí letos koledovala místní skupinka. V neděli 
už se koledovalo jenom v Ronově a navzdory tomu, že 
nám občas na královské koruny „padaly trakaře“, se ko-
ledovalo v pohodě.  

Lidé z Přibyslavi a z okolních obcí opět prokázali svoje 
odhodlání pomoci druhým lidem, kteří se nacházejí v ob-
tížné životní situaci.  To je skvělý vstup do nového roku 
pro nás všechny a zejména pro ty, kteří se na Tříkrálové 
sbírce podle svých možností podíleli. Děkuji.

Michael Omes
    

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 PŘiBYSLAVSKO

http://www.pribyslav.cz/vysledky-trikralove-sbirky-na-pribyslavsku-2008/d-57925/query=t�kr�lov�
http://www.pribyslav.cz/trikralova-sbirka-na-pribyslavsku-173-120-kc/d-59540/query=t�kr�lov�
http://www.pribyslav.cz/trikralova-sbirka-2010-na-pribyslavsku-176-426-kc/d-61163
http://www.pribyslav.cz/vysledky-trikralove-sbirky-2011-na-pribyslavsku/d-62564/query=V�sledky
http://www.pribyslav.cz/vysledky-trikralove-sbirky-2012-na-pribyslavsku/d-64178
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začÁTek roku 2012 V MěsTské knIHoVně 
Na úvod bych se ráda zmínila o akci, která proběhla 11. ledna 2012 v městské knihovně. Nazvali jsme 
ji: „Rodiče čtou dětem“. Sešlo se nás cca 15, holčičky a kluci různých věkových skupin. Společně jsme si 
zazpívali, zahráli na hudební nástroje, přečetli si pohádku o Kocourku Mikešovi, seznámili se s obsahem 
herních kufříků, starší holčičky se vrhly na stavění puzzle. Z mého pohledu se nám toto středeční odpoled-
ne vydařilo a doufám, že všichni zúčastnění byli taktéž spokojeni. Tato akce bude probíhat během celého 
roku v předem avizovaném termínu v aktuálním občasníku.

Další odpoledne „Rodiče čtou dětem“ proběhne 8. 2. 2012, od 16.00 hod. Opět v dětském oddělení 
městské knihovny. Všichni jste srdečně zváni, budeme se na Vás těšit. Vezměte si s sebou svoje pastelky, 
vyrobíme si záložku do knížky.

Dovolte mi vás také pozvat na únorovou akci: „BESEDĚNÍ“. Pozvali jsme k nám do knihovny překlada-
tele Mgr. Stanislava Pavlíčka z Chotěboře. Je znám především překládáním Petera Jamese, současného spi-
sovatele napínavých příběhů (hororových psychothrillerů) z Velké Británie. BESEDĚNí s panem Pavlíčkem 
proběhne v den dvojek, tedy 22. 2. 2012 od 16.00 hod., v prostorách dětského oddělení. Mgr. Stanislava 
Pavlíčka můžete taktéž znát jako šéfredaktora Chotěbořského ECHA, obdoby Přibyslavského občasníku. 
Beseda bude velmi zajímavá, přijďte se seznámit se zajímavým, skromným, chytrým člověkem/krajanem!

V tomto příspěvku bych také chtěla alespoň 
krátce zmínit naši nejznámější spisovatelku Boženu 
Němcovou, která je považována za zakladatelku 
novodobé české prózy. Letos si připomínáme 150 
let výročí jejího úmrtí, konkrétně 21. ledna.

Z její prózy si nedovolím opomenout díla Babička, 
nebo V zámku a podzámčí, která byla úspěšně zfil-
mována.

Dne 15. ledna 2012 proběhla první lekce „Ta-
neční pro dospělé“. Celkem tento kurz navštěvuje  
14 tanečních párů, které ještě čeká 7 společných se-
tkání, která probíhají v Hotelu Přibyslav, vždy v ne-
děli od 16.00–18.00 hodin. Tanečními mistry, kteří 
tento kurz učí, jsou pan Petr Štěpán s partnerkou 
z Nového Města na Moravě. Parta tanečníků-žáků 
různých věkových skupin se sešla skvělá, naučí se 
nejen různé druhy tanců, zažijí spoustu legrace,  
ale možná naváží i nečekaná životní přátelství.  
Přejeme jim mnoho tanečních úspěchů!

Na závěr zvu k nám do knihovny všechny, kdo 
rádi soutěží, kreslí, nebo jsou sami prozatím nezná-
mí spisovatelé. Městská knihovna Hodonín a Dobříš 
vyhlásily literární a výtvarnou soutěž, která je urče-
na nejen pro děti, ale i pro veřejnost a návštěvníky 
knihovny, žáky ZŠ, SŠ a učilišť a kolektivy z České  
a Slovenské republiky. Dobříšská knihovna vyhlásila 
soutěž pro děti, ke 100. výročí narození Jiřího Trnky 
a nese název: „Mám oči jak Trnka“. Hlavní cenou je 
obnos 3000 Kč. Hodonínská knihovna vyhlásila li-
terární soutěž s názvem: „Pohádková zahrada“ a vý-
tvarnou soutěž: „Maluj broučky, tvoř loutky“. I tato 
soutěž souvisí s panem Jiřím Trnkou a je vyhlášena  
v rámci projektu: „Veselým krokem Trnkovým  
rokem“. Je rozdělena do několika kategorií. Více  
se dozvíte u nás v knihovně. Neváhejte a zasoutěž-
te si! 

