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Město Přibyslav patří k  městům s  nejnižším poplatkem za  svoz odpadu. Myslím, že 
snížení tohoto poplatku byl krok správným směrem. Aby byl tento krok zároveň dlouho-
době udržitelný, je zcela nezbytné, aby se všichni občané zapojili do třídění odpadu. Jen 
pokud dosáhneme maximálního vytřídění jednotlivých složek odpadu, stane se nízká cena 
za svoz odpadu dlouhodobě udržitelnou.

Město Přibyslav však patří dlouhodobě k  městům s  nejhorším poměrem vytřídě-
ných a nevytříděných složek. Ještě v roce 2015 bylo ve městě Přibyslav vyprodukováno 
1475,29 t komunálního odpadu, z  čehož bylo 928,5 t směsného komunálního odpadu 
(SKO).  Pouze 546,79 t bylo vytříděno, většina jako biologicky rozložitelný odpad, plasty, 
sklo, papír a další odpad. To obnáší cca 232 kg nevytříděného odpadu na obyvatele.

V roce 2016 jsme posílili svozová místa biologicky rozložitelného odpadu a jeho návoz 
se zvýšil zhruba sedmkrát. Zároveň jsme v  lednu tohoto roku zahájili kontrolu svozové 
fi rmy, kdy kontrolujeme váhu aut před započetím svozu, jeho trasu a  výstupní tonáž. 
Doufám, že tato opatření napomohou ke  snížení nepříznivého poměru SKO. Zároveň 
apeluji na nás všechny, abychom maximálně využívali systému sběru jednotlivých třídě-
ných odpadů a co nejméně ho odkládali do klasických popelnic. 

V letošním roce zahájíme přípravu na rekultivaci plochy č. 5 na skládce v Ronově nad 
Sázavou a na výstavbu pole č. 5, jímž bude dokončeno celé těleso skládky. Skládka je pro 
nás dnes, možná více než v minulosti, strategickým objektem. Legislativní rada vlády vrátila 
Ministerstvu životního prostředí k dopracování nový zákon o odpadech, což pro nás zna-
mená další nejistotu v nakládání s odpady. Nový zákon měl umožnit původcům odpadů 
(tedy primárně obcím) a celé České republice připravit se na zákaz skládkování v roce 
2024. Ve  volné kapacitě naší skládky máme zatím jistotu, že budeme schopni směsný 
komunální odpad nadále likvidovat. Skládku v Ronově čeká její posílení funkce strategické 
oproti funkci ekonomické. Přesto musíme doufat, že zákonodárci pochopí, že je zcela ne-
zbytné schválit nový zákon o odpadech co nejdříve. Věřím, že po připomínkování nebude 
nový zákon spoléhat v likvidaci SKO pouze na spalovny.

Vážení občané, na  jiném místě Přibyslavského občasníku Vás budou čekat konkrétní 
informace k likvidaci některých druhů odpadů. Využívejte v hojné míře všechny dostupné 
možnosti ke třídění odpadů, jelikož vytříděný odpad znamená pro město vedle nákladů 
i fi nanční příjem. Oproti směsnému odpadu, který nám přináší pouze ná klady.

Martin Kamarád
starosta města 

Kam s ním?

Když jsme se starostou Brzkova usedali na  počátku tohoto týdne k  veřejnému pro-
jednání textu Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a  jejich 
zdrojů, netušili jsme, že budeme zhruba po dvou hodinách odcházet z budovy Minister-
stva průmyslu a obchodu defi nitivně zasaženi Cimrmanovou teorií poznání, kdy přesný 
omyl vyvrátil nepřesnou pravdu, a odcházeli jsme s nejasným přesvědčením, že „Víme 
vše! - tedy - Nevíme nic!“

Hned na počátku projednávání nás náměstek Jiří Koliba ubezpečil, že pečlivě připra-
vovaný text navrhované surovinové politiky prošel připomínkováním různých pracovních 
skupin a mezirezortních komisí tak, že je výsledkem společného kompromisu a odborného 
posouzení. V závěru své řeči představující navrhovanou surovinovou politiku pak téměř 
slavnostně oznámil, že text, který se týká možné těžby uranu, bude z textu surovinové 
politiky odstraněn.

Pokusil jsem se na tom ctihodném fóru dotázat, zda nám bude předloženo nové znění 
pasáží o těžbě uranu, naivně si mysle, že nám bude ten důkladně připravovaný text před-
ložen na místě samém. Nakonec jsem byl rád, že se v praxi ukázala pravdivost příruček 
o asertivitě a po třetím dotázání mi bylo odpovězeno, že tento text dostaneme k dispozici 
do konce února.

A oč vlastně jde městům Přibyslav a Polná i obcím Brzkov a Věžnice? Usnesením vlády 
č. 1086 z 22. prosince 2014 bylo rozhodnuto o tom, že mají být zahájeny kroky k těžbě 
ložiska uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice.  Toto rozhodnutí výrazně zasahuje naše 
obce a podle nás bylo odsouhlaseno na základě velmi účelově zpracované studie prove-
ditelnosti otvírky ložiska Brzkov. Kromě toho, že studie pomíjí některé zásadní dopady 
na sídla v místě těžby, navrhovala tato studie zcela neodůvodněně rozšířit stávající chrá-
něné ložiskové území zhruba čtyřikrát. A to pouze na základě průzkumů z osmdesátých 
let, na jejichž podkladě již jedno chráněné ložiskové území vzniklo. Navrhovaný text při-
pomínkované surovinové politiky pak tento postup potvrzoval a umožňoval. 

Dnes tedy pro kapitoly „Uran“ a „Záměry v oblasti těžby a úpravy uranu“ žádný text 
k dispozici nemáme. Pro dotčené obce je zásadní, aby nově navržený text nepočítal nejen 
s těžbou, ale aby zavrhl i veškeré kroky vedoucí k obnovení těžby v této lokalitě tak,  jak jsou 
navrženy v příslušném usnesení vlády a studii proveditelnosti. Pokud by tomu tak nebylo, 
znamenalo by to v zásadě, že by po jejich dokončení mohla být těžba prakticky kdykoliv 
zahájena. A to je stav pro nás naprosto nepřijatelný! Zatím „stojíme před tváří Všehomíra 
s hlavou jasnou a prázdnou“.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Surovinová politika ČR - veřejné 
projednávání neveřejného textu, aneb 
exkurz do Cimrmanovy teorie poznání

Tisková konference 
Ve středu 8. 2. 2017 se konala pravidelná tisková konference města Přiby-

slav. Jejím hostem byla paní Zuzana Siwková z oddělení marketingu spol. ACO 
Industries. Paní Siwková informovala o projektech v sociální oblasti, které spo-
lečnost ACO zaštiťuje. Projekt „Šance do života“, který byl zahájen v červenci 
loňského roku, pokračuje ve spolupráci s městem Přibyslav. Město kromě po-
skytnutí možnosti bydlení třem mladým lidem zajišťuje pomoc prostřednictvím 
sociální pracovnice paní Vaverkové. ACO Industries nově navázalo spolupráci se 
ZŠ Přibyslav a podpoří speciální třídu s handicapovanými dětmi. Dětem z této 
třídy tak bude zajištěn plavecký výcvik ve Žďáře nad Sázavou včetně dopravy. 

Dalším tématem byla plánovaná těžba uranu na ložiscích Brzkov a Horní 
Věžnice. Informace o veřejném projednání surovinové politiky ČR v rámci SEA 
(vliv na životní prostředí) podal pan starosta, který se tohoto jednání zúčastnil 
společně se starostou obce Brzkov. Text dokumentu, který byl projednáván, 
nebyl k dispozici v aktuální verzi. Mimo jiné i tato skutečnost má za následek 
prohlubování nedůvěry zúčastněných obcí v samotné Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. K surovinové politice zároveň probíhalo připomínkování ze strany 
veřejnosti prostřednictvím e-mailů a webové stránky, kterou obce prezento-
valy na svých webech.

Jedním z bodů konference byla zpráva o investici do modernizace kabelové 
televize, která ke konci srpna přestane poskytovat analogové vysílání. Náhra-
dou analogového formátu budou programy ve formátu  DVB-T v trojnásob-
ně vyšším počtu a  samozřejmě i  vyšší kvalitě. Uživatelé, kteří mají nejstarší 
typy televizorů, budou potřebovat tzv. set-top-box (převodník s ovladačem) 
za cenu cca 600 Kč. 

Na závěr tiskové konference byli novináři informováni o přípravě prodeje 
parcel na výstavbu RD v lokalitě Pod Osivou a zazněly ještě informace o pří-
pravě a průběhu dalších investičních akcí, které jsou plánovány na letošní rok.

Výroční valná hromada okrsku č. 7 Přibyslav SDH 
Na pozvání starosty našeho okrsku pana Josefa Sobotky jsem se v neděli 

12. února zúčastnil výroční valné hromady okrsku č. 7, která se konala v hasič-
ské zbrojnici SDH Přibyslav. Přibyslavský okrsek patří k jednomu z největších 
v rámci okresu Havlíčkův Brod. Na úrovni okrsku se řeší koordinace v orga-
nizaci hasičských aktivit. Byly prezentovány výsledky soutěží včetně skvělých 
výsledků mladých hasičů z Dobré v požárním sportu a v dalších soutěžích. 
Zajímavé informace o registraci, soutěžích i jiných tématech přednesl starosta 
Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod pan Josef Stejskal. Zazněla také 
zpráva výjezdové jednotky JPOII  Přibyslav, kterou přednesl pan Ivo Šima-
novský. Přítomným hasičům jsem poděkoval za jejich obětavou a všeobecně 
prospěšnou práci v jejich sborech.

Výroční členská schůze ČZS MO Přibyslav 
V sobotu 18. února jsem navštívil výroční členskou schůzi Českého zahrád-

kářského svazu MO Přibyslav. Tato schůze se konala již po páté v zasedacím 
sále radnice. Jednání zahájil předseda organizace I ng. Albín Jaitner. Výroční 
zprávu přednesl jednatel Ing. Ladislav Hladík. Přibyslavští zahrádkáři již řadu 
let patří k nejsilnějším organizacím nejenom v našem městě, ale také v rámci 
okresu Havlíčkův Brod. Pořádání výstav pro veřejnost a spolupráce s městem 
na dalších aktivitách si zaslouží uznání a poděkování.

Michael Omes
místostarosta města

Co se dělo v únoru?

Snad každý máme zkušenost s nevyžádanými telefonáty. Někdo nás pře-
svědčuje o výhodnosti nabídky, která nám zaručeně přinese úspory. Ve sku-
tečnosti se jedná o rafi novaný způsob vytáhnout z lidí peníze. Ve čtvrtek 16. 
02. 2017 nějaký muž telefonoval několika lidem z Přibyslavi a velmi vtíravým 
až drzým způsobem nabízel jakousi elektronickou aukci na plyn nebo elektřinu 
s  odvoláním na  akci pro město Přibyslav. MĚSTO PŘIBYSLAV ŽÁDNOU 
TAKOVOU AKCI NEORGANIZOVALO. Toto už byla podezřelá věc. Tele-
fonující se snažil zorganizovat schůzku, kde by nějaký jeho kolega převzal 
na  adrese odběrného místa informace o  stávajících podmínkách – vyúčto-
vání. Přímo zjišťoval, zda je někdo doma a pokud ne, kdy se vrátíte z práce. 
Samozřejmě tyto informace nikdo není povinen poskytovat komukoliv. Až 
s odstupem času člověka napadne, že to v horším případě mohl být i zloděj, 
který si dělá „průzkum terénu“. Při pokusu zavolat zpět na podezřelé telefonní 
číslo, bylo volané číslo nedostupné.

Ještě nedávno jsme se se  známými bavili, jak elegantně a  rázně odmítat 
nevyžádané telefonáty. Nedávná zkušenost už přesáhla určitou mez a rozhodl 
jsem se napsat tento článek s  varováním, abychom nevyžádané telefonáty 
ODMÍTALI A ZÁSADNĚ NEPOSKYTOVALI ŽÁDNÉ INFORMACE. Ve hře jsou 
nejenom naše peníze, nechtěné fi nanční závazky, ale třeba i majetek včetně 
bezpečí našich domovů.

