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 V tomto Přibyslavském občasníku naleznete anketu, která má za cíl zjistit poptávku 
po využití centra města – tedy náměstí. Prosím vás všechny, abyste se zapojili do je-
jího vyplnění a poskytli nám tak vstupní informace pro budoucí plánování rekon-
strukce náměstí. Anketu si lze také stáhnout na webových stránkách města Přibyslav 
a vyplněnou ji zaslat na adresu starosta@pribyslav.cz. Za vaši účast v ní vám děkuji.

V březnu byla zahájena první etapa stavby technické a dopravní infrastruktury 
„Pod Osivou“. Touto stavbou vznikne 16 nových parcel a zároveň dojde k zpřístup-
nění některých stávajících nemovitostí. Zároveň připravujeme výběrová řízení na re-
konstrukci ulic Zahradní a Komenského.

V polovině března jsem byl účastníkem semináře týkajícího se odkanalizování obcí 
a místních částí. Bude zřejmě nutné pokusit se v roce 2018 získat dotaci na odka-
nalizování místní části Dobrá (Keřkov) a tuto investici v projekční hodnotě cca 60 
milionů Kč realizovat. Zároveň konzultujeme s příslušnými úřady řešení likvidace 
odpadních vod v místních částech Hřiště a Česká Jablonná.

Od 1. dubna se ujme funkce vedoucí nového Odboru technických služeb Hana 
Mikulincová. Nahradí tak ředitelku Sportovních zařízení města Přibyslav s.r.o. a zá-
roveň do své kompetence převezme řízení technické čety města a provoz skládky. 
Tato funkce by měla komplexně zastřešit všechny výkony fyzicky prováděné městem 
Přibyslav.

Těsně po uzávěrce Přibyslavského občasníku navštívila po čtyřech letech ofi ciální 
delegace města Přibyslav naše partnerské město Mook en Middelaar. Účastníky 
tohoto ofi ciálního jednání bylo pět zástupců města (starosta, místostarosta, radní 

Nemá asi smysl dlouze polemizovat s  článkem „Vše pro občany“ od  paní Jany 
Höferová, přesto mi to znovu nedá, abych neupozornil na podstatu našeho sporu. 

Meritum věci přece spočívá v tom, zda má být pohyb psů v našem městě upraven 
speciální vyhláškou, když už o tomtéž mluví jiné, dokonce zákonné, normy a v tom, 
zda je vyhláška tím správným institutem pro udělování výjimek z vymezené doby 
nočního klidu (připomínám nejen pro soukromé, ale hlavně pro veřejné akce) a zda 
jsou sankce za tato porušení přiměřené.

Tam, kde existuje zákon, je vyhláška nadbytečná. Jsem proti tomu, aby vyhlášky 
regulovaly všechno, protože VŠECHNO stejně nikdy nepostihnou. Dříve měla obec 
pravomoc OPERATIVNĚ posoudit a povolit nebo nepovolit akce, které požadovaly 
zkrácení nočního klidu – dělo se tak bez průtahů a s ohledem na zájmy obce i ob-
čanů – a nebyl problém. V současnosti u nás existuje přibližně dva miliony právních 
norem. Osobně si nemyslím, že bychom vytvořením další normy přispěli k  lepší 
kvalitě života v našem městě.

Dále už si dovolím pouze přiložit celý text mé odpovědi na dotazy paní Höferové 
položené v jejím dopise, abych předešel spekulacím, proč město nebojuje s nepo-
řádnými majiteli psů:

Odpověď na dotaz podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím.

Vážená paní Höferová,
dovolte, abych v úvodu, než odpovím na Váš dotaz, upřesnil několik informací, 

uvedených ve Vašem dopise.
Dne 21. 10. 2015 neslíbilo Zastupitelstvo města Přibyslav, že přijme vyhlášku 

o  volném pohybu psů ve  městě Přibyslav, nýbrž usnesením č. 74/2015 pověřilo 
MÚ vypracováním této vyhlášky. MÚ tuto vyhlášku řádně vypracoval a před jejím 
předložením zastupitelstvu konzultoval její smysl se všemi zastupiteli, kteří měli 
výrazně odlišné požadavky na znění vyhlášky. Výsledný text vyhlášky byl předložen 
ZM ke schválení dne 24. 2. 2016 jako bod 10 jednání ZM. Tato vyhláška nebyla 
schválena poměrem hlasů PRO 3, PROTI 2, NEHLASOVALO 7. 

Na  Vaši žádost o  sdělení „jaká opatření jste učinili ohledně velkého množství 
psích exkrementů ve městě Přibyslav“ Vám odpovídám, že město Přibyslav provádí 
v rámci svých možností soustavný úklid komunikací ve vlastnictví města, dále město 
opatřilo vybrané koše držáky na plastové sáčky na likvidaci psích exkrementů, což 
zároveň publikovalo v  Přibyslavském občasníku. Taktéž já osobně jsem apeloval 
na odpovědnost majitelů psích miláčků, aby po nich prováděli řádný úklid. 

Chápu, že Vás společně s námi zneklidňuje situace, kdy dochází k nárůstu psích 
exkrementů v ulicích v zimním období v důsledku toho, že si mnoho majitelů psů 
myslí, že sníh vše schová. Domnívám se ale, že řešením tohoto problému rozhodně 
není vydání nové vyhlášky, jak jsem Vám napsal již v minulém dopise. 

Martin Kamarád
starosta města

Co je nového…

Pojmy a dojmy

a dva zastupitelé) a tři zástupci spolků a organizací. Všem, kteří město Přibyslav tak-
to reprezentovali i všem, kteří se na vztazích s naším partnerským městem podílejí, 
vřele děkuji.

Bc. Michaela Kasalová mi poskytla výstupy ankety mezi občany, provedené pri-
márně za účelem její studijní práce. Anketa je cenným zdrojem informací a zpětnou 
vazbou k práci radnice a já jí chci tímto za poskytnutí výsledků dotazníkového šetření 
poděkovat. Mimo jiné nám dává i  podněty, na  které problémy ve  městě se více 
soustředit např. v oblasti veřejného pořádku, vzdělávání, ale i poskytovaných služeb.