S pozdravem vám všem.
 za KZM Přibyslav Andrea Slaninová, knihovnice

omluva
Omlouváme se všem slušným divákům, kteří navštívili 
v sobotu 14. ledna 2012 přibyslavské kino a chtěli se po-
dívat na český film Bastardi II. Bohužel, na představení 
přišla větší skupina dospívající mládeže základní školy 
ve věku kolem třinácti let a po celou dobu promítání 
velmi hlučně rušila filmovou produkci. Na domluvy paní  
uvaděčky děti reagovaly sprostými odmluvami a ještě 
více rušily.

Celá situace nás velmi mrzí, ale mnoho možností, 
jak diváky vychovávat ke slušnému chování nemáme. 
Především rodiče by se měli zajímat o to, jak se jejich 
děti chovají a jak tráví svůj volný čas.

Za KZMP Zdeňka Valnerová

Upozornění
Touto cestou žádáme všechny přispěvatele Přibyslav-
ského občasníku, aby maximálně dodržovali uzávěr-
ku městského zpravodaje. Nelze zařazovat příspěvky, 
i kdybychom rádi, které přijdou jen o den později. Je 
to z důvodu korektur textů, grafické úpravy, kapacity 
tiskárny, ale hlavně – vydavatel, tj. Město Přibyslav, 
požaduje, aby každé číslo vycházelo nejpozději k dru-
hému dni každého měsíce. Proto nemůže být stanove-
no pevné datum uzávěrky. jelikož každý měsíc má jiný 
počet pracovních dnů. Děkujeme za pochopení.

redakce PO
 

Turisté mají smůlu, 
obora se bude zavírat
(článek byl v plném znění převzat z MF DNES ze dne  
16. ledna 2012)

Přes celou turistickou sezónu bude od letošního roku 
zavřena soukromá obora u Ronova na Sázavou, ne-
daleko Přibyslavi. Zákaz vstupu do ní od 1. května do 
25. září vydal havlíčkobrodský městský úřad na žádost 
majitele obory. Úřad tak učinil kvůli zachování ticha v 
době hnízdění, kladení a odchovu mláďat a z důvodu 
zajištění bezpečnosti při lovech zvěře, pro kterou byla 
obora vybudována. Přes oboru chodili turisté, kteří 
hledali v lesích ukrytou zřícenu hradu Ronov. (vok)

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav   

Uzávěrka příštího čísla
20. 2. do 12.00 hod.

Slovo hejtmana
(pro města a obce na únor 2012)

Podle prosincového průzkumu podmínek 
života pod názvem „Místo pro život“ je 
Kraj Vysočina šestým nejlepším místem 
pro život ze všech krajů v České repub-
lice. Statistici porovnali 54 kritérií, které 
údajně obsáhly vše, co člověk potřebuje.  
Za zmínku stojí, že mezi čtrnácti „po-
rotci“ byly známé osobnosti, jako třeba 
kardiochirurg Jan Pirk, zakladatelka sítě 
mateřských center Rut Kolínská, desetibo-
jař Tomáš Dvořák či duchovní Zbigniew 
Czendlik.

Lichotivý vysočinský úspěch mě po-
chopitelně potěšil, i když jsem si vědom 
ošidnosti obdobných průzkumů a nepře-
ceňuji ho. Ale přece jen výsledky o něčem 
vypovídají. Pozitivní je, že jsme se dobře 
umístili v oblastech, kde rozhoduje aktivita 
lidí a jejich vztah ke svým městům, ob-
cím, ke svým spoluobčanům. Spolupráce 
s dobrovolnými organizacemi jako jsou 
hasiči, podprůměrná kriminalita, vzájem-
ná tolerance občanů, ochota zaměstnávat 
zdravotně postižené, ale také množství 
dětských hřišť nebo bezbariérových spojů 
městské hromadné dopravy.

Bohužel mne nepřekvapuje, že pokulhá-
váme ve vzdělanosti, na Vysočině je méně 
vysokých škol, to je dáno už tím, že máme 
obyvatelstvo roztroušené v mnoha men-
ších sídlech a mladí logicky odcházejí za 
vzděláním do velkých měst.  Těm nemůže-
me kvůli menší koncentraci populace kon-
kurovat ani podmínkami ke kulturnímu vy-
žití. Statistici Vysočinu chválí také za čisté 
ovzduší, ale kupodivu hůře jsme dopadli 
v pohledu na ekologii a životní prostředí, 
což podle mne spíše ukazuje na sporný 
výběr některých ukazatelů. 

Je jasné, že nejsme v centru dění jako 
mnohé metropole. Přesto jsem přesvěd-
čen o tom, že se lidé na Vysočině cítí jako 
ve své příjemné domovině. I proto mě těší 
především výborný výsledek v hodnocení 
občanské společnosti, neboť tady žijí lidé, 
kteří tu žít chtějí a mají přátelské vztahy 
mezi sebou i ke svému kraji. 