Michael Omes

Nebezpečné nevyžádané telefonáty
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V lednu letošního roku ukončila pracovní poměr u města Přibyslav 
paní Marie Vaverková, která byla v naší organizaci zaměstnána 28 let 
ve funkci pečovatelky. Za její činnost ve středisku Pečovatelské služby 
Přibyslav jí jménem všech spolupracovníků i klientů pečovatelské služby 
děkuji a přeji hodně zdraví a spokojenosti do další životní etapy.

Ve dnech 20. 3. a 29. 3. 2017 v době od 13:30 do 17:00 hod. budou 
pracovníci Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště 
v  Havlíčkově Brodě vybírat v  zasedacím sále v  přízemí přibyslavské 
radnice daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016.

Od února 2016 je v platnosti dle § 53, odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích toto ustanovení: „Pohybuje-li 
se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji 
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen 
mít na sobě prvky z retrorefl exního materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ 
Kraj Vysočina poskytl za účelem zvýšení bezpečnosti na komunikacích 
obcím a městům refl exní proužky, které si mohou naši občané vyzved-
nout na podatelně MÚ.

V únoru 2017 probíhala v Kraji Vysočina jednání ve věci nového do-
pravního systému „Veřejná doprava Vysočiny“. V rámci tohoto systému 
budou vypracovány nové jízdní řády vlakové a autobusové dopravy, kte-
ré vejdou v platnost pravděpodobně od 1. 1. 2019 v souvislosti s výběro-
vým řízením na dopravce zajišťující veřejnou dopravu v Kraji Vysočina.  

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby a životního prostředí
Nové kontejnery na elektrozařízení

Firma ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení, umís-
tila v Přibyslavi zdarma další dva kontejnery. Tyto červené kontejnery 
byly umístěny vedle barevných nádob určených pro třídění plastu, pa-
píru a skla a to konkrétně v ulici Niklfeldova u hřbitova a v ulici Ronovská 
u křižovatky s ulicí Ludmilova.

Do červených kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení, jako 
jsou například kalkulačky, rádia, telefony, elektronické hračky nebo čás-
ti počítačů. Naopak nejsou určeny pro sběr televizorů, počítačových 
monitorů, ledniček, praček a chladniček. Tato větší zařízení se vybírají 
na sběrném dvoře a při mobilním svozu na jaře a na podzim, případně 
je možné je odevzdat v prodejnách nebo opravnách elektrospotřebičů.

Svoz bioodpadu bude zahájen již v březnu
V minulém roce se v Přibyslavi úspěšně rozjel pravidelný svoz bio-

odpadu. Protože se nezadržitelně blíží jaro a  začalo období vhodné 
na prořezávku stromů, přistavíme kontejnery na obvyklá místa již o mě-
síc dříve. Do  přistavených kontejnerů by se mělo ukládat především 
dřevo a nemělo by se míchat s  listím a trávou. Zeleň se začne svážet 
během měsíce dubna. Do pátku 3. 3. 2017 budou kontejnery na dřevo 
přistaveny na 6 stabilních stanovišť (Niklfeldova, Gen. Luži, Příkopy, Ro-
novská, Nerudova, Žižkova) a na dalších stanovištích budou umístěny 
v den uvedený v tabulce, uveřejněné v tomto čísle PO a následující den 
odvezeny. Z pátečních stanovišť bude kontejner odvezen až v pondělí, 
bude jej tedy možné využít i v sobotu a neděli. V místních částech budou 
kontejnery přistaveny jen na základě požadavků osadních výborů. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor hospodářsko-správní
Výsledek rozpočtového hospodaření města Přibyslav 
v roce 2016 (v Kč):

Rozpočet města Přibyslav na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem 
města Přibyslav na veřejném zasedání dne 16. 12. 2015. 

V  níže uvedené tabulce je uveden rozpočet schválený, rozpočet 
po změnách (bylo provedeno celkem 8 rozpočtových opatření), výsle-
dek od počátku roku, % plnění ke schválenému rozpočtu a rozpočtu 
po změnách. 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Rozpočet  
schválený

Rozpočet po RO 
1-8

Výsledek 
od počátku roku

% plnění 
rozpočet 
schválený

% plnění 
rozpočet 

po RO 1-8

PŘÍJMY 67 685 273,00 100 274 902,78 100 523 605,22 148,5 100,2
1. daňové 55 200 000,00 68 276 527,00 68 501 895,18 124,1 100,3
2. nedaňové 1 410 186,00 3 754 113,69 3 776 995,95 267,8 100,6
3. kapitálové 64 187,00 1 047 748,00 1 048 200,00 1633,04 100,0
4. přijaté dotace 11 010 900,00 27 196 514,09 27 196 514,09 243,97 100,0
VÝDAJE 61 485 273,00 95 446 108,31 73 963 026,12 120,3 77,5
1. běžné 39 230 141,00 43 692 853,00 41 733 067,69 133,7 95,5
2. kapitálové 22 255 132,00 51 753 255,31 32 229 958,43 144,8 62,3

Splátky úvěrů a půjček k 31. 12. 2016 v Kč: 
Splátky celkem  30 353 160,72

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2016 v Kč:
Běžné účty celkem  22 297 607,01

Plnění finančního plánu hospodářské činnosti v roce 2016 (v Kč):
Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem města Přibyslav 

na veřejném zasedání dne 16. 12. 2015. Po změnách (byly provedeny celkem 3 změny) fi nanční 
plán hospodářské činnosti na rok 2016 předpokládal výnosy ve výši 23 149 622 Kč a náklady 
ve výši 14 844 200 Kč. 

V níže uvedené tabulce je uvedeno plnění fi nančního plánu v členění výnosy, náklady a hos-
podářský výsledek podle jednotlivých organizací.

Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Organizace 10 - Lesy 1 365 372,51 614 911,00 750 461,51
Organizace 20 - Skládka 12 908 970,98 5 394 288,67 7 514 682,31
Organizace 30 - SZMP 770 469,26 1 638,00 768 831,26
Organizace 40 - Správa majetku 2 368 574,00 2 305 935,83 62 638,17
Organizace 50+55 - Kabelová televize 4 171 474,54 2 746 217,21 1 425 257,33
Organizace 60 - Správa HOČ 52 332,32 2 857 210,46 -2 804 878,14
Organizace 70 - Pronájem 4 595 082,20 347 469,00 4 247 613,20
Celkem 26 232 275,81 14 267 670,17 11 964 605,64

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS 

Pečovatelská služba Přibyslav
Po celý měsíc únor probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážnějších komplikací, 

které by měly vliv na kvalitu poskytování služeb. V několika případech byl provoz narušen mi-
mořádnými situacemi, které musely být okamžitě řešeny ve spolupráci s IZS. Tímto bych chtěla 
poděkovat hasičům, příslušníkům policie a členům záchranné služby za pomoc, ochotu a skvělý 
profesionální přístup.

Od 1. února k nám nastoupila paní Jana Nevolová, která zde bude pracovat na základě Doho-
dy o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 

V měsíci únoru pak probíhaly ve středisku pečovatelské služby již pravidelné akce – v pátek 
24. 2. pravidelný monitoring ve spolupráci s místní skupinou ČČK a následně hned v soboru 
25. 2. ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá.

I v následujícím měsíci bych Vás ráda pozvala k nám do společenské místnosti DPS na pravidelné 
akce - opět poslední pátek v měsíci dne 24. 3. od 15.00 – 16.00 hodin proběhne pravidelný mo-
nitoring a v sobotu 25. 3. opět od 10.00 hodin proběhne mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.

Také si Vás dovolujeme upozornit na možnost využít půjčovnu kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek, kterou naleznete v  budově střediska Pečovatelské služby Přibyslav. Půjčovna 
kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek, která funguje při Pečovatelské službě Přibyslav 
od roku 2010, nabízí zapůjčení pomůcek pro 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 rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád 
půjčovny najdete na webových stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby).

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou polohovací postel včetně antidekubitní mat-
race, mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, chodítka 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 obracet na Martinu Veselou, DiS., vedoucí Pečova-
telské služby Přibyslav na tel.: 569 482 128, 725 102  511.

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS
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Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 6. 3. 6 Cihlářská 13. 3.
2 Bezručova Út 7. 3. 7 Jiráskova 14. 3.
3 Hesovská St 8. 3. 8 Vyšehrad 15. 3.
4 Pecháčkova I Čt 9. 3. 9 Prokopova 16. 3.
5 Zahrádky u ACA Pá 10. 3. 10 Na Vyhlídce 17. 3.
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 20. 3. 16 Seifertova 27. 3.
12 Pecháčkova II Út 21. 3. 17 Česká 28. 3.
13 Nezvalova St 22. 3. 18 U Barevny 29. 3.
14 Bezpalcova Čt 23. 3. 19 Zahradní 30. 3.
15 Zahrádky Amerika Pá 24. 3. 20 Zahrádky Letiště 31. 3.

Rozmístění kontejnerů na dřevo v březnu 2017

Čas neúprosně letí a co nevidět budeme vítat jaro. Období, které tradičně provází 
činnosti jako je jarní úklid, a to nejen domácností či veřejných prostranství. Lidé začí-
nají s úklidem ve vztazích, realizují dlouho odkládané záležitosti a vydávají se novou 
životní cestou. Důkazem toho je denní návštěvnost kanceláře sociální pracovnice. 
Nutno říci, že ačkoliv je Přibyslav obcí menší co do počtu obyvatel, i zde občané 
zažívají nepřízeň osudu jako kdekoliv jinde . Rozhodně zde neplatí rovnítko malá 
obec = málo sociální práce. I zde se řeší funkčnost rodiny, péče o děti, změna zdra-
votního stavu, potíže seniorského věku, poskytuje se podpora, motivuje ke změně, 
řeší se bydlení, zadluženost, nadměrné užívání návykových látek, pomáhá s orientací 
v systému sociálních dávek a služeb, zkrátka reaguje se na požadavek příchozích, 
s cílem co nejvíce dotyčné zapojit do běžného života ve společnosti. Samozřejmostí 
je součinnost s celou řadou institucí a provádění zákonných záznamů. 

Považuji za důležité zmínit, že “klienti” (lidé, se kterými soc. pracovníci pracují) 
musí s nabídkou pomoci souhlasit a spolupracovat. Pokud si nepřejí ve svém životě 
cokoliv měnit, ačkoli svérázný životní styl je odsouvá na samotný okraj společnosti, 
nejsou ohroženi na  životě, nikterak svým způsobem života nezasahují do  života 
druhých a nejedná se o děti či mladistvé, není v silách sociálního pracovníka jakkoliv 
zasáhnout či nežádoucí stav změnit. 

Nově je změněna pracovní doba pro vyřizování sociálních záležitostí na úřadě, viz. 
níže, která je prodloužena s ohledem na nárůst aktivit v soc. oblasti. Tou je například 
zapojení se do  projektu “Šance do  života” společnosti ACO Industries k. s., kde 
mohu být nápomocna mladým dospělým, kteří do Přibyslavi přišli za lepším životem. 
Ne každý má možnost vyrůstat v kompletní funkční rodině bez patologií, a proto je 
nutno takové projekty a hlavně jejich účastníky podporovat. 

Ráda bych upozornila, že sociální práce je částečně vykonávána v terénu. Provádí 
se šetření v místě bydliště klientů, ať už na vyžádání příslušného orgánu státní správy, 
tak na podnět třetích osob apod. V odůvodněných případech, většinou vzhledem 
k nepříznivému zdravotnímu stavu, mohou probíhat konzultace i v domácnostech 
klientů. Není tedy pokaždé možné zajistit přítomnost sociální pracovnice v kanceláři 
po celou pracovní dobu. Z tohoto důvodu prosím o pochopení. 