V posledních dvou dnech jsem obdržel dvě zásadní kontrolní zprávy, a to Zprá-
vu o výsledku přezkoumání hospodaření města Přibyslav za rok 2016 a Protokol 
o kontrole České školní inspekce v Základní škole Přibyslav. Obě zprávy měly velmi 
pozitivní vyznění a jsou uloženy u starosty města, dále na veřejné desce a webových 
stránkách ČŠI. Děkuji všem pracovníkům města i  základní školy za  práci, kterou 
odvádějí, i za celkové vyznění těchto zpráv.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

 Obloukový most pod zámkem. Foto: Michael Omes



MÍSTOSTAROSTA NA RADNICI

každé PONDĚLÍ od 14:00 hod. do 16:30 hod.

schůzky v jiných termínech jsou možné, 

můžete volat na tel.: 728 264 579

a psát na e-mail:

michael.omes@seznam.cz / omesm@pribyslav.cz
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Tisková konference 
Ve  středu 1. 3. 2017 se konala pravidelná tisková konference města Přibyslav. 

Hostem tiskové konference byla paní Zdeňka Valnerová, ředitelka příspěvkové or-
ganizace Kulturní zařízení města Přibyslav. Paní ředitelka informovala o kulturním 
programu, který je připraven v rámci měsíce března pro starší i mladé návštěvníky 
knihovny. Například pro děti z MŠ bude připraven zábavný program v kostýmech. 
Na další dny byly připraveny besedy se spisovatelkami Lucií Seifertovou a Hanou 
Marií Körnerovou. Bohatý výčet akcí z oblasti kultury končil pozvánkou na premi-
éru divadelního představení 31. března „Ve vší počestnosti“ v podání Divadelního 
souboru Furiant.

Dalším tématem byla informace o prodeji parcel na výstavbu 16 rodinných domů 
v lokalitě Pod Osivou.

Podmínky prodeje byly schváleny zastupitelstvem a  zájemci o  parcely mohou 
své nabídky předložit do 27. 3. 2017. Následně 29. 3. proběhne otevírání obálek 
za přítomnosti účastníků soutěže.

Další zprávou byla informace o Přibyslavském půlmaratonu, který pořádá město 
Přibyslav ve spolupráci se spol. ACO Industries a Savencia Fromage. Běh bude určen 
pro širokou veřejnost a zároveň bude spojen s dětským dnem v  režii spol. ACO. 
Termín této pozoruhodné akce byl stanoven na sobotu 27. 5. 2017. 

Na závěr tiskové konference byli novináři informováni o vyjádření kompetentních 
institucí k  zastavování rychlíků v  železniční stanici Přibyslav. Závěr je takový, že 
využití nabídky rychlíkových spojů ze strany veřejnosti je dostatečné a neuvažuje se 
o žádném omezení těchto spojů v krátkodobém ani dlouhodobém výhledu. 

 
Výroční členské schůze 

V  sobotu 25. února jsem se zúčastnil výroční členské schůze Místní organiza-
ce Českého rybářského svazu Přibyslav. Tato schůze se konala tradičně v Hotelu 
Přibyslav. Jednání zahájil předseda organizace pan Pařil, který řídil celou schůzi. 
Zajímavá byla prezentace o činnosti hospodáře sdružení pana Krči a vystoupení 
dalších členů výboru. Velmi významná je práce s mládeží, které se věnuje po mnoho 
let pan Šejstal.

Přibyslavští rybáři si zaslouží uznání a  poděkování za  svoji činnost i  za  velmi 
dobrou spolupráci s městem.

Týž den odpoledne se konala v ýroční členská schůze Mysliveckého sdružení Při-
byslav. Schůzi vedl předseda sdružení pan Radek Němec. Vystoupili také ostatní 
členové výboru a přednesli svoje zprávy.

Pořádání výstav pro veřejnost a spolupráce s městem na dalších aktivitách si za-
slouží poděkování. Přibyslavská spolková činnost má historickou tradici a v Přibysla-
vi je obecně na velmi vysoké úrovni. Zájmová činnost je významná i v tom ohledu, 
že se vesměs orientuje na přírodu a v mnohých oblastech plní významné (prozatím 
nedoceněné) funkce péče o živé kultury úzce spjaté s životním prostředím. Je dobře, 
že město spolkovou činnost v rámci možností podporuje a snaží se vytvářet podmín-
ky k dobré spolupráci i do budoucna.

Co se dělo v březnu?

Vážení a milí čtenáři,
V loňském roce jsme zavedli novou rubriku – Anketu zastupitelů. Rádi bychom 

v tomto roce zavedli další novinku, pravidelné rozhovory s občany našeho města, 
pro tento rok s místními živnostníky. Chceme navázat na již uveřejněný aktualizovaný 
seznam živnostníků s  kontakty, a  dále na  výstavu „Živnostníci a  řemeslníci v  Při-
byslavi“, kterou jste měli možnost loni navštívit ve výstavní síni Kurfürstova domu. 
Doufáme, že pro vás, naše čtenáře, bude tato iniciativa zajímavá. Připravili jsme si 
deset otázek, které budou osou každého rozhovoru. Oslovíme živnostníky, které 
vylosujeme ze seznamu. Účast bude samozřejmě dobrovolná, ale doufáme, že se 
u oslovených setkáme s ochotou – vždyť vést živnost je náročná činnost a publicitu 
si živnostníci plně zaslouží. Rozhovory budou probíhat buď ústně, nebo písemně, 
to necháme na rozhodnutí oslovených. 

Seznam živnostníků není uzavřená záležitost, uvítáme jeho rozšíření a doplnění.