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Talent awards 2012
Vážení vedoucí škol, klubů a center, milí 
studenti, dovolujeme si vás srdečně pozvat do 
pátého ročníku jednoho z největších soutěžních 
mezinárodních projektů na území ČR. Talent 
Awards ® je soutěž hledající a podporující talenty 
z široké oblasti oborů. Soutěž je určena pro 
všechny věkové kategorie od útlého dětského věku 
až po seniorský věk a je rozdělená do samostatných 
kategorií profesionálů a samostatně pro amatéry. 
Pořadatelem soutěže je Talent Awards ® – jako 
umělecký garant celého soutěžního projektu, se pro 
regulérní pravidla nesmí se sám účastnit soutěže, 
včetně týmu a členů školy pořadatele. Našim cílem 
je zabránění náklonnosti poroty k jednotlivým 
soutěžícím, proto nejsme zainteresováni do soutěže 
fyzicky a ponecháme ostatním talentům prostor 
k seberealizaci. Zúčastněte se VY jako učitel, 
trenér, choreograf, vedoucí školy jako profesionál 
a též můžete poskytnout příležitost svým žákům, 
kursistům... Natrénujte s nimi pěkný program 
pro soutěž a získejte publicitu. Dokažte, že jste 
úspěšní pedagogové tím, že přihlásíte své žáky – do 
kategorie amatérů. Budeme velmi potěšeni, pokud 
naši soutěž rozšíříte mezi svými žáky, choreografy, 
kolegy aj, aby se mohli přihlásit do soutěže. Pro 
rok 2012 jsme připravili pro váš komfort a pohodlí 
např.:

jednodušší způsob odesílání přihlášek−	
možnost přihlášení soutěžících s nižší věkovou −	
hranicí u některých soutěžních oborů
rubrika odpovědí na vaše časté dotazy k soutěži −	
a přihláškám!!! (Doporučujeme si ji přečíst dříve 
než vyplníte přihlášky!)
do soutěže jsou připraveny zajímavé ceny...−	  

a mnohem více... Veškeré informace včetně sezna-
mu soutěžních oborů, pravidel a přihlášek nalezne-
te na:
www.talentawards.eu 
Budete-li mít jakékoliv dotazy, jsme vám k dispozici. 
Děkujeme a těšíme se na vás. Na viděnou na sou-
těži!
S pozdravem Tým soutěže Talent Awards ® 
(O uveřejnění této zprávy jsme byli požádáni 
pořadatelem. Byla nám zaslána e-mailem dne 3. ledna 
2012. Uveřejňujeme ji v plném znění. Redakce)

DIGITALIZACE KINA v PŘIBYSLAvI
Se začátkem každého nového rok přichází mnoho změn, dobrých i špatných. To i pro Kulturní dům 
Přibyslav. Již třetím rokem budeme pokračovat v zateplování budovy, a to výměnou dalších oken. 
Již nyní můžeme říci, že zateplené části budovy značně pomohly k úspoře vytápění i k bezpečnému 
provozu.

Po rekonstrukci elektroinstalace a sociálních zařízení, která byla již pro krizový stav nezbytná, 
přichází další nevyhnutelný proces, a tím je digitalizace kin. Nejde však o to, v jakém technickém 
stavu máme naše zařízení, ale o to, že se celý filmový svět rozhodl do konce roku 2012 vyrábět 
posledních pár filmových kopií ve formátu 35 mm (tzn. filmové pásy ). Už teď většina společností 
zasílá filmy pouze v digitální podobě a pro tu je třeba mít zcela digitalizované kino. V roce 2013 
budou možná promítat již pouze kina, která budou mít digitalizaci.

Digitalizace našeho kina by vyšla zhruba na 3 000 000 Kč bez 3D systému a 3 600 000 Kč s 3D 
systémem. Rekonstrukce by zahrnovala nový projektor + příslušenství, ozvučení, plátno a popřípadě 
pořízení 3D systému. Částka to není vůbec malá a jistě by byla pro město velikou finanční zátěží, a to 
hlavně v dnešní době, kdy se rozjíždí rekonstrukce školy. Proto se chceme, uveřejněním připravované 
ankety na našich internetových stránkách www.kzmpribyslav.cz, dotázat i Vás, široké veřejnosti, jaký 
máte na tento problém popřípadě investiční záměr, názor. K jejímu zveřejnění by mělo dojít začátkem 
měsíce února a hlasování by probíhalo až do konce měsíce března. Je třeba se zamyslet i nad tím, že 
pokud se nenajde potřebná částka, zaniknou postupně v našem městě veškerá filmová představení, 
možná i filmový klub anebo filmová představení pro základní a mateřskou školu. Možná, že by někdo 
mohl namítnout: „Tak budeme promítat staré filmy.“ Bohužel ne. Tento trend digitalizace již probíhá 
několik let a i staré filmy se pomalu převádějí do digitální podoby. A co bychom digitalizací kina získali? 
Hlavně 100% kvalitu obrazu, konečně čistý, srozumitelný a strhující zvuk, nízké náklady na provoz 
a možnost promítat každý film již v den premiéry. Mohlo by zůstat zachováno promítání pro školy, 
promítání pro seniory či provoz filmového klubu. Kvalitní projekce by se dala používat, jako doposud, 
při městských i soukromých akcích, při divadelních představeních, besedách apod. Ale co je hlavní – 
milovník kina by nemusel za pěkným filmem jezdit do okolních měst, šetřil by tím svůj drahocenný čas 
i peníze, a nabídka kulturních programů ve městě by tak nebyla ochuzena o filmová představení. 