Sociální práce

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne 

v budově Městského úřadu v Přibyslavi
ve čtvrtek 16. 3. 2017 od 13 do 16 hod.

Je nutné se na ni předem objednat
na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018,

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz.

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

Pracovní doba sociálního pracovníka
 Po 8.00 - 16.30 hod.
 Út, St, Čt 7.30 - 13.30 hod.
 Pá 7.30 - 11.30 hod.

tel. 569 430 816
e-mail: vaverkoval@pribyslav.cz

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovník

Téma na březen:
Speciální omítka na historickém mostě v Ronově nad Sázavou, vyrobená pů-

vodními postupy, nepřečkala další zimu a znovu začala opadávat. Jeho omítnutí 
vápennou omítkou namíchanou původními postupy s použitím dobových suro-
vin požadoval při velké rekonstrukci v roce 2013 Národní památkový ústav. Rad-
nice se takovému požadavku podivovala, bránila, ale nakonec musela ustoupit. 
Zdroj:  http://jihlava.idnes.cz/z-ronovskeho-mostu-pada-omitka-dmj-/jihlava-zpra-

vy.aspx?c=A170213_2305601_jihlava-zpravy_ak

Zeptali jsme se:
Jaký je váš názor na  to, že by město Přibyslav mělo omítku na  historickém 

mostě v Ronově nad Sázavou opět opravovat?

Ota Benc, za ODS Domnívám se, že nyní je vhodné několik 
(možná hodně) let   situaci na  mostě monitorovat a  sledovat postupný   vývoj 
od ošklivého omítnutého mostu ke krásnému kamennému.
Libor Jaroš, za KDU-ČSL Město by nemělo do opravy dát ani korunu. 
Přibyslavská věž, hradby a most by měly zůstat navěky kamenné. Je to jeden z deseti 
nejstarších mostů v ČR a ani jeden z nich nemá omítku. Malovaný obraz z 19. stol. 
možná ukazuje, že měl někdo nápad most omítnout 300 let po výstavbě, ale za prvé 
to neznamená, že byl omítnutý v 16. stol., a za druhé je jasné, že tento nápad brzy 
ztroskotal,  po neustálých opravách.
Martin Kamarád, za ODS V  tuto chvíli je třeba počkat na  jarní tání. 
Pokud voda nastoupá až do oblouků, je velmi pravděpodobné, že dojde i k opadu 
na  samotných obloucích. Pak svoláme místní šetření za  přítomnosti dotčených 
orgánů a budeme jednat o dalším postupu. Myslím, že naše stanovisko by mělo 
vést k tomu, aby omítka na tomto mostě nebyla obnovována.
Marie Křesťanová, za NPP Stále dokola opravovat něco, co víme, že nikdy 
neopravíme na déle, než několik zim, mi přijde zbytečné. Hlavně, když existuje jiná 
možnost - kamenný most bez omítky. Třeba památkáři dostanou rozum. Vždyť i těm 
našim předkům ta omítka musela stále opadávat, byla-li tam vůbec kdy.
Michael Omes, za KDU-ČSL Ukázalo se, že omítka na  mostě nemůže 
vydržet, byť se použije sebelepší materiál i původní technologie. Nejsem pro omítání, 
protože omítka postrádá svoji ochrannou funkci. Cestu vidím v jednání s památkáři 
s cílem změnit závazné stanovisko. Domnívám se, že na obraze Ant. Chittussiho je 
most zachycen jako kamenný bez omítky. Okolní omítnuté budovy na obraze září 
jasně bílou barvou, most nikoliv.
Anna Šnýdlová, za ODS Od  začátku jsem byla proti omítnutí mostu 
jakoukoliv omítkou (bohužel můj názor nikoho nezajímal). Domnívám se, že nyní 
jsou „na tahu“ památkáři – vždyť ačkoliv (nebo protože?!?) byly dodrženy všechny 
jimi požadované materiály a postupy, omítka nedrží – doporučuji se zajít na most 
podívat.  Další lpění na stejném systému pouze odsává městské peníze. 
Jan Štefáček, za ANO 2011 Jsme vlastníci kulturní památky. V  minulosti 
most chátral tak, až byl v  havarijním stavu. Po  roce 2012 bylo všemi stranami 
rozhodnuto o způsobu regenerace. Výsledkem je současný stav. O ten jsme povinni 
pečovat! Opadá-li omítka, tak ji musíme opravit. Jiný přístup je nezodpovědný. 
Naštěstí most dozorují i odborné orgány, takže není závislý na pocitech a neochotě 
laiků.
Jan Thomayer, za NPP Myslím, že město Přibyslav bude muset 
opravit omítku na  historickém mostě v  Ronově nad Sázavou podle požadavku 
památkářů, nicméně s tím nesouhlasím.
Pozn. red.: Upozorňujeme čtenáře, že anketní otázky zasíláme všem zastupitelům, avšak 
účast v anketě je dobrovolná. Proto zde nenacházíte odpovědi všech zastupitelů.

Anketa zastupitelů

informuje občany města Přibyslav, že mají možnost zažádat o dotaci 
z rozpočtu města Přibyslav na úhradu nákladů spojených s jejich nepříznivou sociál-
ní situací či zdravotním stavem.

Podpořeny mohou být výdaje spojené s úhradou potřeb nezaopatřených dětí 
z nízkopříjmových rodin, lidí se zdravotním či jiným postižením, které vyžaduje 
speciální péči či pomůcku, seniorů, ale i  dalších, kteří se ocitli v  tíživé životní 
situaci, kterou nejsou schopni překonat vlastními silami. 

Každá žádost je posuzována individuálně s ohledem na sociální poměry a příjem 
společně posuzovaných osob. Žádosti jsou k dispozici na MÚ Přibyslav v kanceláři 
sociální pracovnice paní Vaverkové, která podá více informací. 

Ing. Marie Málková, předsedkyně komise

Rada města Přibyslav
Komise sociální a zdravotní
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 7/2017 Rada města Přibyslav bere na  vědomí „Informaci o  stavu požární ochrany 
ve městě Přibyslav za r. 2016“ a předkládá ji Zastupitelstvu města Přibyslav 
k projednání.
Termín: 25. 01. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

8/2017 Rada města Přibyslav bere na vědomí Souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizo-
vání stížností a petic za rok 2016.
Termín: 25. 01. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

9/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení drobného majetku inv. č. 502212 - 
dopravní zrcadlo.
Termín: 31. 01. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

10/2017 Rada města Přibyslav schvaluje odpisový plán hmotného majetku v hodnotě 
nad 40.000 Kč pro Školní jídelnu při MŠ Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Při-
byslav, IČO 750 11 930 - „Pánev smažící elektrická Fagor“ a schvaluje čerpání 
fi nančních prostředků z  fondu investic ve výši 90.970 Kč na úhradu tohoto 
hmotného majetku.
Termín: 25. 01. 2017
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

11/2017 Rada města Přibyslav schvaluje upravený ceník KZMP - pronájem v Kulturním 
domě Přibyslav, Husova 555, 582 22 Přibyslav, účinný od 1. 2. 2017 a k 31. 1. 
2017 ruší ceník schválený usnesením Rady města Přibyslav č. 301/2007, ze 
dne 27. 12. 2007.
Termín: 31. 01. 2017
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

12/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením nájemní smlouvy na  byt č.  7 
v domě s pečovatelskou službou Tržiště 240 v Přibyslavi, uzavřené dne 7. 3. 
2002 (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), a to dohodou 
ke dni 31. 1. 2017.
Termín: 31. 01. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

13/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
5. 2. 2015, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny) na byt č. 1 v bytovém domě na adrese Ronov 
nad Sázavou 17, Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 2. 2017 
do 31. 1. 2018 a zvyšuje měsíční nájemné na 42 Kč za 1 m2 s možností navýšení 
ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Termín: 31. 01. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

14/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu budovy čp. 271 na adrese 
Vyšehrad, Přibyslav, která je součástí pozemku parc. č. st. 217 v k.ú. Přibyslav 
a rozhoduje záměr pronájmu vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

15/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene pro stavbu Napojení vysílače Vodafone - Dlouhá Ves (Dvo-
rek) k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 2067 v k. ú. Dolní 
Jablonná a  parc. č.  1748/7 a  2055 v  k. ú. Přibyslav mezi společností itself 
s.  r.  o., Pálavské náměstí 4343/11, 628  00 Brno, IČO 18826016 a  městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, spočívající 
v právu zřizovat a provozovat podzemní vedení komunikační sítě.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

16/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IV-12-2012987/VB/9, Keřkov, město Přibyslav, 4 RD, ZTV, knn  
k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. st. 111 v k. ú. Dobrá, jehož 
součástí je stavba - budova čp. 87 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu 
zřídit, provozovat, opravovat a  udržovat součást distribuční soustavy, pro-
vádět její úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění, v rozsahu dle geometrického plánu číslo 
340-734/2015. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 
11.000 Kč + DPH v zákonné výši. 
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

17/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o  zřízení věcného břemene - služebnosti a  smlouvu o  právu provést stav-
bu č.  IV-12-2015218/VB/004, Přibyslav, p.  Tecl, Seifertova, 334/32, KNN 
k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 334/1 a 334/30 v k. ú. 
Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV 
- Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti dis-
tribuční soustavy.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

18/2017 Rada města Přibyslav souhlasí se zněním zadávací dokumentace včetně příloh 
na akci „Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou v Přibyslavi“.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

19/2017 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zhotovitele společnost EkoIN-
PROS spol. s r. o., Svitavská 46, 614 00 Brno, IČO 00547522 na zpracování 
realizačního projektu rekultivace skládky Ronov nad Sázavou plocha č. 5, roz-
šíření pole č. 5, administrace výběrového řízení a výkon technického dozoru 
investora v celkové ceně 355.200 Kč bez DPH. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

20/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1657/2 o výměře 14 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

21/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace „Výstavba splaškové kanalizace Hřiště, rekonstrukce 
rybníku a revitalizace obce Hřiště“.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

22/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace „Výstavba splaškové kanalizace Česká Jablonná, rekon-
strukce rybníků a revitalizace obce Česká Jablonná“.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

23/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na  zajištění služby 
prodeje bytových jednotek v bytových domech čp. 485 a čp. 486, Přibyslav. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

24/2017 Rada města Přibyslav bere na vědomí informaci o zadaných veřejných zakáz-
kách s  hodnotou přesahující 100.000  Kč (dodávky a  služby) a  200.000  Kč 
(stavební práce) zadaných organizacemi města za rok 2016.
Termín: 31. 01. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

25/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor budovy 
čp. 301, v ulici Husova v Přibyslavi, která je součástí pozemku par. č. st. 350 
v k. ú. Přibyslav, v I. nadzemním podlaží budovy, a to klubovna č. 2 (21,45 m2), 
klubovna č.  6 (15,66 m2), klubovna č.  7 (26,22 m2), kuchyňka (8,88 m2), 
sklad (11,18 m2), WC (9,25 m2), sprcha (7,29 m2), šatna (5,60 m2) a chod-
ba (23,16 m2) a ve II. nadzemním podlaží, a to tří místností (10 m2, 3,80 m2 
a 5,10 m2) a sociálního zařízení (5,70 m2), vše o celkové výměře 153,29 m2, 
a to za účelem zájmové činnosti dětí a mládeže do 18 let. Rada města Přibyslav 
rozhoduje záměr pronájmu vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

26/2017 Rada města Přibyslav schvaluje prodej sněžného skútru Yamaha RZ 2J4 993 
a zařízení pro úpravu lyžařských stop (stopař) - vše inv. č. 600097.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

27/2017 Rada města Přibyslav souhlasí se zvýšením rozsahu pracovního úvazku sociál-
ního pracovníka z 50 % na 75 % pracovního úvazku s účinností od 1. 2. 2017.
Termín: 31. 01. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

28/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyplatit obci Olešenka 12.000 Kč, obci Stří-
brné Hory 18.000 Kč a obci Žižkovo Pole 24.000 Kč za používání kabelových 
rozvodů pro poskytování TV a internetu v roce 2016.
Termín: 28. 02. 2017
Zajistí: Holubová Petra 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