Redakční rada PO

Nová rubrika Přibyslavského občasníku

Pečovatelská služba Přibyslav
„Nemoci nechodí po horách, ale po lidech“ – o tom se přesvědčujeme u nás v pe-

čovatelské službě bohužel neustále. Toto rčení se nám opět potvrdilo v  březnu, 
kdy skoro po celý měsíc „marodily“ dvě pracovnice. V takovém momentě si člověk 
uvědomí, jak je důležité mít dobrý a soudržný tým. Až na několik plánovaných úkli-
dů, které jsme přesunuli na jiný den, klienti prakticky nepoznali, že máme nějakou 
krizovou situaci. Spolupráce a  solidarita mezi pracovnicemi fungovala naprosto 
úžasně. Přemýšlela jsem, jak „svoje pečovatelky“ odměnit za to martýrium, kterým 
si prošly. Zasloužily by si každá minimálně víkendový wellness pobyt, ale bohužel 
to není v našich možnostech. No, tak si alespoň vyrazíme někam sednout na kávu 
nebo sklenku vína, protože – světe div se – ony mají chuť scházet se i mimo práci.

Ve  čtvrtek 9. března proběhla ve  středisku pečovatelské služby informační 
schůzka pečovatelek se zástupci přibyslavských a havlíčkobrodských hasičů, také 
za přítomnosti přibyslavského pana starosty. Všichni přítomní si prošli a prohlédli 
prostory Střediska pečovatelské služby a všech čtyř domů s pečovatelskou službou 
a následně bylo domluveno na měsíc duben požární evakuační cvičení.

V úterý 21. března se všechny pečovatelky povinně zúčastnily v zasedacím sále 
radnice pravidelného školení řidičů.

Ve čtvrtek 23. března se vedoucí pečovatelské služby spolu s jednou z pečovatelek 
zúčastnily školení akreditovaného MPSV ve Žďáře nad Sázavou na téma „Šetrná se-
beobrana v podmínkách sociálních služeb“. Školení bylo velice zajímavé a myslím 
si, že i užitečné v naší práci. Získaly jsme zkušenosti např. v oblasti rozpoznání pro-
blémového chování u klienta, fyzické agrese apod. Měly jsme možnost si vyzkoušet 
jednoduché techniky sebeobrany v praxi - s klientem, který jde, sedí apod. a naučit 
se zvládat zvlášť nebezpečné situace – držení za vlasy, škrcení apod.

Za týden ve čtvrtek 30. března se pečovatelky zúčastnily školení akreditovaného 
MPSV v Brně na téma „Manipulativní chování a jeho zvládání“. Cílem kurzu bylo 
seznámit účastníky s manipulacemi ve vztazích a způsoby, jak k manipulaci mezi 
lidmi dochází, jak se jí bránit a jak na manipulaci reagovat. Byli seznámeni s prak-
tickými radami jak nepodléhat útokům na  city, jak rozeznat manipulaci a  citové 
vydírání.

Pokud čtete pravidelně Přibyslavský občasník, dozvídáte se, jak často někdo z pe-
čovatelské služby absolvoval to či ono školení. Možná vás napadlo, proč neustále 
pracovníci pečovatelské služby někam jezdí, že mají asi málo práce. Příčina leží ale 
zcela jinde, pracovníci v sociálních službách i sociální pracovníci se vzdělávají podle 
§ 111 a § 116 zákona o sociálních službách. V obou profesích je povinností účastnit 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

Upozornění pro uživatele kabelové televize na síti 
TKR Přibyslav

Poskytovatel komunikačních služeb město Přibyslav ke konci srpna 2017 přestane 
poskytovat analogové televizní vysílání. Náhradou analogového formátu jsou ( již 
nyní) programy ve formátu DVB-T v trojnásobně vyšším počtu a samozřejmě i vyšší 
kvalitě. Uživatelé, kteří mají nejstarších typy televizorů, budou potřebovat tzv. set-
-top-box (převodník s  ovladačem) za  cenu cca 600 Kč. Případně doporučujeme 
investici do kvalitnějších TV přijímačů s obrazovkou typu LCD nebo LED, které jsou 
daleko kvalitnější a navíc také energeticky úspornější.

Michael Omes
místostarosta města
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se vzdělávacích akcí a školení akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí 
v  rozsahu minimálně 24 hodin ročně, aby takříkajíc nikdo „nezakrněl“, ale mohl 
provozovat svou službu lidem co nejlépe a nejefektivněji.

V měsíci březnu pak probíhaly ve středisku pečovatelské služby již pravidelné akce 
– v sobotu 25. 3. ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá a v pátek 
31. 3. pravidelný monitoring ve spolupráci s místní skupinou ČČK.

I v následujícím měsíci bych vás ráda pozvala k nám do společenské místnosti 
pečovatelské služby na pravidelné akce - opět poslední pátek v měsíci dne 28. 4. 
od  15.00 – 16.00 hodin proběhne pravidelný monitoring a  v  sobotu 29. 4. již 
tradičně od 9.00 hodin proběhne mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.

S přechodem času ze zimního na  letní dochází ke změně provozní doby, která 
bude platná až do další změny času.

Provozní doba Pečovatelské služby Přibyslav v letním období

pondělí až pátek:  6.30 hodin - 19.00 hodin
sobota:  8.00 hodin - 10.00 hodin
   17.30 hodin - 19.00 hodin
neděle a ve svátek: 17.30 hodin - 19.00 hodin 

Krásné prožití velikonočních svátků vám ze srdce přejí zaměstnanci Pečovatelské 
služby Přibyslav.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS 

Odbor výstavby a životního prostředí
Svoz bioodpadu v dubnu

Kontejnery na bioodpad budou přistaveny na 6 stabilních stanovišť (Niklfeldova, 
Gen. Luži, Příkopy, Ronovská, Nerudova, Žižkova) a na dalších stanovištích budou 
umístěny v den uvedený v tabulce a následující den odvezeny. Z pátečních stano-
višť 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. Žádáme občany, aby do přistavených kontejnerů ukládali dřevo 
jen do poloviny dubna, aby se v druhé polovině dubna nemíchalo v kontejnerech 
dřevo s posekanou trávou. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Pozor změna rozmístění sběrných míst