Ano, veliká investice to opravdu je, ale je to investice do budoucnosti, pro nás pro všechny. Je to 
investice do našich i vašich příjemně prožitých volných chvilek s rodinou, přáteli i kolegy.

Zaměstnanci KZMP

v Přibyslavi se besedovalo o Afghánistánu
Aktuální téma české přítomnosti v Afghánistánu otevřeli v pátek 9. prosince Mladí křesťanští de-
mokraté (MKD) v Přibyslavi. V podvečer se v prostorách radnice konala beseda s Mgr. Matyášem 
Zrnem, bývalým vedoucím týmu českých civilních expertů v Provinčním rekonstrukčním týmu 
v afghánské provincii Lógar. Zajímavá akce podpořená Nadací Hannse Seidela přilákala bezmála 
tři desítky posluchačů.

Přednášející nejprve stručně nastínil historické mezníky, které významně ovlivnily dějiny islám-
ského státu. Dále se věnoval práci Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT), který v zemi působí 
od roku 2008. PRT se v první řadě soustředí na omezení negramotnosti a podporu zdravotnictví, 
snížení chudoby a zvýšení bezpečnosti. 

Mimo to Mgr. M. Zrno popsal konkrétní denní činnosti PRT. Pohovořil například o tom, co se 
děje při raketových útocích na základnu a o dalších nebezpečích, která na vojáky v cizině čekají. 
Neopomenul také zmínit problémy vyplývající ze soužití dvou zcela odlišných kulturně a nábo-
žensky zaměřených skupin.

Díky promítaným fotografiím mohl být nastíněn život v chudých afghánských podmínkách, to, 
jak vypadají města, vesnice a krajina a jakým způsobem lidé bydlí. Předmětem zájmu návštěvníků 
besedy se stalo hlavně školství a úroveň vzdělávání. „I když je většina Afgánců negramotných, 
v něčem bychom se od nich mohli učit. A to je respekt k učitelům,“ poznamenal Mgr. M. Zrno. 

Že beseda skutečně zaujala, dokazovalo i množství otázek posluchačů na přednášejícího. 
„Myslím si, že pan Matyáš Zrno nám dal nahlédnout do problematiky Afghánistánu z více úhlů. 
Za nejpřínosnější pak považuji jeho osobní zážitky a zkušenosti. Například jednání s místními, 
kooperaci s vojáky, nebo pohled na geopolitickou a ekonomickou situaci země,“ shrnul nadšeně 
besedu místopředseda MKD Vysočina Miloslav Michal. 

Veronika Skřivanová 

http://www.talentawards.eu/
http://www.kzmpribyslav.cz/
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Hody, Hody, 
doProVody, 
deJTe VeJce 
MaloVaný…..
Možná, hned po přečtení tohoto nadpisu si mnohý 
čtenář poklepe na hlavu: „Vždyť teprve teď začalo 
chumelit a oni už mají velikonoce. Už se asi vážně 
zbláznili.“ Nebojte se. Zatím ne. Ale protože v našich 
obcí je řada šikovných lidí, řekli jsme si, že je škoda, když 
o nich nikdo neví. Proto se rozhodlo KZM Přibyslav, ve 
spolupráci s akční skupinou ŽENy MAS Havlíčkův kraj 
uspořádat putovní jarní výstavu spojenou se soutěží 
„O nejkrásnější velikonoční vajíčko“.  Hodnocení bude 
probíhat jako u vánočních stromečků. Své výtvory nám 
můžete dodávat od 1. března do 21. března 2012 buď 
přímo do ICMM v Přibyslavi – do Kurfürstova domu 
a nebo do kanceláře MAS Havlíčkův kraj v Havlíčkově 
Borové paní ředitelce J. Hájkové, která je do Přibyslavi 
doručí. Přesné datum slavnostního zahájení jarní 
výstavy bude oznámeno v březnovém Přibyslavském 
občasníku. 

Pravidla soutěže: 
1. Obec, organizace nebo jednotlivec má právo 
obeslat výstavu minimálně třemi vajíčky (když bude 
jen jedno, tak odmítnuto nebude), maximálně však 
20 kusy.
2. Věk soutěžících ani technika provedení nejsou 
nijak omezeny. Naopak. Netradiční provedení jsou 
obzvlášť vítána.
3. Vajíčka mohou být přírodní nebo vyrobena 
z libovolného materiálu ( keramika, perník, sláma,vlna, 
sklo, apod.)
4. Každý návštěvník má právo ocenit při každé své 
návštěvě výstavy vždy pouze jednu kolekci vajíček, 
která se mu nejvíce líbila. (Přijde-li např.. třikrát, může 
i třikrát exponáty hodnotit)
5. Každá kolekce vajíček a příslušná kasička, do 
kterých se vhazují žetonky, budou označeny čísly, aby 
soutěž probíhala co nejregulérněji, tj.  anonymně
6. Jestliže soutěž z jedné obce obešle více subjektů 
(např. ZŠ, MŠ, sportovci apod.), body získané za 
jednotlivé kolekce vajíček se dané obci nesčítají.  
7. Vítěz soutěže má právo následující rok výstavu 
uspořádat ve své domovské obci.
8. V případě, že vítěz nebude moci z nějakých důvodů 
výstavu pořádat, může se s hlavním pořadatelem,  
tj. MAS Havlíčkův kraj,  dohodnout jinak. 
9. Po ukončení výstavy je pořadatel povinen do 
jednoho měsíce vrátil vystavovatelům celou kolekci 
(pokud to jeho stav exponátů dovoluje), popřípadě 
se s ním domluvit o uložení v některém z muzeí MAS 
Havlíčkův Kraj. 
8. S výsledky soutěže budou účastníci seznámeni 
v tisku, na internetu, popřípadě osobně.   