29/2017 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí daru 1 prm paliva a jedné poukázky 
na  1 hodinu cvičení do  sportovní haly Tělocvičné jednotě Sokol Přibyslav, 
Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901.
Termín: 28. 02. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 25.  01. 2017
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 30/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s  vybudováním vjezdu o  celkové šíři 3,5 m 
k  domu čp.  810 ve  vlastnictví (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) na  náklady města Přibyslav a  to z  důvodu změn v  projektové 
dokumentaci na komunikaci, zpracované na požadavek města Přibyslav dle 
vlastnických poměrů v lokalitě „K Hesovu“. Vjezd bude zřízen na pozemcích 
ve  vlastnictví města Přibyslav a  bude sloužit i  k  vjezdu na  pozemek města 
Přibyslav.  
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

31/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přibyslav, 
Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 750 11 930 v době jarních prázdnin 
od 20. 2. 2017 do 24. 2. 2017. 
Termín: 20. 02. 2017
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

32/2017 Rada města Přibyslav souhlasí se zrušením věcného břemene chůze a  jízdy 
a vodění dobytka na poz. parc. č. 1709/2 jakož i služebnost pastvy ve pro-
spěch pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 951/25, 951/4 a 955/17 
v k. ú. Přibyslav. 
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

33/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s  převedením dlouhodobého hmotného 
majetku elektrická smažící pánev Fagor do majetku příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 750 11 930 
od ledna 2017.
Termín: 15. 02. 2017
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

34/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemků parc. č. 84/13 o vý-
měře 123 m2 a parc. č. 483/5 o výměře 15 m2 v k. ú. Dobrá a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

35/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

36/2017 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav 
ve výši 12.000 Kč panu(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstra-
něny), 583 01 Chotěboř, IČO:162 54 619 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 08.  02. 2017

37/2017 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav 
panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 602 00 Brno, 
ve výši 8.000 Kč, (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 
582 22 Přibyslav, ve výši 3.000 Kč, (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav, ve výši 1.000 Kč, (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), Žižkovo Pole, ve výši 5.000 Kč, (z důvodu ochra-
ny osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, ve výši 1.000 Kč, 
(z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 582  22 Přibyslav, 
ve  výši 1.000  Kč, Svazu postižených civilizačními chorobami v  ČR, z.s., zá-
kladní organizaci Přibyslav, Pecháčkova 577, 582 22 Přibyslav, IČO 75024535 
ve výši 5.000 Kč, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod 
(Místní skupina Přibyslav), Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČO 00426164 ve výši 15.000 Kč, Benediktus, z.s., Klášterní 60, 583 01 Chotě-
boř, IČO 70868832 ve výši 5.000 Kč, Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Něm-
cové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060233 ve výši 5.000 Kč, FOKUS 
Vysočina, z.ú., 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306 ve výši 
5.000  Kč, Českému svazu chovatelů, základní organizaci Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 69154911 ve výši 7.000 Kč, Českému 
rybářskému svazu, z.s., místní organizaci Přibyslav, Hasičská 208, 582 22 Při-
byslav, IČO 13585550 ve výši 15.000 Kč, Českému svazu včelařů, z.s. základní 
organizaci Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 60127392 
ve výši 10.000 Kč, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Přiby-
slav, Žižkova 106, 582 22 Přibyslav, IČO 68213964 ve výši 18.000 Kč, Myslivec-
kému spolku Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 70817561 
ve výši 8.000 Kč, Mysliveckému spolku Dobrá, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 69152896 ve  výši 5.000  Kč, Junáku - českému skautu, stře-
disko Goliath Přibyslav, z.s., Husova 210, 582  22 Přibyslav, IČO 15058450 
ve výši 40.000 Kč, Římskokatolické farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582  22 
Přibyslav, IČO 60128283 ve výši 40.000 Kč, Pionýru, z.s. - Krajské organizaci 
Kraje Vysočina, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČO 70857105 ve výši 
5.000  Kč, M.R.P., z.s., Česká 464, 582  22 Přibyslav, IČO 03985881 ve  výši 
5.000 Kč, M-aerobic clubu z.s., Vyšehrad 276, 582 22 Přibyslav, IČO 04521633 
ve výši 10.000 Kč, Stáji Frederika Přibyslav, z.s., Hesovská 162, 582 22 Přiby-
slav, IČO 26656531 ve výši 5.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 
Česká Jablonná, Česká Jablonná 50, 582 22 Přibyslav, IČO 62697501 ve výši 
8.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Dobrá, Dobrá 116, 582 22 
Přibyslav, IČO 62697102 ve výši 20.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných 
hasičů Dolní Jablonná, Dolní Jablonná 23, 582 22 Přibyslav, IČO 62696998 
ve  výši 8.000  Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Hřiště, Hřiště 60, 
582 22 Přibyslav, IČO 60128798 ve výši 8.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovol-
ných hasičů Poříčí, Poříčí 44, 582 22 Přibyslav, IČO 62697005 ve výši 8.000 Kč, 
SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav, Hasičská 255, 582 22 Přiby-
slav, IČO 60127066 ve výši 35.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 
Ronov nad Sázavou, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 60128810 
ve výši 8.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných Utín, Utín 39, 582 22 Přiby-
slav, IČO 60128780 ve výši 8.000 Kč, HC Přibyslav, Pelikánova 529, 582 22 Při-
byslav, IČO 26609088 ve výši 5.000 Kč, TJ SATIVA KEŘKOV, Keřkov 11, 582 22 
Přibyslav, IČO 46485376 ve výši 25.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

38/2017 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav 
ve výši 10.000 Kč panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstra-
něny), 591  01 Žďár nad Sázavou, IČO 18798489 a  uzavření veřejnoprávní 
smlouvy.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

39/2017 Rada města Přibyslav schvaluje program 19. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav dne 22. 2. 2017.
Termín: 22. 02. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpoz-
ději do pondělí 3. dubna 2017. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový 
poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 
2017. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce 
daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna 2017 včetně.

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů 
jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.fi nancnisprava.cz.

Územní pracoviště fi nančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních 
hodinách:
•  v termínu od 27. 3. do 31. 3. 2017 ve všech pracovních dnech 

vždy od 8.00 do 17.00 hod,
•  v pondělí 3. 4. 2017 od 8.00 do 18.00 hodin,
•  o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informa-
cí s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště Obec Den Hodina Místo
v Havlíčkově Brodě Přibyslav 20. 3., 29. 3. 2017 13.30 - 17.00 zasedací místnost MÚ

Detailní informace o výjezdech pracovníků fi nančních úřadů do vybraných obcí v roce 
2017 jsou zveřejněny na www.fi nancnisprava.cz. 

K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2016 a k jeho 
vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. 
Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy.

Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Da-
ňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.

Ing. Josef Tomek
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
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V pondělí 23. 1. se v přibyslavské škole svítilo dlouho do noci. V tělocvičně totiž přespávali 
účastníci pochodu do Aleppa, kteří následující ráno uspořádali besedu pro žáky 9. a 5. tříd. 
Vysvětlili v  ní důvody své cesty do  tohoto syrského města. Na  pouť se vydali proto, aby 
poukázali na utrpení civilního obyvatelstva ve válce v Sýrii.

Žáci 9. A o akci napsali: 
„Myslíme si, že je to dobrý nápad, že se lidé dozvědí o aktuální situaci v Sýrii.“
„Přednáška nás velmi zaujala. Chtěli bychom se vydat do Aleppa. V Berlíně šlo s pout-

níky 500 lidí. Do Sýrie jdou pěšky 3000 kilometrů. Hodně lidí se k nim připojilo v České 
republice.“

„Myslím si, že je to velmi náročná cesta a nápad se mi moc líbil.“

Překladatelka a účastnice výpravy Helena mi později poslala tuto esemesku: „Milá Moniko, 
moc děkujeme za podporu a pohostinnost. Objetí od všech pochodujících. Helena“

V  úterý 24. 1. se zúčastnil Antonín Vinkler ze třídy 5. B v  doprovodu své paní učitelky 
Mackové v Havlíčkově Brodě olympiády z matematiky. Třída 6. C s paní učitelkou Bártovou se 
téhož dne vypravila na výtvarný program do Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 

Více o tom žačky z 6. C: 
„Program >Nehulíme, kreslíme<  byl především vtipný. Učili jsme se malovat pomocí 

čtyř geometrických tvarů – kruhu, čtverce, trojúhelníku a obdélníku. Kreslili jsme krajinu, 
město a tělo člověka. Hodně se nám líbily reklamy. Pan Adolf Dudek, ilustrátor dětských 
knih a časopisu Sluníčko, pokaždé vybral nějakého žáka, který se pokusil o reklamu. Pan 
Dudek má velký smysl pro humor. Program trval 50 minut a byla to opravdu velká sran-
da. Od pana Dudka jsme dostali podpisy. Potom jsme se nasvačili a šli k autobusovému 
nádraží, cestou jsme se stavili v Kaufl andu. Program byl opravdu skvělý.“

Den 24. 1. byl nabitý událostmi a výlety. Nechyběl ani výlet do Brna. Do VIDA Parku se 
vydaly třídy 4. A a 3. C s paními učitelkami Špinarovou a Daniškovou. Všichni přijeli nadšení 
z prohlídky a programu. Je to inspirace i pro další třídy, které se do VIDA Parku v budoucnu 
vypraví.

V  úterý 31. 1. proběhl ve  škole další Barevný den, tentokrát Pestrý. Odpoledne si žáci 
odnesli domů pololetní vysvědčení.

Následující den 1. 2.  se konalo okresní kolo olympiády v  českém jazyce. Naše děvčata 
obstála v konkurenci 26 účastníků na výbornou: Jana Höferová obsadila 5. – 6. místo a Lucie 
Čejková 8. – 12. místo.

Dne 6. 2. jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže. Úspěšní recitátoři od nás jeli hned 
8. 2. do Havlíčkova Brodu, kde proběhlo okrskové kolo. V I. kategorii (2. – 3. třídy) získala 
1. místo Lucie Holá ze 3. B, ve II. kategorii (4. – 5. třídy) obsadila 2. místo Berenika Jadrná ze 
4.B a ve IV. kategorii (8. – 9. třídy) se jako 3. umístila Aneta Kosinová z 8. B.

Paní výchovná poradkyně Věra Danišková domluvila pro žáky 9. tříd exkurzi do Pribiny 
( jmenuje se už jinak, ale my místní víme…). Dne 14. 2. se tam podívala 9. B s panem učitelem 
Čapkem a o den později třída 9. A s paní učitelkou Daniškovou.

Pro 2. a 3. třídy probíhá kurz plavání v Havlíčkově Brodě.

V době uzávěrky Přibyslavského 
občasníku budou právě začínat 
jarní prázdniny. V průběhu těchto 
prázdnin nebude školní družina 
otevřena, neboť se nepřihlásilo 
žádné dítě.  Jako každý rok vás 
školní družina a školní klub srdečně 
zvou na taneční soutěž Přibyslavský 
pantofl íček.

Za ZŠ Přibyslav
Monika Linková

Vážení rodiče,
s novelou školského zákona přicházejí v roce 2017 změny pro průběh 

zápisu do první třídy. Tyto změny se týkají i případného vyřizování žádostí 
o odklad školní docházky.

Zápis k povinné školní docházce 
na Základní škole Přibyslav

pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 
v pátek 21. 4. 2017 od 15.00 do 18.00.

Zápis je určen pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského 
roku a pro děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Možnost 
přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období 
od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, pokud k žádosti o přijetí současně doloží 
doporučení školského poradenského zařízení. Děti, které dosáhnou věku 
6 let v době od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, mohou být přijaty ke vzdělávání 
pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doloží doporučení školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře.