Sběr a  svoz velkoobjemového a  nebezpečného odpadu proběhne ve  dnech 
24. dubna - 29. dubna 2017. Od pondělí 24. dubna do čtvrtka 27. dubna v Při-
byslavi a v pátek 28. dubna a v sobotu 29. dubna v místních částech dle rozpisu 
a mapky, které jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. Při tomto sběru je možné 
odevzdat pouze velkoobjemový odpad (odpad, který se nevejde do  popelnice) 
a odpad s nebezpečnými vlastnostmi například: rádia, televizory, ledničky, plechov-
ky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory, léky aj. Žádá-
me občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebezpečnými vlastnostmi pře-
dali na určeném stanovišti v určenou hodinu přímo k autu. Děkujeme občanům 
Keřkova a Ronova nad Sázavou, že po upozornění již při minulém sběru vyčkali 
příjezdu techniky v určený den a hodinu a neodkládali předem odpad na veřejné 
prostranství. Mobilní svoz a  sběr bude zajišťovat město Přibyslav ve  spolupráci 
s fi rmou AVE ze Žďáru nad Sázavou. Přítomen bude zaměstnanec města Přibyslav 
s nakladačem, který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad 
na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán odpad ze zeleně 
a stavební suť.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby, a to zdarma. Právnické osoby 
a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské činnosti 
likvidovat dle zákona o odpadech předáním oprávněné osobě a současně prokazo-
vat jejich likvidaci kontrolním orgánům.

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu 
velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Tyto vzniklé hromady ohrožují bezpeč-
nost a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty (kromě 
soboty) do odpoledních hodin, aby je mohla využít většina občanů. Stanoviště jsou 
zpravidla rozmístěna nedaleko sebe, aby v případě, že občan již nestihne vybrané 
stanoviště, mohl odpady předat na jiném stanovišti. Tedy žádné ukládání odpadů 

na chodníky!!! Pokud budou občané ukládat velkoobjemový nebo nebezpečný od-
pad na veřejné prostranství, vystavují se možnosti uložení pokuty. Vzhledem k tomu, 
že svoz bude probíhat za plného silničního provozu, žádáme občany o zvýšenou 
opatrnost při pohybu na komunikacích. Dále žádáme řidiče, aby v čase určeném 
pro svoz odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde by měla být stanoviště 
svozu.

Občané města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bez-
platnou službu sběrného dvora v Ronově nad Sázavou. V případě nejasností nebo 
dotazů se můžete informovat na telefonu 569 430 820.

Jana Krejčová
OVŽP

Odbor správy a údržby
Měsíc březen byl na teploty velmi příjemný. Potvrdilo se to i ze strany uživatelů 

cyklostezky, kteří se na nás obraceli s dotazy ohledně úklidu cyklostezky po zimním 
období. Ta byla uklizena, jakmile nám to dovolilo počasí. Prvořadě proběhlo čištění 
chodníků a komunikací ve městě a úklid komunikací v obcích. Opět, jako již každo-
ročně, byly sváženy „hromádky“ drtě z komunikací a chodníků. Občanům děkujeme 
za spolupráci při odklízení tohoto materiálu. 

Řešili jsme poruchy veřejného osvětlení jak ve městě, tak v obcích a tyto poruchy 
byly následně opraveny. Porucha závažnějšího charakteru se vyskytla v ulici Neru-
dova – Seifertova a trvala několik dní. Děkuji občanům za shovívavost a především 
za informování o výskytu těchto závad.

Z důvodu dlouhodobé poruchovosti - nepřesnosti věžních hodin byla provede-
na výměna stroje věžních hodin. Odborná fi rma zaměřená na  tuto problematiku  
instalovala také elektrické řízení s přijímačem radiosignálu, který umožňuje téměř 
absolutně přesný chod hodin. 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pořízení nového konvektomatu do školní jí-
delny. Vybrána byla nabídka od spol. TeS Chotěboř a dále bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na údržbu veřejné zeleně ve městě Přibyslav. 

Probíhá příprava vyhlášení výběrového řízení na  rekonstrukci ulic Zahradní 
a Komenského. Dle předpokládaných fi nančních nákladů zakázka spadá do zadání 
v otevřeném podlimitním řízení a zadávací podmínky VŘ zpracovává spol. IPI se 
sídlem ve Žďáře nad Sázavou. 

Bytová oblast – v tomto měsíci byly přiděleny dva byty v domě s pečovatelskou 
službou č. p. 251. Dále byla rekonstruována koupelna v DPS č. p. 239 a v č. p. 240 
probíhá celková rekonstrukce bytu. Tento byt bude k užívání od 1. 5. 2017. Tímto 
chci oslovit případné zájemce, aby si podali žádost o přidělení bytu na našem odbo-
ru, kontaktní osobou je p. Bc. Hana Srbová, tel. č. 569 430 827. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Odbor hospodářsko-správní
Dotace z rozpočtu města Přibyslav

Rada města Přibyslav dne 8. 2. 2017 a Zastupitelstvo města Přibyslav dne 22. 2. 
2016 schválily poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 2017 v souladu 
se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav.

Rada města Přibyslav rozdělila 355.000 Kč (dotace do výše 50.000 Kč) a Zastupi-
telstvo města Přibyslav 350.000 Kč (dotace nad 50.000 Kč). 

Celkem bylo rozděleno 705.000 Kč mezi 37 příjemců. Tělocvičná jednota Sokol 
Přibyslav obdržela 135.000 Kč, SK Přibyslav 125.000 Kč, SK JUVENIS PŘIBYSLAV 
70.000 Kč, Junák – český skaut, středisko Goliath Přibyslav a Římskokatolická farnost 
Přibyslav po 40.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav 35.000 Kč, 
TJ SATIVA KEŘKOV 25.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dobrá a Ae-
roklub Přibyslav po 20.000 Kč, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Přibyslav 18.000 Kč, Český rybářský svaz, místní organizace Přibyslav a Místní sku-
pina ČČK Přibyslav po 15.000 Kč, Český svaz včelařů, základní organizace Přibyslav 
a  M-aerobic club po  10.000 Kč. V  dalších případech se jednalo o  částku dotace 
menší než 10.000 Kč.

Dotace jsou určeny na pokrytí nákladů žadatelů souvisejících s konkrétní jednorá-
zovou akcí pořádanou žadatelem nebo na pravidelnou činnost žadatele (podporu 
činnosti). 