Těšíme se na vaše tradiční i netradiční velikonoční 
dekorace a zároveň i na setkání při slavnostním 
otevření výstavy. Výstava potrvá do pátku 13. dubna 
2012.
za KZM Přibyslav a akční skupinu Ženy MAS 
Havlíčkův kraj

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav  

DATUM DEN DiSCiPLiNA PREZENTACE START MÍSTO (START)

01-03/2012 neděle běh na lyžích-cca 4–5 km 
klasicky – termínu bude určen 
podle sněhový podmínek;  
v případě nedostatku sněhu 
bude míčový víceboj

9.00 9:30 bude určeno podle 
sněhových podmínek

2/26/2012 neděle silový trojboj-tlak v lehu, 
shyby na hrazdě,sed-leh  
za 1,5 min

9.00 9:30 Přibyslav,          sokolovna

03/2012 neděle kuželky - 20 hodů - termín 
bude určen do 5. 3. 2012 po 
dohodě s novým nájemcem 
areálu        

závazné 
přihlášky na tel. 
773 551 771

8:30 Velká Losenice, 
RESTAURACE U PILy 

4/15/2012 neděle běh –  5 km 9.00 9:30 Přibyslav,         
dopravní hřiště
v Ronovské ul.

5/6/2012 neděle běh do vrchu 9.00 9:30 Přibyslav, starý špitál

6/10/2012 neděle silniční cyklistika - 30 km 9.00 9:30 Přibyslav,                          
ACO-parkoviště 

7/15/2012 neděle kolečkové brusle, cca 4 km 9.00 9:30 cyklostezka

8/10/2012 pátek plavání - 200 m 19.00 19:00 Přibyslav, koupaliště 

8/12/2012 neděle plavání - 200 m 9.00 9:00 Přibyslav, koupaliště 

9/2/2012 neděle cyklistika-časovka do vrchu-
Brzkovák - 4 km

9.30 10:00 Přibyslav, most přes Sázavu-
silnice na Brzkov              

10/7/2012 neděle vrhačský trojboj - koule, 
oštěp, granát

9.00 9:30 Přibyslav, areál za benz.
pumpou

11/4/2012 neděle střelba-vzduchovka 9.00 9:30 Přibyslav,  sokolovna

12/9/2012 sobota šipky 16.30 17:00 Přibyslav,
HOTEL PŘIBySLAV

PŘIByslaVský dVanÁcTIBoJ 2012–termíny

zPrÁVy z PŘIByslaVskéHo VoleJBalu
Výsledky – volejbal muži: 

neděle 15. 1. 2012  Sokol Přibyslav – TJ Žďár nad Sázavou 2 : 3    a 0 : 3

Tabulka:  1. Žďár n/Sáz, 2. Havl. Brod, 3. Přibyslav, 4. Pacov, 5. Štoky, 6. Jihlava, 7. Pelhřimov, 8. Želetava,  
 9. Třebíč, 10. Okrouhlice 

Do Přibyslavi přijelo první mužstvo – náš rival Žďár nad Sázavou. Abychom udrželi kontakt ze špicí tabulky, 
chtěli jsme dvakrát vyhrát. K vítězství v prvním zápase moc nechybělo. Utkání dospělo do tie-breaku, ve 
kterém jsme už prohrávali 14:10, otočili na 15:14, avšak rupli 17:15. Celkově 2:3.
Druhý zápas jsme už nedokázali vzdorovat, soupeř nám nadělil porážku 3:0 a čelo tabulky se nám velmi 
vzdálilo. (1. Žďár – 2 prohry, 2. Havl. Brod – 3 prohry, 3. Přibyslav – 9 proher!) 
Jedeme dvakrát ven – do Želetavy a do Třebíče, doma máme Okrouhlici a 18. února ŠTOKy.

Sobota 18. 02. 2012  Sokol Přibyslav – Sokol ŠTOKY
domácí zápasy ve sportovní hale – začátky utkání v 11 a 15 hod.

Výsledky – volejbal ženy:

neděle 15. 1. 2012  Sokol Přibyslav – TJ Žďár nad Sázavou 3 : 0    a 3 : 0

Tabulka :  1. Havl. Brod, 2. Humpolec, 3. Třebíč, 4. Polná, 5. Světlá n/Sáz.
 6. Přibyslav, 7. Pelhřimov,  8. Náměšt n/O.,  9. Ždírec n/D., 10. Žďár n/S.
 