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
a zápisní list (formuláře jsou na webu školy – dokumenty/formuláře), záro-
veň se kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. 
Tyto dokumenty přineste s sebou k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požá-
dat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel 
školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení 
školského poradenského zařízení a  odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. V  tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření 
dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už 
k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit 
v termínu do 30. 4. 2017. 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení: 
–  PPP a SPC Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod: 

tel.: 569 422 171 (http://ppphb.hbnet.cz/)
–  PPP a SPC Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou: 

tel.: 566 622 387 (http://www.ppp-zr.cz/)

Bližší informace jsou na webových stránkách školy.
Mgr. Petr Adam

ředitel školy

Zprávy ze školy

Informace k zápisu do 1. třídy 
ve školním roce 2017/2018

V září minulého roku se v Sokolovně v Přibyslavi uskutečnilo dobročinné 
odpoledne s programem na podporu rehabilitace formou canisterapie pro 
speciální třídu při ZŠ Přibyslav s názvem Psí kamarádi pro Kamarády. Akci 
pořádalo Rodinné centrum Motýlek ze Žižkova Pole.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na akci podíleli. 
Všem skupinkám mažoretek, které báječně cvičily-tančily. Jejich rodičům, 
kteří se přišli podívat a přispěli do dobrovolného vstupného. Dvěma úžas-
ným psům cvičeným v canisterapii a samozřejmě i jejich pánům. Všem asi-
stentkám a paní učitelce ze speciální třídy a v neposlední řadě sponzorům 
a pořadatelům. Canisterapie ve třídě Kamarádů už nějaký čas probíhá a to 
velice úspěšně. Pejskové jsou báječní a děti si s nimi výborně rozumí.

Dále bychom chtěli velmi poděkovat fi rmě a zaměstnancům fi rmy ACO, 
kteří věnovali speciální třídě Kamarádi velký sponzorský dar. Dar byl pou-
žit na plaveckou rehabilitaci dětí v Relaxačním centru Žďár nad Sázavou. 
Rehabilitace už probíhá a bude probíhat celý kalendářní rok 2017 a je ze 
sponzorského daru plně hrazena (včetně dopravy). Plavecká rehabilitace je 
pro naše děti velmi přínosná, zbavuje je strachu z vody, zpevňuje jejich těla, 
posiluje imunitu, zpestřuje výuku a děti jsou spokojené a šťastné.

Jsme rádi a vděční, že se v Přibyslavi stále nacházejí lidé, kteří mají otevře-
ná srdce a věnují svůj čas a peníze na dobročinné účely.

Ještě jednou veliké DĚKUJEME! 
Čejkovi, Kachlíkovi a Kamarádovi, 

Kunáškovi, Novákovi, Sobotkovi

Poděkování
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Vážení čtenáři,
v únoru nás pravidelný monitoring a veganská večeře čekají až po uzávěrce občas-

níku. Přečtěte si tedy alespoň o schůzce našich malých Červenokřižáčků v sobotu 
18. února 2017. Jako vždy se Červenokřižáčci sešli na schůzku od 9 do 11 hodin 
v ZŠ Přibyslav. Společně navázali na výlet na ZZS Kraje Vysočina a zopakovali tele-
fonní čísla, volání a postup první pomoci. Potom se věnovali popáleninám a jejich 
maskování a na závěr si ještě zahráli pár her se zdravotnickou tematikou. Pokud si 
myslíte, že by i vaše děti mohl kroužek bavit, ozvěte se nám a přijďte se také podí-
vat. S Červenokřižáčky se scházíme vždy jednu sobotu v měsíci. Kontakty najdete 
na našem webu.

Na březen připravujeme:
Od 1. března 2017 je možné se přihlásit na turnusy našich letních příměstských 

táborů. Přihlášky můžete vyplňovat na webu www.cckpribyslav.cz nebo se obraťte 
na naši předsedkyni Kristýnu Loužeckou na telefonu 605 740 447. Informace o tur-
nusu pro veřejnost najdete na přiloženém letáku. Červenokřižáčci dostali informace 
o svém turnusu emailem. Těšíme se na naše malé táborníky!

V pátek 31. března 2017 od 15:00 do 16:00 se na vás budeme těšit s Pravidelným 
monitoringem v DPS. Přijďte si zdarma změřit krevní tlak, glykemický index a Body 
Mass Index včetně procenta svalů a tuků v těle.

Přejeme krásný březen a příjemný vstup do jara.
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Šnýdl Doubková
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

 Kroužek Červenokřižáčků

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav
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V  období od  19. ledna 
do  19. února t. r. vyjíždě-
la jednotka celkem k  pěti 
událostem. Dvě technické 
pomoci, jeden požár, jedno 

plané hlášení systému EPS a jedna dopravní nehoda. 
Nejnáročnější událostí  byl požár lovecké chaty v Ro-

nově nad Sázavou. Dne 30. 1. 2017 v 14:49 byla jed-
notka vyslána k požáru lovecké chaty do obory Volský 
Žlab. K události byla vyslána naše jednotka, posilová 
jednotka z  Dobré a  profesionální jednotka z  Havlíč-
kova Brodu. Již příjezd na místo události byl proble-
matický, protože přístup k zasaženému objektu vede 
po strmé nezpevněné cestě, kterou pokrývala vrstva 
ledu, navíc je nutné překonat brod přes říčku Losenič-
ku. Při příjezdu na místo události byl přítomen majitel 
objektu a několik dalších osob, kteří se ještě před na-
ším příjezdem pokoušeli požár likvidovat, bohužel se 
však oheň v dřevěné chatě velmi rychle šířil a zasáhl 
tak téměř celý objekt. Hasiči nasadili několik vodních 
proudů, v dýchací technice za pomoci nastavovacích 
žebříků v podstatě ihned započali hašení v podkrov-
ních prostorách objektu. Zásah hasičů uvnitř chaty 
komplikovala přítomnost loveckých zbraní a  patron, 
které v průběhu zásahu vybuchovaly. Dalším velkým 
problémem bylo mrazivé počasí, které ten den pa-
novalo a  velmi tak ztěžovalo práci s  hasební vodou 

a s prostředky k jejímu čerpání a dopravě. Dostat po-
žár pod kontrolu se hasičům podařilo až po  hodině 
a půl intenzivního hašení. K likvidaci požáru bylo pou-
žito i speciální zařízení typu Cobra (COBRA je efektivní 
nástroj pro prorážení a řezání ve všech typech materi-
álů. Technika řezání pomocí vodního paprsku rozpra-
šuje vodu a vytváří velmi jemnou vodní mlhu, která má 
schopnost zchlazovat prostor požáru a hasit oheň). 
Po  likvidaci požáru jednotka dohlížela na místo udá-
losti a v průběhu noci ještě likvidovala několik menších 
ohnisek. K úplnému ukončení zásahu došlo předáním 
objektu majiteli 31. 1. 2017 v 8:30 tedy po sedmnácti 
hodinách zásahu. Majetková škoda vzniklá požárem 
byla předběžně vyčíslena na  částku 800 tisíc korun. 
Jedná se o škodu, která vznikla zejména na vybavení 
chaty a na uložených zbraních a střelivu. Příčinou po-
žáru byla zřejmě závada na systému vytápění objektu 
(krbová vložka s teplovzdušnými rozvody). Při požáru 
a jeho likvidaci nebyl nikdo zraněn.

Poslední událostí před uzávěrkou tohoto čísla byl 
zásah při dopravní nehodě osobního vozidla na silnici 
I/19 v  Ronově nad Sázavou. Na  kluzké vozovce ne-
zvládl mladý řidič řízení a po smyku narazil do stromu. 
Řidič vozidla byl se zraněním transportován do  ne-
mocnice. Jednotka na  místě zajistila vozidlo a  místo 
nehody, provedla likvidační práce a vypomohla s od-
tahem vozidla.

HASIČI města Přibyslav
Zásahová činnost

Školicí a výcviková činnost

V  plném proudu je teď školicí a  výcviková činnost. Jednotka se pravidelně 
schází každé pondělí a  aktuálně se připravuje hlavně na  pravidelné školení 
k obnovení osvědčení na funkce hasič, strojník nebo velitel. 

Posledním praktickým výcvikem byl nácvik záchrany osob a zvířat z  ledové 
plochy. Cvičení probíhalo 19.2. 2017 v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s instruk-
torem HZS Kraje Vysočina ze stanice Chotěboř. Hasiči prověřili svoje znalosti 
a dovednosti ze záchrany tonoucího, použití suchých obleků, uzlování a jištění, 
nebo vyproštění osob a zvířat z propadlé ledové plochy.

V  měsíci březnu nás pak pravidelný výcvik čeká v  podstatě každý víkend. 
Na programu budou odborné stáže, výcvik vyprošťování z havarovaných vo-
zidel, výcvik v protiplynovém polygonu, školení velitelů, strojníků a odborná 
způsobilost hasiče.   

Za SDH a JSDH 
Jiří Votava

23. 1. 2017 Technická pomoc Otevření uzamčených prostor.
Rodinný dům Přibyslav

23. 1. 2017 Technická pomoc Vyproštění zapadlého vozidla – Malá Losenice
25. 1. 2017 POŽÁR – Planý poplach ACO Industries k.s. – hlášení systému EPS
30. 1. 2017 POŽÁR Lovecká chata – Ronov nad Sázavou
18. 2. 2017 Dopravní nehoda Nehoda osobního vozidla v Ronově 

nad Sázavou s lehkým zraněním řidiče.

 Na snímku je Apolena Kasalová spolu 
s ministryní Kateřinou Valachovou a hejtmanem Jiřím Běhounkem. 

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek za  přítomnosti ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Kateřiny Valachové přijal šest nejúspěšnějších mladých závodníků požár-
ního sportu z Vysočiny. 

Byla mezi nimi Apolena Kasalová ze sboru dobrovolných hasičů v Dobré. K jejím loňským 
úspěchům patří dvojnásobné vítězství na mistrovství republiky, byla nejrychlejší v běhu 
na 100 m s překážkami a ve výstupu na věž pomocí žebříku. Právě v této náročné disciplíně 
mladá hasička z Dobré na loňském mistrovství světa vybojovala bronzovou medaili. 

Ivo Havlík

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

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

Co nás v březnu čeká?
Pondělí 6. 3. 2017 –  V knihovně si můžeme i hrát 
Od 20. 3. – 27. 3. 2017 –  Burza jarního, letního oblečení a potřeb pro děti 
Setkání –  Výrobky s jarní tematikou, písničky, říkadla
 –  Karneval pro děti
 –  Zkoušení nové pohádky

za maminky z KVC Harmonie
Helena Mokrá

 
KVC Harmonie pořádá 

BBURZU JARNÍHO, LETNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 
KDE:             Starý špitál v Přibyslavi 
PRODEJ:      Čtvrtek  23.3. 2017          od 15.00  - 18.00 hod 
                     Pátek     24.3. 2017          od   9.00  - 12.00 hod 
 

PŘÍJEM VĚCÍ:                 Pondělí 20.3. 2017   od  9.00 – 11.00 hod     15.00 – 18.00 hod 
VÝDEJ TRŽEB A VĚCÍ:    Pondělí 27.3. 2017   od  9.00 – 11.00 hod     15.00 – 17.00 hod 
 

Přijímáme:                                              Nepřijímáme:  
 - vyprané použitelné oblečení           - plyšové hračky 
 - vyčištěné boty             - ponožky a spodní prádlo 
 - povlečení, polštáře a peřinky                           - špinavé, poškozené oblečení  
 - hračky, knížky                                               - nefunkční věci               
 - postýlky, židličky, chůvičky                              - velmi obnošené oblečení 
 - sportovní vybavení                                         - věci označené papírovými nálepkami a                   
 - kočárky, autosedačky, odrážedla                        izolepou  
 - těhotenské oblečení….    
 

Chcete prodat dětské zboží?     
 