Příjemce provádí do 31. 1. následujícího roku závěrečné vyúčtování dotace dle 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS
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Přibyslav celkem k 01. 01. 2016: 3990 občanů ČR (1993 mužů, 1997 žen)

Místní část Narození Přihlášení Úmrtí Odhlášení Celkem 
k 31. 12. 2016

Přibyslav 31 48 28 55 3055
(+ Dvorek, Hesov, Uhry) (Dvorek 44,Hesov 9, Uhry 29)
Česká Jablonná 2 5 2 --- 112
Dobrá 6 1 2 2 378 
(z toho Keřkov 4 1 2 1 184)
Dolní Jablonná --- --- 1 1 90
Hřiště 2 1 --- --- 77
Poříčí 1 2 1 1 102
Ronov n. S. --- --- --- 1 113
Utín --- 1 --- 3 66
Celkem 42 58 34 63 3993

Přibyslav celkem k 31. 12. 2016: 3993 občanů ČR (1998 mužů, 1995 žen)

Dle pouze informativních údajů MV je v Přibyslavi evidováno k pobytu 50 osob 
cizí státní příslušnosti, z toho 30 s trvalým pobytem a 20 s přechodným pobytem 
(25 mužů, 25 žen).

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2016: 
4023 (občané obce + cizinci s trvalým pobytem)
(Zatím se nejedná o ofi ciální údaj. Statistiky vytvořené z údajů vedených MV a obce 
mají pouze informativní charakter. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistic-
ké údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písmeno b) a c) zákona o statistické službě je Český 
statistický úřad. K datu 01.012017 tyto údaje ještě nebyly zveřejněny.)

V místě (v rámci ohlašovny) přehlášeno 64 občanů.
V roce 2016 bylo přiděleno 13 nových čísel popisných.
Narozeno celkem 42 dětí, z toho 26 chlapců a 16 dívek.
Nejčastější chlapecké jméno David, nejčastější dívčí jméno Viktorie a Anastázie.
Ve správním obvodu matričního úřadu Přibyslav bylo uzavřeno 28 sňatků – 17 ob-

čanských (Přibyslav); 11 církevních (8 – Přibyslav, 3 – Havlíčkova Borová).

Marie Pokorná
matrikářka

 Přibyslav 2016 v číslech

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 3. 4. 6 Cihlářská 10. 4.
2 Bezručova Út 4. 4. 7 Jiráskova 11. 4.
3 Hesovská St 5. 4. 8 Vyšehrad 12. 4.
4 Pecháčkova I Čt 6. 4. 9 Prokopova 13. 4.
5 Zahrádky u ACA Pá 7. 4. 10 Na Vyhlídce 13. 4.
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 18. 4. 16 Seifertova 24. 4.
12 Pecháčkova II Út 18. 4. 17 Česká 25. 4.
13 Nezvalova St 19. 4. 18 U Barevny 26. 4.
14 Bezpalcova Čt 20. 4. 19 Zahradní 27. 4.
15 Zahrádky Amerika Pá 21. 4. 20 Zahrádky Letiště 28. 4.

Rozmístění kontejnerů na dřevo

Číslo Datum a čas Stanoviště
Pondělí 24.4.2017

1 14:00-14:45 Příkopy
2 15:00-15:45 Pecháčkova
3 16:00-16:45 U Koupaliště
4 17:00-17:30 Ronovská (LDO)

Úterý 25.4.2017
5 14:00-14:45 gen. Luži
6 15:00-15:45 Vyšehrad
7 16:00-16:30 Žižkova
8 16:30-16:45 Rašínova
9 16:45-17:00 U Barevny

10 17:15-17:30 Husova (zámek)
Středa 26.4.2017

11 14:00-14:45 Pelikánova
12 15:00-15:45 Na Vyhlídce
13 16:00-16:45 Tržiště
14 17:00-17:30 U Lesa

Čtvrtek 27.4.2017
15 14:00-14:30 Jiráskova
16 14:30-15:30 Wolkerova
17 15:30-16:00 Bezručova
18 16:00-16:45 Nerudova
19 17:00-17:30 Česká

Pátek 28.4.2017
14:00-14:30 Poříčí
14:45-15:00 Poříčí (statek)
15:15-15:45 Česká Jablonná
16:00-16:30 Dolní Jablonná
16:45-17:00 Dvorek
17:15-17:30 Uhry
Sobota 29.4.2017
8:00-8:30 Utín (u kulturního domu)
8:40-8:50 Hesov
9:00-9:45 Keřkov (u hasičské zbrojnice)
10:00-10:30 Dobrá (u hasičské zbrojnice)
10:45-11:15 Hřiště
11:30-12:00 Ronov nad Sázavou

Časový rozpis svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Mapa rozmístění kontejnerů po městě

Uzávěrka příštího čísla 19. 4. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 5. 2017)
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V měsíci březnu byla ze sociálního hlediska zaměřena pozornost mimo jiné i na se-
niory. Lidé seniorského věku jsou velice citlivou cílovou skupinou a je nutno k nim 
přistupovat ohleduplně a s respektem. Mohou vyžadovat pomoc při řešení situa-
ce související se zhoršením jejich zdravotního stavu, ale i s narušenými rodinnými 
vazbami či mezilidskými vztahy vůbec. V takovém případě řešíme společně otázku 
bydlení a zajištění zdravotní péče či sociálních služeb. Pro osamělého člověka bývá 
nelehké činit rozhodnutí bez jakékoliv podpory. Vytipování nejvhodnější služby 
a kontaktování poskytovatele je pro sociálního pracovníka samozřejmostí.

Bohužel se v dnešní době setkáváme i se zadluženými seniory, kteří bývají snad-
ným cílem tzv. “šmejdů” nebo poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Tímto bych 
ráda zmínila činnost občanských poraden (OP), které poskytují bezplatné pora-
denství při zadlužení. Pomáhají sepsat návrhy na oddlužení a navrhují řešení, jak 
z dluhové pasti ven. Během své profese jsem měla možnost seznámit se s činností 
OP v Třebíči, jejíž zaměstnanci na mne udělali veliký dojem. Nám je však nejblíže 
Občanská poradna Havlíčkův Brod, která bude jistě neméně kvalitní. Tímto apeluji 
na vás, kteří chcete řešit v aši nelehkou fi nanční situaci. Neváhejte a pracovníky této 
poradny kontaktujte na tel. 569 425 630 nebo prostřednictvím mne jako sociální 
pracovnice. 