Přibyslavské volejbalistky přehrály omlazené družstvo Žďáru dvakrát 3 : 0. Dosavadní bilance 11 vítězství 
a 11 porážek – 6. místo. Ženy zajíždí do Pelhřimova a do Ždírce nad Doubravou, doma hostí Humpolec 
a 18. února NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU. 

Sobota 18. 2. 2012  Sokol Přibyslav – TJ NÁMĚŠť NAD OSLAVOU
domácí zápasy ve sportovní hale – začátky utkání v 9 a 13 hod.

za oddíl volejbalu Jiří Kerbr
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SToLNÍ TENIS
Přibyslavští stolní tenisté se již „propinkali“ do druhé 
poloviny soutěží. A-tým mužů oproti loňské sezóně 
hraje o třídu výše – krajský přebor II. třídy. Do této 
vyšší soutěže jsme se dostali sloučením našeho týmu 
s týmem Nuselská Havlíčkův Brod A, z kterého k nám 
přestoupili dva zkušení hráči Marek Štrobl a Václav 
Fröhlich. Družstvu se vede velmi dobře, na vedoucí 
tým ztrácí pouhé 2 body. Tahounem vítězných utkání 
je Jiří Smejkal, který svými letitými zkušenostmi 
a rychlou rukou rozstřílí kdejaké mladší natrénované 
tenisty. Stabilními hráči A-týmu jsou dále Zdeněk 
Slota a Josef Pertl, občas zaskakuje Radek Křesťan 
a Vladislav Stehno.

B-tým mužů hraje regionální přebor II. třídy 
a drží se také v těsném závěsu za vedoucími týmy. 
Stabilními hráči jsou Vladimír Dolák st., Vladimír 
Dolák  ml., Václav Vykoukal a Michal Mach. Družstvo 
pod vedením Vladimíra Doláka st. si klade také za cíl 
zapojit do soutěží mladé žákovské odchovance.

Od počátku letošní sezóny jsme zahájili všestrannou 
tréninkovou přípravu žáčků stolního tenisu. První 
krůčky jsou vždy ty nejtěžší a mnozí je již mají pomalu 
za sebou. Žáčkům se věnují Vladislav Stehno a Martin 
Kamarád.

Zveme Vás srdečně na zbývající domácí zápasy 
A-týmu, přijďte nás povzbudit do podsálí sokolovny:

So 25.2. 2012 v     9.00 hod. s Hrotovicemi
So 25.2. 2012 ve 14.00 hod. s Jaroměřicemi
So 24.3. 2012 v     9.00 hod. s Humpolcem
So 24.3. 2012 ve 14.00 hod. s Pacovem

Krajský přebor ii. třídy

1. Nížkov B 12 8 2 2 111:78 30

2. Jemnice A 12 9 0 3 104:84 30

3. Třešť B 12 7 3 2 110:74 29

4. Jihlava C 12 8 1 3 108:68 29
5. Přibyslav A 12 7 2 3 101:85 28

6. Chotěboř C 12 7 0 5 106:68 26

7. Ledeč A 12 5 1 6 83:95 23

8. Pacov A 12 5 1 6 91:100 23

9. Hrotovice A 12 3 2 7 76:105 20

10. Humpolec B 12 2 2 8 79:112 18

11. Jaroměřice 
A

12 3 0 9 73:107 18

12. Panská 
Lhota A

12 1 0 11 49:115 14

Regionální přebor ii. třídy

1. Jiskra H.Brod 
G

11 11 0 0 159-39 33

2. SB Světlá C 11 9 0 2 150-48 29

3. Chotěboř F 11 8 1 2 127-71 28

4. Přibyslav B 11 8 0 3 137-
61

27

5. Mírovka A 11 6 0 5 100-98 23

6. Hasiči Jitkov C 11 4 2 5 109-89 21

7. Jiskra H.Brod F 11 4 1 6 96-100 20

8. Chotěboř G 11 2 0 9 49-149 15

9. Hasiči Jitkov D 11 1 0 10 42-156 13

10. SB Světlá D 11 0 0 11 19-177 11
     

Vladislav Stehno
oddíl stolního tenisu Sokola Přibyslav

DoTAZ
Dobrý den, již od prvního otevření sportovní haly 
ji pravidelně navštěvuji a využívám především 
v rámci TJ Sokol Přibyslav oddíl volejbalu. Ne jenom 
my volejbalisté jsme na tuto stavbu velmi čekali, 
protože nebylo možné kvalitně trénovat v tehdejší 
sokolovně, především z nedostatečných prostor.

Avšak již od počátků otevření v roce 2001 se vyskytovaly 
problémy různého charakteru a typu. Netěsnící topení, 
které kapalo na palubovku a ta se následně nafoukla a 
musela být opravována. Takhle by bylo možné pokračovat 
dále, přejdu však k jádru nynějších problémů. 
1. Neustálé výkyvy v teplotě vody, minutu padají 

kostky ledu, minutu vroucí voda. Za těch 10 let, co 
je SH otevřena, problém nevyřešitelný. Ale teď se 
dokonce stalo něco úplně nepochopitelného. Stávající 
pisoárové splachovače ve sprše byly nahrazeny dle 
směrnic ( jak mi bylo sděleno ředitelem SZ) ještě horší 
sprchovou hlavicí. V hlavici by nebyl problém, ale je ve 
výšce cca 175 cm, což jak každý uzná pod tuto sprchu 
si stoupne jen skutečně málokdo.  