-  volejte na tel. číslo 773 113 339 nebo pište na e-mail  kvc.harmonie@seznam.cz pro 
přidělení značky a formulář seznamu 
-  formulář seznamu si můžete též vyzvednout na podatelně MÚ v Přibyslavi       
- věci k prodeji musí být jednotlivě označeny nálepkami podle vzoru s přidělenou značkou, 
pořadovým číslem a cenou, každou nálepku vyhotovte 2x, jednu umístěte na viditelné 
místo a druhou, kontrolní, prosíme, nalepte na spodní část rubu oblečení !! 
-  nálepku na oblečení důkladně přilepte – pouze zdravotní náplastí ! 
-  komplety sešpendlit (např. pyžama, soupravy…) 
 

            …Správné označení může omezit ztrátu nebo krádež prodané věci… 
 

- s věcmi je nutné odevzdat formulář - seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů podle 
pořadových čísel s cenami A PODROBNÝM POPISEM DANÉ VĚCI (velikost, barva, ….) 
-  max. počet oblečení je 80 ks  
-  vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné 
-  za organizaci prodeje Vás požádáme o 15% z ceny prodaného zboží 
-  neprodané věci můžete darovat do Charitního domova pro matky s dětmi v Havl. Brodě a  
Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska, kam budou KVC Harmonií 
předány. 
                                                                        

  

 
 
 

Z kapacitních a provozních důvodů 
omezujeme počet prodávajících zákaznic. 
 

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Po  seriálu Z  hlubiny lomu v  Pohledu, který byl delší dobu vystaven v  kavárně 
na Bechyňově náměstí, jsem připravil druhou větší fotografi ckou kolekci. 

Nazval jsem ji Lovy dlouhým objektivem a z podnětu Petra Štefáčka bude téměř 
celé jaro vystavena v přibyslavském kulturním domě. 

Pokusil jsem se zachytit život početného hejna divokých kachen na řece Sázavě 
v uplynulé kruté zimě. Zima tentokrát byla opravdu ladovská, zamrzly všechny sto-
jaté vody, jezera, rybníky, ale také celý horní tok Sázavy. Jedinou výjimkou byl krátký 
úsek od přibyslavské čističky odpadních vod po výtok z vodní nádrže Jablonecký 
žlab. 

Na  tomto místě našlo dočasný domov přibližně 250 vodních ptáků, výhradně 
divokých kachen. Při četných návštěvách jsem nezaznamenal přítomnost labutě, vo-
lavky, kormorána, racka, tím méně morčáka velkého, který se hojně vyskytuje na mé 
„rodné“ řece Olze/Olši v podhůří Těšínských Beskyd. Jedinými „cizinci“ na okraji 
hejna občas byli vyšlechtění kříženci netypického zbarvení.

Fotografovat divoké kachny je řehole. Detaily nelze pořídit bez dlouhého objek-
tivu. Ten můj má ohniskovou délku až 600 mm a hmotnost masivního optického 
skla spolu s tělem fotoaparátu přesahuje pět kilogramů. Je obtížné tuto váhu udržet 
u oka, neustále zaostřovat na ptáky v  letu, oni však nejsou klidní ani na hladině. 
Za silnějšího mrazu, který panoval, kovový fotoaparát v rukou nesnesitelně studí. 
Rukavice brání citlivému zmáčknutí spouště.

Kachny jsou - oproti labutím nebo rackům - velmi plaché, stačí jeden krok blíže, 
jeden pohyb navíc a do hejna jako když střelí. Zvedne se jedna a panickému úprku 
propadnou všechny. Vzlétnou, krouží vysoko na obloze a trvá dlouho, než se osmělí 
opět si sednout. Obdivuhodná je startovací rychlost kachen, „trefi t“ jejich náhlý 
vzlet, ale ani téměř střemhlavé přistání, není snadné.

Kachna divoká (Anas platyrhynchos), zvaná březňačka, patří mezi ekologicky 
nejúspěšnější druhy ptáků. Dokázala se naprosto přizpůsobit rychle se měnícím 
životním podmínkám, včetně přezimování. 

Přesto je třeba ocenit pomoc přibyslavského mysliveckého spolku, který početné 
hejno nenechal hladovět. 

Díky štědrosti akciové společnosti Osiva, od níž předseda mysliveckého sdružení 
Radomír Němec získal krmení, mohl člen MS Jaroslav Havlíček pod Asuán vozit 
několikrát za týden krmivo - těžký pytel pak na zádech v hlubokém sněhu přenášel 
od silnice až ke břehu. Takoví lidé ukazují, jak silný mají vztah k fauně našeho města.

V sobotu 11. března se v domě kultury u vystavených snímků setkáme. Pokud mu 
to čas dovolí, slíbil přijet ředitel Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Ing. Václav 
Hlaváč, který patří k významným českým ornitologům a se svými znalostmi a po-
znatky se s námi rád podělí.

O hudební prolog se postará čtvrtá a pátá generace Jindřichů Macků - duo zahraje 
na loutnu a na fagot.

Na besedu pod fotografi emi ve čtyři hodiny odpoledne všechny přátele přírody 
srdečně zvou autor záběrů a přibyslavští myslivci.

Ivo Havlík

Na Sázavě přezimovalo neobyčejně početné hejno 
divokých kachen, dokumentují to fotografie
Ptáci nestrádali, myslivci se o ně postarali

 Svatební cesta. Foto: Ivo Havlík
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Milí čtenáři, příznivci KZMP a  návštěvníci knihovny, po  krásné bílé zimě netr-
pělivě vyhlížíme jaro. To je pochopitelné, letošní zima nám sice připravila mnoho 
radovánek, ale už jsme si docela odvykli tomu, aby trvala takto dlouho. Věřím, že se 
už můžeme začít těšit na sluníčko, zpěv ptáků, svěží vlahý vzduch a vše příjemné, co 
je s jarem spjato. A mezi ty příjemné věci bezesporu patří i mnoho akcí v naší režii. 
Pozvu vás na ně hned, co se trochu „pochlubíme“ svou únorovou činností.

Začátkem měsíce jste v kině mohli zhlédnout dva fi lmy – jeden animovaný (nejen) 
pro děti a jeden později pro dospělé. Děkujeme za návštěvu našeho kina a doufáme, 
že jste se dobře bavili.

Už v novém termínu, první pondělí v měsíci, přišly maminky s dětmi z KVC Har-
monie. Tentokrát se jich sešel sympatický počet a vyrobily si „závěs“ do okna tvořený 
vločkami a  sněhem z  vaty a  krepového papíru. Děkujeme jim za  pěkné výtvory, 
k  vidění jsou v  dětském oddělení knihovny. Další setkání se uskuteční v  pondělí 
6. března dopoledne. Těšíme se!

Ve čtvrtek 9. února přišli žáci 2. C s paní učitelkou Neubauerovou, aby si poslechli 
něco o našem významném ilustrátorovi a spisovateli Josefu Ladovi. Děti si o něm již 
předtím povídaly ve škole. Doufám, že se jim knihovnická lekce na toto téma líbila 
a užily si ji stejně jako já. Na závěr jsme se dokonce podívali i na veselou večerníčko-
vou pohádku „O chytré kmotře lišce“. Těším se na jejich další návštěvu a připomínám 
ostatním paním učitelkám, že pokud by měly zájem, můžeme samozřejmě připravit 
knihovnické lekce i na jiná témata, která se jim zrovna hodí.

V sobotu 11. února se v KD konala cestopisná beseda s projekcí fotografi í pana 
Ladislava Zibury. Musím říci, že kdo si na tuto stand up show nenašel cestu, o hodně 
přišel! Pan Zibura je velice vtipný, pohotový, o svých cestách i o okolnostech svých 
cestovatelských rozhodnutí mluví opravdu zajímavě a hlavně s nadhledem. Věříme, 
že se vám tato akce líbila stejně jako nám a stejně tak jste se nasmáli. Pan Zibura 
poté ještě navštívil místní sokolský ples a velmi se mu tam líbilo. Všem návštěvníkům 
besedy děkujeme.

V pondělí 13. 2. se do knihovny přišly podívat děti z MŠ s paní Novotnou a Linhar-
tovou. Ve školce si zrovna tento týden povídali na téma „Kniha je můj kamarád“, 
takže návštěva knihovny byla logickým krokem. Děti se naučily něco nového, jiné 
informace si jen zopakovaly a za odměnu jim paní učitelka přečetla hezkou pohádku. 
Děkujeme za návštěvu.

V sobotu 18. února jste si mohli užít v kulturním domě odpoledne loutkové divadlo 
a večer výborný fi lm a muziku v rámci fi lmového klubu.

O jarních prázdninách jsme pro děti v knihovně připravili herní dopoledne. Hrály 
se nejen deskové hry, ale představili jsme i naši velkou novinku - herní konzoli Xbox 
ONE s pohybovým kinectem! Děti (a nejen ony) si tedy u nás mohou dát i pěkně 
do těla s touto revoluční „věcičkou“. Zatím máme taneční hru, tak neváhejte a přijďte 
si ji vyzkoušet! Moc se těšíme.

Mimo to si děti mohly i  vybarvovat, luštit křížovky a  různé spojovačky, hrát si 
s hračkami nebo si číst. Ve čtvrtek proběhla tvořivá dílna, kdy jsme vyráběli masky 
na karneval a v pátek jsme nezapomněli ani na „Čtení s porozuměním“. V době psaní 
příspěvku ještě nevím, jak byly naše herní jarní prázdniny v knihovně úspěšné, ale 
věřím, že děti si k nám našly cestu a líbilo se jim tu.

Poslední únorovou sobotu se měla v KD konat zábavná talk show pana Jaroslava 
Suchánka s písničkami Pepy Štrosse, ale bohužel jsme museli tuto akci pro nezájem 
zrušit .

A v neděli 26. 2. se v KD peklo, ochutnávalo a soutěžilo – probíhaly „Rolády“. 
Jména vítězů a informace z akce naleznete v příštím čísle občasníku.

A na co se můžete těšit v březnu? Nedá mi to a musím začít akcemi v knihovně, 
snad mi to odpustíte. Březen je totiž měsícem čtenářů, to jistě víte. Můžete se tedy 
těšit na registrace nových čtenářů na rok zdarma, budeme vám odpouštět upomínky 
(Proto PROSÍME ty, kteří mají knihy už velice dlouho, i několik let, aby nám je přišli 
vrátit! Pokutu platit nebudou!), vyhodnotíme si nejlepší čtenářskou BABIČKU a kolem 
babiček se bude „motat“ i kvíz pro děti a výtvarná soutěž. V týdnu od 6. do 10. března 
tu přivítáme nejen Harmonii, ale také děti z MŠ v  rámci zábavného týdne plného 
převleků, soutěží a her, který se bude týkat 160. výročí založení ochotnického divadla 
u nás ve městě. A pozor, milí malí čtenáři, od března začneme zase lovit perly!!

Ve čtvrtek 23. března dopoledne proběhne v KD beseda a tvořivá dílna s autorkou 
dětských knih paní Lucií Seifertovou určená pro žáky 4. tříd ZŠ a v úterý 28. března 
odpoledne se můžete těšit na autorské čtení a besedu s velmi oblíbenou spiso-
vatelkou paní Hanou Marií Körnerovou! Beseda se uskuteční ve  společenské 
místnosti DPS Přibyslav ve  14 hodin. Věříme, že si najdete chvilku a  besedu si 
nenecháte ujít.

A teď i ostatní akce. V sobotu 4. března na vás v kině bude čekat animovaný fi lm 
Malý princ – začátek tradičně v 17:00, vstupné 50 Kč.

O týden později, v sobotu 11. března od 16:00 hodin, se bude v kulturním domě 
konat přátelská beseda nad vystavenými fotografi emi pana Ivo Havlíka s autorem 
a přibyslavskými myslivci. Program zpestří svým hudebním vystoupením otec a syn 
Mackovi.  Výstava fotografi í ze zimoviště divokých kachen na řece Sázavě v Přibyslavi 
s  názvem „Lovy dlouhým objektivem“ bude k  vidění v  kulturním domě po  celý 
měsíc březen, duben i květen. Srdečně vás zveme k jejímu navštívení.

Večer od 19:30 budeme promítat komedii „Dítě Bridget Jonesové“. Nenechte si 
ji ujít za lidových 50 Kč.