Sociální práce

Velikonoce jsou za dveřmi, tak mi nezbývá než popřát krásné jarní svátky a bo-
hatou pomlázku!

Lenka Vaverková
DiS., sociální pracovnice

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

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu 

ve čtvrtek 20. 4. 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

 40/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s uhrazením nákladů na bezdrátové připojení 
obchodu v České Jablonné čp. 14 za účelem provozu elektronické evidence 
tržeb. Celková cena připojení je 6.000 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

41/2017 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 309 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly úda-
je odstraněny), 691  24 Přibice. Výše nájemného bude stanovena na  30  Kč 
za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené 
ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2017 na dobu neurčitou. 
Termín: 28. 02. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

42/2017 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor bu-
dovy Starého špitálu Vyšehrad čp. 271 Přibyslav mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Kulturně vzdělávacím 
centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 17. 3. do 28. 3. 2017. 
Termín: 15. 03. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

43/2017 Rada města Přibyslav schvaluje doplnění ceníku města Přibyslav za  službu 
poskytovanou vozidlem Kärcher MIC 34C sazbou 500 Kč za 1 hod. s účinností 
od 23. 2. 2017.
Termín: 23. 02. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

44/2017 Rada města schvaluje vyhlásit výběrové řízení na pořízení nového konvekto-
matu do budovy školní jídelny, Bechyňovo náměstí 35, Přibyslav.
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

45/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
č.  IV-12-2015462/VB/004, Přibyslav, Dobrá, Město, ZTV, par. 335/57-59 
k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 335/52 a 335/60 v k.ú. 
Dobrá mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Pod-
mokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, zřídit, provo-
zovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

46/2017 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zprostředkování burzovních komo-
ditních obchodů mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a fi rmou FIN-servis, a. s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, 
IČO 26439573.
Termín: 28. 02. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 22.  02. 2017

 1/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 22. 02. 2017.
Termín: 22. 02. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

2/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, schvaluje poříze-
ní změny Územního plánu Přibyslav spočívající v  zařazení pozemku parc. 
č. 334/32 v k.ú. Přibyslav z plochy označené „BR4“ (2. etapa výstavby RD) 
do plochy označené „BR3“ (1. etapa výstavby RD). Požadavek bude zařazen 
do projednávané Změny č. 2 ÚP Přibyslav.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

3/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemku parc. č. st. 187 o výměře 25 m2 v k.ú. Dobrá z vlastnictví České re-
publiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 
Praha 3, IČO 01312774 do vlastnictví města Přibyslav.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

4/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o  úplatný převod 
pozemku parc. č. 126/4 o výměře 230 m2 v k.ú. Dobrá z vlastnictví České re-
publiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 
Praha 3, IČO 01312774 do vlastnictví města Přibyslav.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

5/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 18/1 o vý-
měře 72 m2 v k.ú. Utín (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraně-
ny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 5.040 Kč. Náklady spojené s koupí hradí 
kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 22. 2. 
2017, pozbývá toto usnesení platnosti.
Termín: 22. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

6/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č.  1734/3 
o výměře 142 m2 a parc. č. 1734/8 o výměře 63 m2 v k.ú. Přibyslav společ-
nosti SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a. s., Vyskočilova 1481/4, 
140 00 Praha 4, IČO 44965117 za kupní cenu 20.500 Kč. Náklady spojené 
s  koupí hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do  šesti 
měsíců od 22. 2. 2017, pozbývá toto usnesení platnosti.
Termín: 22. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

7/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č. 295/77 o vý-
měře 8 m2, odděleného z pozemku parc. č. 295/51 v k.ú. Přibyslav, ve vlast-
nictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
za  pozemek parc. č.  171/10 o  výměře 18 m2, oddělený z  pozemku parc. 
č. 171/7 v k.ú. Přibyslav, ve vlastnictví (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Náklady spojené se směnou hradí město 
Přibyslav.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 22.  02. 2017
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8/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený soupis nových pozemků 
ze dne 17. 11. 2016 pro LV č. 76 v k.ú. Olešenka a LV č. 194 v k.ú. Nížkov.
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

9/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje vyhlášení veřejné soutěže o nejvhod-
nější nabídku na prodej pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parcelní číslo 
951/29, 951/30, 951/31, 951/32, 951/33, 951/34, 951/35, 954/4, 954/5, 
954/6, 954/7, 954/8, 954/9, 954/11, 954/12 a 954/14, oddělených geome-
trickým plánem č.  1617-74/2016 z  pozemků parcelní číslo 954/1, 951/25, 
951/4 a 951/8 v k.ú. Přibyslav za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě 
Pod Osivou. Minimální nabídková cena za jeden pozemek je 600.000 Kč včet-
ně DPH s termínem podání přihlášek do 14:00 hodin dne 27. 3. 2017.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

10/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav:
1) schvaluje, aby při souběhu výkonu několika funkcí náležela neuvolněnému 
členu zastupitelstva měsíční odměna podle funkce, za  kterou se poskytuje 
nejvyšší odměna
2) schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši:
a) člen zastupitelstva 731 Kč
b) člen rady 2.117 Kč
c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.729 Kč
d) člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 1.530 Kč 
s účinností od 1. března 2017.
Termín: 28. 02. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 3 zdržel se

11/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na  vědomí „Informaci o  stavu požární 
ochrany ve městě Přibyslav za rok 2016“. 
Termín: 22. 02. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

12/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta Přibyslav SK JUVENIS PŘIBYSLAV, z. s., Česká 34, 582 22 Přibyslav, IČO 
26545331 ve výši 70.000 Kč, SK PŘIBYSLAV, z. s., Husova 302, 582 22 Přiby-
slav, IČO 60126205 ve výši 125.000 Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Přibyslav, 
Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 ve výši 135.000 Kč, Aeroklubu 
Přibyslav, z. s., Letiště 422, 582 22 Přibyslav, IČO 46484621 ve výši 20.000 Kč 
a uzavření veřejnoprávních smluv.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