2. V posledních letech velký nešvar, a to je silně 
znečištěný povrch, který se následně stává velmi 
kluzký a nebezpečný. 

3. Šatny: ulámané všechny věšáčky na oblečení a k tomu 
ponechané ostré hrany (několik let). V šatně, kde se 
převlékáte po někdy studené, někdy horké sprše, je 
dle mých odhadů kolem 13 stupňů Celsia.

Několikrát jsem si dovolil upozornit na několik 
nedostatků, jako protékající umyvadlový odpad (než, aby 
byla provedena oprava, raději byl demontován kohoutek, 
aby nebylo možné pustit vodu), nefunkční světla byla po 
5 týdnech částečně opravena. Převážně jsem však byl 
odseknut, že je doba úspor a šetřit se prostě musí. 

Proto mě trochu překvapilo pravidelné hlášení v PO, 
pod který je podepsána pí. Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí 
OHS, které přikládám v tabulce. Požádal bych tímto 

fundované osoby k vysvětlení několika otázek. 
Jakou částkou ročně se podílí město Přibyslav na 

provozu SZ?
Kolik zaměstnanců SZ má?
Jaké jsou měsíční mzdové náklady SZ?
Jak mohou být uvedeny náklady v hlášení  

pí. Ing. Teclové – 1426 Kč (mínus 1426 Kč)?
Dle které směrnice byly nainstalovány nové sprchové 

hlavice?
Jaké jsou skutečné měsíční náklady na energie?
Nezdají se vám náklady 12 624 Kč za rok 2010 mylné? 

Kde je elektřina, voda, plyn?
Z těchto poznatků se dostávám k závěru, že veškeré 

finanční fungování SZ je v očích občanů zkreslené. Zaráží 
mě, že nikoho z radních po celou dobu tato tabulka 
nezaujala, k případnému vysvětlení či opravě. 

Stěžuji si zde z důvodu prostého, byl jsem na to 
odkázán některými zaměstnanci, že oni s tím nic 
neudělají. 

Ale především, my jako TJ Sokol Přibyslav oddíl 
volejbalu, platíme částku cca 40 tis. ročně (září-březen), 
které musíme pracně vydělávat a nikdo nám je jen tak 
nedá. A pokud za něco platím, očekávám adekvátní 
služby. 

Článek měl být otištěn již v předchozím vydání PO, 
nedopatřením se však smazal, a tak jsou data brána 
z listopadového PO. 

Děkuji za vyčerpávající odpovědi, 
Zdeněk Nejedlý ml. 

výnosy náklady Hosp. 
výsledek 

2010 776 068,00 12 624,00 763 444,00
5/31/2011 202 280 0 202 280 
6/30/2011 393 797 -1 426 395 223
7/31/2011 393 797 -1 426 395 223
8/30/2011 393 797 -1 426 395 223
9/30/2011 585315 -1 426 586741

Inzerce
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Povinné ručení u ČSOB Pojišťovny
Výkon motoru v kW Cena/rok v Kč od
do 39 1194
40-45 1376
46-59 1444
60-69 1524
70-79 1622
nad 80 1809

Převedeme bonusy, ukončíme i starou 
smlouvu u jiné pojišťovny. Získáte úrazové 
pojištění řidiče zdarma a kvalitní asistenční 
služby.

Pobočka Chotěboř, nám. T.G.M 321, vedle 
Panského domu tel. 606355476

Pobočka Česká Bělá,náměstí č.p. 10
Tel 731488629

Mobilní  pracovník Martin Gron, 
dojede za Vámi až domů
Tel. 602767252, email : martingron@seznam.cz

Dotazy k ročním výpisům
Založení stavebního spoření
Zařízení úvěru za 3,5 %
Refinancování hypoték
Změny a výpovědi smluv

RNDr. Vladislav STEHNO - tel: 608 758 276

 pondělí 15. února 2012  
10.30 hodin –  13.30 hodin 

STARÝ ŠPITÁL – Vyšehradská ulice
KOJENECKÉ a DĚTSKÉ ZBOŽÍ 30,-/1 ks

DÁMSKÉ ZBOŽÍ 50,-/1 ks

SECOND HAND
 výprodej zboží z Anglie
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Pronajmu byt 
2+1 v Přibyslavi 
mobil :  724 910 732 

P  R  O  D  Á  M 
VÍCEGENERAČNÍ DŮM V 

PŘIBYSLAVI,  UL. HUSOVA

ZAHRADA, DÍLNA, 
CP 781 m 2. 
CENA: 2 900 000 Kč 

tel . :  775 214 919

MARIE FIŠAROVÁ
finanční poradenství v pojišťovnictví

POJIŠTĚNÍ – ÚRAZOVÉ, ŽIVOTNÍ,
PENZIJNÍ, DŮCHODOVÉ, NEMOVITOSTÍ,

DOMÁCNOSTI, HAVARIJNÍ A POVINNÉ RUČENÍ  

kancelář: ul. Nádražní, Žďár nad Sázavou
v případě zájmu

volejte na tel. č. 606 963 580
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Tříkrálová sbírka, zima, rodiče čtou dětem
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kzM Přibyslav
I N F O R M U J E