V sobotu 18. 3. se bude v kulturním domě hrát loutkové divadlo v podání Při-
byslavských pimprlat. Tentokrát to budou Broučci. Nenechte si je se svými dětmi 
ujít. Hraje se od 14:00 a 15:30, vstupné 15 Kč.

Večer 18. 3. se můžete těšit na fi lmový klub. Od 19:30 se bude promítat maďarská 
černá komedie s  názvem „Líza, liščí víla“ a  koncert obstará rock-jazzová kapela 
„Jada Band“ z Havlíčkova Brodu. Jste srdečně zváni.

Poslední březnovou sobotu - 25. 3. se můžete v kině těšit na nový český fi lm s On-
dřejem Vetchým v hlavní roli „Bezva ženská na krku“. Začínáme v 19:30, vstupné 
50 Kč.

A konečně nás opět čeká divadelní představení v podání našeho ochotnického 
souboru Furiant pod režisérskou taktovkou paní Anny Šauerové! Těšte se na kome-
dii s názvem „Ve vší počestnosti“. Veřejná generálka proběhne ve čtvrtek 30. břez-
na, premiéra o den později v pátek 31. března. Na reprízy se můžete těšit 1., 7. 
a  8. dubna. Více informací o  časech a  vstupném naleznete na  plakátku v  tomto 
čísle PO.

V březnu se také můžete těšit na knižní novinky u nás v knihovně.

Příjemný březen vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.
Markéta Gögeová

knihovnice

Vstupujeme do jara

Dětské kvízové okénko
Milí malí luštitelé, březnový kvíz se bude týkat našich březno-

vých (MĚSÍC ČTENÁŘŮ) témat. A těmi jsou „Babička“ a „Diva-
dlo“. Babička proto, že letos oceňujeme jako nejlepšího čtenáře „Babičku čtenář-

ku“ a divadla se bude týkat náš zábavný týden plný soutěží a her s převleky pro děti 
z MŠ, neboť ochotnické divadlo v našem městě slaví úžasné 160. výročí.

Správné odpovědi na březnový kvíz můžete opět donést na papírku do knihovny 
se jménem, třídou a kontaktem na vás či rodiče, nebo můžete správné odpovědi 
zaslat na  e-mail kzmpribyslav@email.cz – do  předmětu uveďte „Dětské kvízové 
okénko“.

Pokud nebudete vědět odpovědi z  hlavy, můžete se samozřejmě přijít poradit 
do knihovny – s knihou, časopisem, počítačem a samozřejmě i s paní knihovnicí.

Těším se na odpovědi!
Závěrem musím samozřejmě moc pogratulovat úspěšným luštitelkám lednového 

testíku. Byly to Barunka Augustinová a Anetka Štefanová. Odnesly si z knihovny 
sladkou odměnu. Barča s Anetkou donesly odpovědi už i na únorový kvíz, ten ale 
není v době uzávěrky občasníku uzavřený, takže další luštitelé mají ještě šanci. Tak 
uvidíme.

Jdeme na to!

Babičky a Divadlo
1.  Napište názvy alespoň tří knížek, v nichž jsou hlavními hrdinkami příběhu 

babičky. 

2.  Která česká autorka napsala naši nejznámější knihu o babičce?

3.  Uveďte dva české autory divadelních her.

4.  Doplňte názvy divadelních her:

 Prodaná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Romeo a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . furianti

 Balada pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.  Napište název alespoň jednoho ochotnického souboru, který působí 
(nebo působil) u nás v Přibyslavi.

Markéta Gögeová, knihovnice
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KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyjížděli 
v loňském roce celkem ke 4 145 dopravním nehodám. V celkem 1 074 případech 
se jednalo o střety vozidel s lesní zvěří nebo domácím zvířetem. V roce 2014 jsme 
zadokumentovali celkem 714 dopravních nehod - střetů vozidel s lesní zvěří a loni 
již 1 010 střetů. Letos je to o dalších 64 dopravních nehod více.
 

K nejvyššímu meziročnímu nárůstu střetů s lesní zvěří došlo na silnicích na Havlíč-
kobrodsku. Narůst zaznamenává ale také na silnicích na Jihlavsku i Třebíčsku. Střety 
se zvěří se loni nevyhýbaly ani dálnici D1, kde  vzhledem k silnému provoz, a také 
vyšší  povolené rychlosti může mít střet s lesní zvěři velmi vážné následky a může 
způsobit hromadnou dopravní nehodu.

Ke střetům vozidel s lesní zvěří dochází na celém území našeho kraje a na komu-
nikacích všech tříd, včetně dálnice D1. K typicky nejnebezpečnějším místům, kde 
je vysoké riziko výskytu zvěře, se řadí především rozhraní lesa a pole nebo louky 
a dále také cesta vedená lesními porosty. Častou skrýší zvířat jsou též nevysekané 
okraje silnic, kterými se zvíře může dostat nepozorováno až těsně k vozovce a řidiči 
mnohdy nezbývá mnoho času na zareagování. Jedná se o také o úseky silnic,  kde 
se v bezprostřední blízkosti silnice  nachází polní porost, kde jsou porosty kukuřice 
případně  ozimé řepky. I když jsou u vybraných komunikací nainstalovány pachové 
ohradníky, které samozřejmě vítáme, zvěř si k migraci rychle najde jiné trasy, takže 
ke střetům pak dochází i na jiných místech. 

Především při cestách mimo město v časných ranních nebo večerních hodinách 
se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti. Rizikovou dobou je také noc, kdy se zvěř 
nedokáže rychle orientovat v kuželích dopadajícího světla  jedoucích vozidel. Od-
borníci upozorňují také na dobu po dešti, kdy zejména menší zvířata mohou vyhle-
dávat na tmavém asfaltu teplejší místa, na kterých by rychleji oschla. Podle odhadu 
myslivců je zvýšené riziko střetu se zvěří v období změny času ze zimního na letní.

Vždy je důležité předvídat možná místa a období střetu se zvěří a dodržovat zá-
sady opatrné jízdy a v kritických místech sundat nohu z plynu. V případě, že jedete 
vysokou rychlostí a srážce se zvěří již nelze zabránit, zachovejte vždy chladnou hlavu 
a nesnažte se o riskantní úhybný manévr. Střet se zvířetem vás může stát několik 
desítek tisíc korun, ale střet se stromem či protijedoucím vozidlem může skončit 
fatálními následky.

Dopravní nehody – střety s lesní zvěří a domácími zvířaty:
2014 2015 2016

Územní odbor Pelhřimov 119 197 180
Územní odbor Havlíčkův Brod 179 185 227
Územní odbor Jihlava 144 185 215
Územní odbor Třebíč 138 166 189
Územní odbor Žďár nad Sázavou 78 196 197
Dálniční oddělení Velký Beranov 56 81 66
Kraj - celkem 714 1 010 1 074

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení -  tisková mluvčí
tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Nejvíce střetů vyšetřovali policisté 
na Havlíčkobrodsku

Počet střetů s lesní zvěří se 
v Kraji Vysočina meziročně 
opět zvýši

V  únorové anketě členů zastupitelstva města k  investičním prioritám letošního 
roku dva reprezentanti hnutí ANO vyjádřili názor, že se mělo myslet i na hřbitovní 
chodník. 

Nic proti tomu, jak to ve věcné rovině vyslovil Ladislav Hladík. Ovšem Jan Štefá-
ček si neodpustil účelový komentář: „Je škoda, že ostatní zastupitelé z ODS, z NPP 
a z Přibyslav 2014 nejeví zájem o zvelebení místního hřbitova.“ (Přibyslavský ob-
časník č. 2/2017).

Takové tvrzení není korektní. Falešné je to stejně, jako bychom utrousili, že Jan 
Štefáček nejevil zájem o zvelebení Bechyňova náměstí, které vypadá hůř, než náves 
v Oudoleni, odkud pochází jeho kovářský rod. 

Každá samospráva demokraticky rozhoduje o investičních prioritách. V Přibyslavi 
přednost dostaly okrajové ulice před rynkem. Můžeme na to mít rozdílný pohled, ale 
platí, že na všechno naráz peníze nejsou a nebudou. 

Nyní většina zastupitelů preferuje přípravu staveniště nových rodinných domů 
nebo rekonstrukci některých ulic a  soudí, že nákladné vydláždění hřbitova může 
počkat, nebo tam natrvalo mohou zůstat přírodní pěšiny.

Přibyslavský hřbitov žádnou ostudou není. Nedávno jsem náhodou u hrobů pá-
tera Halíka a jeho farní hospodyně potkal věřící až z Kynšperka nad Ohří, kde oba 
přibyslavští rodáci sloužili. Lidé z farnosti v okrese Karlovy Vary při zapalování svíček 
vyjádřili obdiv nad vzornou údržbou našeho pohřebiště.

Bývalý starosta města by členy zastupitelstva neměl dělit na „my a oni“ a psát, že 
některým je krchov lhostejný, zatímco jemu leží na srdci.

Ivo Havlík

Exstarosta své vidění nemění: 
„my a oni“

Tato slova jsme slyšeli před volbami ze všech stran. Dne 18. 1. 2017 jsem se dočet-
la v Havlíčkobrodském deníku, že naši radnici navštívili úředníci z ministerstva vnitra 
ohledně vyhlášky upravující noční klid.

Z tohoto článku vyplývá, že si naše radnice vysvětlila tento zákon po svém.
Pro nás, občany Přibyslavi, to není žádná novinka, že se naše radnice chová tímto 

způsobem. V článku Havlíčkobrodského deníku se také píše, že pan starosta Kama-
rád tento zákon označil za nesmysl.

Já si to nemyslím. Vždyť tento zákon nezakazuje soukromé oslavy. Jen zajišťuje 
noční klid občanům. Lidé chodící do práce, senioři, malé děti a nemocní lidé mají 
přece právo se v noci vyspat a mít klid. Tito lidé nemohou být v noci rušeni soukro-
mými večírky a ohňostroji svých sousedů.

Naše radnice se bude raději  soudit, místo aby tyto peníze za soud použila na něco 
ku prospěchu města a občanů. Také jsem nedávno písemně oslovila pana starostu 
Kamaráda, zda mi může sdělit datum, kdy radnice hodlá předložit občanům přesné 
znění „psí vyhlášky“, kterou zastupitelé více jak před rokem slíbili občanům. Pan 
starosta mi odpověděl, že se v této věci angažovat nebude.

Myslím, že by si měl pan starosta i zastupitelé uvědomit, že jsou zde pro občany 
a ne pro svůj vlastní prospěch. Tyto dva příklady v tomto článku jsou jasným důka-
zem klientelismu.

V příštím roce budou nové volby a je na nás – občanech, zda uvěříme opět slibům 
nebo činům. Já osobně mám jasno. Lidi, kterým jde jen o osobní prospěch, volit 
nebudu.

Jana Höferová

Vše pro občany Přibyslavi

Přibyslavská galerie Janáček připravuje autorské čtení Pavla Bezděčky, autora 
obrazů probíhající výstavy Impulsy, inspirace, imaginace. Příznivci literatury a výtvar-
ného umění tak mohou využít vzácné příležitosti, kdy své literární poklesky (povídky, 
bajky, causerie, eseje a básně) bude předčítat autor obklopen svými obrazy. 

Autorské čtení, spojené s malým občerstvením, se uskuteční v úterý 21. března 
2017 v 18 hodin ve výstavní síni Janáčkovy galerie, Bechyňovo nám. 20, Přibyslav. 