13/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč 
Náboženské obci Církve československé husitské v  Jihlavě, Komenského 
1350/20, 586 01 Jihlava, IČO 65765249 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 5 zdržel se

14/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídku 
veřejné zakázky „Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou v Přibyslavi“ 
uchazeče VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov, IČO 02464471 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem. Nabídka 
tohoto uchazeče byla hodnotící komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou 8.111.171 Kč bez DPH.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

15/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 1 proti, 2 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 47/2017 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a závěrečnou zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 
Přibyslav, IČO 70944938 za rok 2016 a rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku ve výši 352.044,48 Kč:
- do rezervního fondu 327.401,37 (93 %),
- do fondu odměn 24.643,11 Kč (7 %).
Termín: 15. 04. 2017
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

48/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s návrhem postupu při převodu nepotřebného 
majetku Základní školy Přibyslav ve stanoveném časovém harmonogramu.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

49/2017 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku a závěrečnou zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 
582 22 Přibyslav, IČO 75011930 za rok 2016 a rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku ve výši 469.260,40 Kč: - do rezervního fondu 422.334,36 Kč 
(90%), - do fondu odměn 46.926, 04 Kč (10%).
Termín: 22. 03. 2017
Zajistí: Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

50/2017 Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky KZM Přiby-
slav, IČO 71169113 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku účetní 
jednotky KZM Přibyslav, IČO 71169113, za účetní období roku 2016 ve výši 
41.660,54 Kč v plné výši (100%) do rezervního fondu organizace.
Termín: 15. 03. 2017
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

51/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na  pořízení nového konvektomatu 
do  budovy Školní jídelny Bechyňovo náměstí 35, 582  22 Přibyslav nabíd-
ku od  společnosti TeS, spol. s  r. o. Chotěboř, Zednická 558, 583  01 Cho-
těboř v  částce 409.261  Kč včetně DPH a  schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo 
č. 21/1Q/2017 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a společností TeS, spol. s r. o. Chotěboř, Zednická 558, 
583 01 Chotěboř, IČO 60934395.
Termín: 31. 05. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

52/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zabezpečení služby 
údržby veřejné zeleně ve městě Přibyslav ve vybraných lokalitách pro období 
od 1. 4. - 31. 10. 2017 a od 1. 4. - 31. 10. 2018.
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

53/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku na  zajištění služby prodeje 
bytových jednotek v bytových domech čp. 485 a čp. 486, Přibyslav od pana 
Ing.  Zdeňka Kopeckého, Bezručova 581, 580  01 Havlíčkův Brod, IČO 
63584883 v částce 47.000 Kč, není plátce DPH. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

54/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Kulturním 
zařízením města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582  22 Přibyslav, IČO 
71169113 o poskytnutí daru specifi kovaného v příloze č. 1 darovací smlouvy 
ve výši 18.043,20 Kč. 
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

55/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Mateřskou 
školou Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 o poskytnutí 
daru specifi kovaného v příloze č. 1 darovací smlouvy ve výši 11.032,60 Kč.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

56/2017 Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na dodavatele vo-
dorovného dopravního značení na cyklostezce Přibyslav - Sázava a schvaluje 
výzvu k podání nabídky na tuto akci.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

57/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením nájemní smlouvy na  byt č.  9 
v domě Přibyslav, Nerudova 665, uzavřené dne 25. 9. 2012 s panem (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), dohodou ke dni 15. 3. 2017. 
Termín: 15. 03. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

58/2017 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 308 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 manželům (z  důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena 
na  30  Kč za  1 m2 měsíčně, s  možností navýšení ceny nájmu o  míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 16. 3. 
2017 do 30. 6. 2017. 
Termín: 16. 03. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

59/2017 Rada města Přibyslav schvaluje „Darovací smlouvu“ mezi městem Přibyslav 
a (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 602 00 Brno. Před-
mětem této smlouvy je poskytnutí fi nanční částky ve  výši 80.000  Kč městu 
Přibyslav.
Termín: 30. 04. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

60/2017 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na výkon inženýrské činnosti - technic-
ký dozor investora na stavbu „Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou 
v Přibyslavi“ fi rmu IS engineering s. r. o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, IČO 
25975609.
Termín: 15. 04. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

 Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 15.  03. 2017
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61/2017 Rada města Přibyslav schvaluje kalkulaci ceny za odstraňování komunálního 
odpadu na rok 2017 a  aktualizaci ceníku za uložení odpadů na skládce Ronov 
nad Sázavou. Platnost ceníku je od 1. 4. 2017.
Termín: 01. 04. 2017
Zajistí: Tonar Přemysl
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

62/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č.  1647/1 o  výměře 8 m2 v  k.ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

63/2017 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 o vý-
měře 14 m2 v  k.ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 17. 3. 2017 do 30. 9. 2017.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

64/2017 Rada města schvaluje uzavření smluv o  pronájmu reklamní plochy mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společnostmi ACO Industries k. s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, IČO 
48119458, Lesní družstvo obcí Přibyslav, Ronovská 338, 582  22 Přibyslav, 
IČO 64259773 a SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a. s., Hesov 
421, 582 22 Přibyslav, IČO 44965117.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

65/2017 Rada města Přibyslav schvaluje program 20. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav dne 15. 3. 2017.
Termín: 30. 03. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

66/2017 Rada města Přibyslav uděluje KZM Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 
Přibyslav, IČO 711 69 113, souhlas s nabytím fi nančního daru od Kraje Vy-
sočina za 1. místo v soutěži turistických informačních center Kraje Vysočina.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

67/2017 Rada města Přibyslav vybrala jako vedoucího Odboru technických služeb MÚ 
Přibyslav paní Hanu Mikulincovou s účinností od 1. 4. 2017.
Termín: 01. 04. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 16/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 15. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