Městská knihovna Přibyslav
Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00
Čt zavřeno zavřeno
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.0 zavřeno
tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

Pokud chcete, aby vám byl elektronicky zasílán  
PŘEHLED AKCÍ, stačí poslat e-mail z dané 
adresy a jako předmět uvést: Žádost o zasílání 
kulturního přehledu.  
Zprávu pošlete na adresu: ic@pribyslav.cz

Informační centrum
Městské muzeum
Přibyslav
(1. 10. 2011–30. 4. 2012)
Po 8.00–12.00 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00 zavřeno
Ne                   zavřeno 
tel.: 569 484 361, e-mail: ic@pribyslav.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

1. února 2012 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i  hrát Kurfürstův dům  KVC Harmonie, KZMP - 
2. února 2012 dopoledne Divadelní představení pro MŠ kulturní dům   KZMP- 
2. února 2012 v 16.30 h. Kondiční cvičení ( jen pro přihlášené) kulturní dům  KZMP- 
4. února 2012 v 19.00 h. Žalman a hosté – koncert kulturní dům  KZMP- 
5. února 2012 v 16.00 h. Taneční pro dospělé Hotel Přibyslav  KZMP - 
 ( jen pro přihlášené)
8. února 2012 ve 14.00 h. Nenechte mozek zlenivěti zasedací sál radnice  KS Pohoda, Mě Ú - 
 – trénink paměti
9. února 2012 v 16.30 h.  Kondiční cvičení ( jen pro přihlášené) kulturní dům  KZMP- 
9. února 2012 v 18.00 h. Rekonstrukce ZŠ Přibyslav-beseda  zasedací sál radnice  Mě Ú- 
11. února 2012 v 18.00 h. Kocour v botách – film kulturní dům  KZMP- 
11. února 2012 ve 20.00 h. Sokolský ples sokolovna  TJ Sokol - 
12. února 2012 v 16.00 h. Taneční pro dospělé Hotel Přibyslav  KZMP - 
 ( jen pro přihlášené)
16. února 2012 ve 14.00 h. Maškarní bál hasičská zbrojnice  SPCCH ČR-ZO Přibyslav - 
 (pro členy SPCCH ČR-ZO)
16. února 2012 v 16.30 h. Kondiční cvičení ( jen pro přihlášené) kulturní dům  KZMP- 
18. února 2012 v  9.00 h. Schůzka červenokřižáčků – členů ČČK před budovou ZŠ  MS ČČK Přibyslav- 
18. února 2012 v 8.30 h. Turnaj v mariáši  hospoda v Dobré  hospoda U Henzlů- 
18. února 2012 v 9.00 a 13.00 h. Volejbal ženy – Sokol Přibyslav  sportovní hala  SZMP, TJ Sokol Přibyslav - 
 – TJ Náměšť n/O. 
18. února 2012 v 11.00 a v 15.00 h. Volejbal muži – Sokol Přibyslavy sportovní hala  SZMP, TJ Sokol Přibyslav - 
  – Sokol Štok
18. února 2012 v 15.00 h. Dětský karneval  KD Utín  SDH Utín,KZMP- 
18. února 2012 v 19.30 h. Drive-film, Bob Saint-Claire - koncert kulturní dům  Filmový klub, KZMP- 
19. února 2012 v 16.00 h. Taneční pro dospělé ( jen pro přihlášené) Hotel Přibyslav  KZMP- 
22. února 2012 ve 14.00 h. Nenechte mozek zlenivět-trénink paměti zasedací sál radnice  KS Pohoda, Mě Ú- 
23. února 2012 od 13.00 do 14.00 h. on-line chat s místostarostou města internet  Mě Ú- 
23. února 2012 v 16.30 h. Kondiční cvičení ( jen pro přihlášené) kulturní dům  KZMP- 
25. února 2012 v 9.00 h. Stolní tenis – A-tým Přibyslav-Hrotovice podsálí sokolovny  TJ Sokol Přibyslav- 
 25. února 2012 ve 14.00 a 15.30 h. Honza a zlá princezna – loutková pohádka kulturní dům  Přibyslavská pimprlata,KZMP- 
25. února 2012 ve 14.00 h. Stolní tenis – A-tým Přibyslav- Jaroměřice podsálí sokolovny  TJ Sokol Přibyslav- 
26. února 2012 v 9.00 h. Dvanáctiboj-silový trojboj sokolovna  SZMP- 
26. února 2012 v 16.00 h. Taneční pro dospělé ( jen pro přihlášené) Hotel Přibyslav  KZMP- 
od 1. března 2012 Měsíc knihoven-bližší na plakátech Kurfürstův a kulturní dům  KZMP- 
1. března 2012 v 16.30 h. Kondiční cvičení ( jen pro přihlášené) kulturní dům  KZMP- 
2. března 2012 v 18.00 h. Alvin a Chipmunkove iii. – film kulturní dům  KZMP - 
4. března 2012 v 16.00 h. Taneční pro dospělé ( jen pro přihlášené) Hotel Přibyslav  KZM- P 

KZMP pro Vás připravuje:-  
březen – Alvin a Chipmunkove iii.  – film; – i ženy mají své dny – film; - Hody, hody doprovody- jarní výstava
duben-   –  Twilinght saga – film; –   Není kost jako kost – divadlo