 Michael Omes

Autorské čtení v Janáček galerii

Uzávěrka příštího čísla 20. 3. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 3. 2017)
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2. disciplína – MÍČOVÝ VÍCEBOJ – 12. 2. 2017

Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2017

39 dětí a  24 rodičů soutěžilo v  tělocvičně ZŠ Přibyslav, kde si vyzkoušeli hod 
na basketbalový koš, dále kopy (chlapci a muži) a hody (dívky a ženy) do kruhů 
a také se snažili umístit fl orbalovou hokejkou míček do branky. Výsledky byly velmi 

vyrovnané! Děkujeme za nejvyšší účast v historii Přibyslavského dvanáctiboje Junior, 
úctyhodný počet 73 účastníků v jedné disciplíně nás velmi těší ☺

1. disciplína – LYŽOVÁNÍ

Přibyslavský 
dvanáctiboj 
2017

NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník BASKETBAL HODY/KOPY FLORBAL Celkem BODY

1. Musil Josef 2013 9 7 6 22 100
2. Šrámková Denisa 2013 3 9 8 20 95
3. Řezníková Emma 2012 3 9 7 19 90
3. Sedmík Matyáš 2011 8 2 9 19 90

DÍVKY MLADŠÍ 2006 - 2010
Poř. Příjmení Jméno Ročník BASKETBAL HODY/KOPY FLORBAL Celkem BODY

1. Peňázová Kristýna 2006 9 8 10   100
2. Šrámková Lucie 2006 7 8 10 25 95
3. Sedmíková Kateřina 2006 6 8 10 24 90

DÍVKY STARŠÍ 2002 - 2005
Poř. Příjmení Jméno Ročník BASKETBAL HODY/KOPY FLORBAL Celkem BODY

1. Loužecká Viktorie 2003 6 8 10 24 100
2. Loužecká Terezie 2003 5 9 9 23 95
2. Stehlíková Natálie 2002 6 10 7 23 95

CHLAPCI MLADŠÍ 2006 - 2010
Poř. Příjmení Jméno Ročník BASKETBAL HODY/KOPY FLORBAL Celkem BODY

1. Havlíček Radek 2006 8 6 9 23 100
2. Háněl Tomáš 2006 7 7 8 22 95
3. Flekal Jakub 2006 6 7 7 20 90

CHLAPCI STARŠÍ 2002 - 2005
Poř. Příjmení Jméno Ročník BASKETBAL HODY/KOPY FLORBAL Celkem BODY

1. Loužecký Filip 2003 5 8 7 20 100
2. Körber Pavel 2005 5 4 7 16 95
2. Sobotka David 2005 8 1 7 16 95 (pokračování na straně 15)
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Podrobné výsledky jednotlivých disciplín, celkové pořadí všech závodníků 
a spoustu fotek najdete na našem webu a Facebooku.

V březnu si dáme přestávku a setkáme se až v dubnu - těšíme se na vás 
při další disciplíně, kterou bude  CYKLISTIKA v neděli 23. 4. 2017.

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401 836
Facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

www.cckpribyslav.cz

12.3.2017 

LIGA VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
SH PŘIBYSLAV 

09:00 SK JUVENIS PŘIBYSLAV : SNIPERS TŘEBÍČ 

09:30 SNIPERS TŘEBÍČ BLUE : SPARTAK PELHŘIMOV - ŽLUTÍ 

10:10 SNIPERS TŘEBÍČ : SNIPERS TŘEBÍČ BLUE 

10:40 SPARTAK PELHŘIMOV - ŽLUTÍ : SK JUVENIS PŘIBYSLAV 

11:20 SNIPERS TŘEBÍČ : SPARTAK PELHŘIMOV - ŽLUTÍ 

11:50 SK JUVENIS PŘIBYSLAV : SNIPERS TŘEBÍČ BLUE 

VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT !!! 
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Betonarka Brzkov

,

Rozšíøení prodeje o:
pytlovaný cement - 50Kè/25kg
kari sítì
roxory

Pøijmeme zamìstnance - automechanik, ØP sk. C

Zhotovení základových desek na klíè od 1.300,- m2

- zrealizujeme veškeré betonáøské práce
- provádíme také výkopové a demolièní práce, úpravy terénù, vodovodní a kanalizaèní
  pøípojky, pøípravy pro bazény, vsakovací jímky, výkopy koøenù, vrtání dìr pro oplocení,
  obkopávání objektù pro odvìtrání a odvodnìní, úklid snìhu, ...
- postaráme se také o odvoz a likvidaci materiálu z uvedených prací (hlína, sutì, betony,
  koøeny, sníh, ...)
- veškeré tyto práce jsme pro Vás schopni zrealizovat výše uvedenou technikou a službami.

FOUKANÁ VATA
www.foukanavata.cz, 721 885 381

KVALITNÍ FOUKANÁ IZOLACE

 Provádíme výkopové práce, 

demolièní práce, úpravy terénu, 

vodovodní pøípojky, hloubení 

bazénù, výkopy koøenù, obkop 

objektù, úklid snìhu, atd; Tyto a další práce provádíme stroji:  

 - Traktorbagr JCB 3 CX - 30/60/90 cm lžíce + naklápìcí svahovací lžíce 150 cm      

 

 - Minibagr Hitachi 2,8t - 30/60 cm lžíce + naklápìcí svahovací lžíce 110 cm  

 - Pokud nìco nejde, máme i bourací kladivo  

 Vše jsme schopni odvést nebo dovést

 
 - Tatra Jamal T163 13t 

 - Avia kontejner 3,5t 

Možnost pøistavení su�ového 

kontejneru na Vámi urèené místo
 

 
Tento soupis prací není vše co jsme schopni nabídnout  

Máte-li nìjaký jiný požadavek ohlednì autodopravy èi zemních prací, 

neváhejte nás kontaktovat.  

 - 20kè/km nebo 400 kè/hod.

 - 700kè/hod, nebo 1000 kè/hod. s kladivem, pøesun stroje dle hodinové sazby.

 - 450 kè/hod, pøesun stroje k zákazníkovi dle km auta avia.

 - 35kè/km nebo 650 kè/hod.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH



Hledáme nové spolupracovníky
Vedení firmy STILL R spol. s hledá pro logistický projekt

pracovníka na pozici

Operátor skladu
Pracovišt : SC Metal, U Nádraží 38 , P ibyslav
Pracovní doba: m nný provoz
Nástup:

Pracovní nápl :
aktivní ú ast na zajišt ní provozu skladu (p íjem, zaskladn ní, vyskladn ní, 
nakládka, p esun zboží mezi sklady apod.)

Požadavky:
vyu en nebo 3 roky praxe ve skladu
uživatelská znalost prá
zkušenost práce ve skladových systémech WMS a práce se te kou výhodou
pr kaz idi e VZV a zkušenost v ízení VZV podmínkou
idi ský pr kaz skupiny B, podmínkou

bydlišt  v P ibyslavi a blízké okolí

P edpoklady:
manuální zru nost, schopnost samostatné práce, ochota u it se, 

ilita, vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:
stabilní zam stnání novém provozu, iva ní systém a solidní 
jednání
pracovní pom r na dobu ur itou 6 m síc , po úsp šném zapracování pracovní 
pom r na dobu neur itou

p ípad  zájmu zašlete sv j životopis na mail: 
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KADEŘNICKÉ SLUŽBY

NATÁLIE  SOBOTKOVÁ
Tel.:  723 258 275

KAŽDÝ ČTVRTEK A PÁTEK

SALON LENKA KRÁLOVÁ, Bechyňovo náměstí 5, Přibyslav

STŘÍHÁNÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ
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sobota 4. 3. v 17.00 h.
vstupné 50 Kč
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sobota 11. 3. v 19.30 h.
vstupné 50 Kč

sobota 25. 3. v 19.30 h.
vstupné 50 Kč
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. března 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2017 P. Bezděčka/Impulsy, inspirace, imaginace  - výstava Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. března 2017 Březen -  měsíc knihoven/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2017 Lovci perel 2017/zahájení čtenářské soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2017 Lovy dlouhým objektivem/I. Havlík – výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2017 Možnost zúčastnit se velikonoční soutěže/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2017 Babička/ výtvarná soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 6. března 2017 Rozmístění kontejnerů na dřevo/viz rozpis Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 6. března 2017 Za divadelními postavami/ pro objednané skupiny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 4. března 2017 od 15.00 h. Keramické dílničky Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 4. března 2017 v 17.00 h. Malý princ/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 6. března 2017 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 7. března 2017 v 16.00 h. Jarní kytičky Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 9. března 2017 v 17.00 h. Koncert žáků ZUŠ pěveckého oddělení Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 11. března 2017 v 13.30 h. Dětský karneval Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– 11. března 2017 v 16.00 h. Lovy dlouhým objektivem/beseda s I. Havlíkem a MS Kulturní dům autor, MS, KZM Přibyslav
– 11. března 2017 v 19.30 h. Dítě Bridget Jonesové/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. března 2017 od 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny mladších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 12. března 2017 od 13.30 h. Pexesový turnaj v Utíně Kulturní dům Utín OÚ Utín
– 12. března 2017 v 16.30 h. Pohádka o Palečkovi Kulturní dům Utín Divadýlko Mrak; OÚ Utín
– 14. března 2017 v 16.00 h. Tvoříme z dřívek od nanuků Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 15. března 2017 od 16.00 h. Přednáška/viz plakát Radnice Přibyslav Motýlek, Žižkovo Pole
– 16. března 2017 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 16. března 2017 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 18. března 2017 ve 14.00; v 15.30 h. Broučci/loutková pohádka Kulturní dům Přib. pimprlata, KZM Přibyslav
– 18. března 2017 v 15.00 h. Keramické dílničky Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 18. března2017 v 19.30 h. FK – Líza, liščí víla/fi lm; Jada Band/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– 20. března 2017 Ve vší počestnosti/zahájení předprodeje Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. března 2017 od 9.00 h. Burza oblečení – příjem věcí/viz plakát Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 20. března 2017 od 13.30 h. Příjem daňových přiznání Radnice města FÚ pro Kraj Vysočina
– 21. března 2017 v 16.00 h. Loutkáček – dětský divadelní soubor Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 21. března 2017 v 18.00 h. Autorské čtení P. Bezděčky Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 23. března 2017 od 9.00 h. Setkání s ilustrátorkou/program pro 4. třídy ZŠ Kulturní dům KZM Přibyslav
– 23. března 2017 od 15.00 h. Burza oblečení – prodej/viz plakát Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 24. března 2017 od 9.00 h. Burza oblečení – prodej/viz plakát Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 24. března 2017 v 14.30 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 25. března 2017 ve 14.00 h. Řemeslný jarmark pro Karin Sál nad MŠ Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 25. března 2017 v 19.30 h. Bezva ženská na krku/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 26. března 2017 Dvanáctiboj – stolní tenis Sokolovna Přibyslavský dvanáctiboj 
– 27. března 2017 od 9.00 h. Burza oblečení – výdej věcí/viz plakát Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 28. března 2017 ve 14.00 h. Beseda pro seniory s H. M. Körnerovou Sál DPS PS, KZM Přibyslav 
– 28. března 2017 v 16.00 h. Malujeme na dřevo Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 29. března 2017 od 13.30 h. Příjem daňových přiznání Radnice města FÚ pro Kraj Vysočina
– 30. března 2017 od 14.00 h. Výroční členská schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav Sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 30. března 2017 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 30. března 2017 v 18.00 h. Ve vší počestnosti/divadelní předpremiéra Kulturní dům DS Furiant; KZM Přibyslav
– 31. března 2017 v 14.30 h. Tvořivá dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 31. března 2017 od 15.00 h. Pravidelný monitoring DPS Přibyslav MS ČČK Přibyslav
– 31. března 2017 v 19.00 h. Ve vší počestnosti/premiéra Kulturní dům DS Furiant; KZM Přibyslav
– 1. dubna 2017 od 7.30 h. Přibyslavský pantofl íček Sportovní hala ŠD a ŠK Přibyslav
– 1. dubna 2017 v 18.00 h. Ve vší počestnosti/divadelní repríza Kulturní dům DS Furiant; KZM Přibyslav
– do 5. dubna 2017 Možnost zúčastnit se velikonoční soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 7. dubna 2017 v 19.00 h. Ve vší počestnosti/divadelní repríza Kulturní dům DS Furiant; KZM Přibyslav
– 8. dubna 2017 v 18.00 h. Ve vší počestnosti/divadelní repríza Kulturní dům DS Furiant; KZM Přibyslav

březen 2017