17/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu města 
Přibyslav na  akci obnovy kulturní památky, která je zařazena do  Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
v roce 2017 za město Přibyslav, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Název 
kulturní památky je Kostel sv. Jana Křtitele s věží v Přibyslavi, parc. č. st. 206, 
rejstříkové číslo kulturní památky je 28889/6-311, vlastníkem je Římskokatolic-
ká farnost Přibyslav, Kostelní 267, Přibyslav, IČO 60128283. Spoluúčast města 
je 143.277 Kč (10,00 %), spoluúčast vlastníka je 799.486,02  Kč (55,80 %) 
a  příspěvek z  Programu je ve  výši 490.000  Kč (34,20 %). Rozsah obnovy 
kulturní památky v roce 2017 je ve výši 1.432.763,02 Kč.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

18/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje aktualizaci Programu regenerace 
městské památkové zóny Přibyslav na rok 2017.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

19/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený Plán činnosti fi nančního 
výboru Zastupitelstva města Přibyslav na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Jaroš Libor
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 15.  03. 2017

Téma na duben:
V tomto občasníku vychází anketa pro občany, která bude použita jako jeden 
z podkladů k zadání studie revitalizace náměstí.

Zeptali jsme se:
Jaká je vaše priorita při případné rekonstrukci přibyslavského náměstí?

Ota Benc, za ODS:
Domnívám se, že největší problém je tzv. autobusové nádraží, které doslova „roze-
rvalo“ náměstí. Tedy vyřešení tohoto problému, integrace parkových ploch v této 
části, rozumné omlazení lipové aleje. Ruku v  ruce s  tím musí jít řešení pomníku 
„Ivana“, jehož masivnost je v  tomto území naprosto nevhodná. Konečně se musí 
vyřešit i důstojné pohřbení sovětských vojáků na hřbitově.

Libor Jaroš, za KDU-ČSL
Jistě by měly být sníženy vysoko vzrostlé stromy, vyřešena bus zastávka jiným neprů-
jezdným způsobem včetně budky a tím zvětšení parku, který je dnes bez konkrétního 
využití. Vzkříšení z mrtvých kašny. Radnici by opět slušely malé javory. Architekti se 
snad vyřádí a nakreslí zajímavé smysluplné alternativy.

Martin Kamarád, za ODS
Mojí prioritou je celkový soulad všech důležitých funkcí, k nimž je naše náměstí před-
určeno. Tak, aby zůstalo obchodním, společenským i sociálním centrem s možností 
odpočinku. Tak, aby bylo živým, pulsujícím srdcem Přibyslavi.

Marie Křesťanová, za NPP
Byla bych ráda, kdyby se při rekonstrukci přibyslavského náměstí nezapomnělo 
na odstranění sochy rudoarmějce z prostoru náměstí, která se nachází v parku vedle 
autobusového nádraží. Ostatní změny se neodvážím komentovat.

Michael Omes, za KDU-ČSL
Náměstí je reprezentativní prostor a jeho vzhled je vizitkou celého města. Prioritou 
pro rekonstrukci je zlepšení vzhledu a zachování požadované funkčnosti (příjemné 
místo, prostor pro pořádání akcí, parkování, odpočinek,  vyvážená zeleň, obchody). 
Funkční prvky musí zapadat do historického centra města - původně středověkého 
sídla. Občané by měli mít možnost vyjádřit se k architektonickým studiím.

Anna Šnýdlová, za ODS
Ideální představy: zrušit průjezdnost směrem od  Borové, vysázet opět okrasné 
stromy v  pásu před radnicí a  další zeleň, doplnit mobiliář pro posezení, celkově 
posílit maloměstsky poklidný charakter náměstí, zkultivovat autobusovou zastávku, 
z podivného „dolního konce“ pod restaurací U Huberta udělat prostor pro lidi a ne 
pro sochu „Ivana“. Co z toho lze realizovat, je jiná otázka...

Jan Thomayer, za NPP
Myslím si, že rekonstrukce přibyslavského náměstí není v současné době pro naše 
město až tak nutná. Nicméně při případné rekonstrukci náměstí vidím příležitost 
ke zlepšení v části autobusového nádraží včetně parku.

Pozn. red.: Upozorňujeme čtenáře, že anketní otázky zasíláme všem zastupitelům, 
avšak účast v anketě je dobrovolná. Proto zde nenacházíte odpovědi všech zastu-
pitelů.

Anketa zastupitelů
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 Sponzorský dar pro volejbalový oddíl ZŠ Přibyslav
O činnosti volejbalového oddílu jsem se zmiňovala v  jednom z předcházejících 

čísel PO. Nyní se na webu školy objevila další zajímavá informace, která souvisí se zá-
služnou činností obětavých trenérů. Dne 30. září 2016 převzaly mladé volejbalistky 
na zámku ve Žďáře nad Sázavou z rukou ředitele fi rmy HETTICH ČR šek v hodnotě 
13 500 korun. Zásluhu na tom má pan Aleš Holub ( jeden z trenérů).

 Od začátku měsíce března probíhaly ve škole preventivní programy, které orga-
nizuje Centrum prevence ze Žďáru nad Sázavou. Tyto programy jsou tradičně žáky 
hodnoceny velmi pozitivně, a tak tomu bylo i letos. Dne 3. 3. se zúčastnili programu 
„Jsem on-line“ žáci 9. A a 9. B, ve dnech 6. 3. a 10. 3. všichni šesťáci absolvovali 
program „Vítejte ve virtuální realitě“. 
Zprávu napsaly žákyně z 6. C:  

„Tento program proběhl ve třídě pana učitele Šedy. Přijely za námi dvě příjemné 
učitelky, jmenovaly se Míša a Eliška. Nejdřív jsme si napsali jmenovky, a jakou máme 
rádi webovou stránku, a každý o tom mluvil. Pak jsme vyplňovali přihlášky do so-
ciálních sítí. Vyplněnou přihlášku pak nalepily učitelky každému na záda a my si to 
navzájem četli. Potom nám hacker Míša vzala přihlášky a nalepila je na chodbu. 
Když zazvonilo, všichni jsme běželi pro ně. Pak jsme dostali papírové tablety, kde 
byly napsány menší životopisy, a my jsme se měli rozhodnout, které z těch lidí si 
přidáme do přátel. Nakonec nám Míša řekla pravdu o těch lidech.“ 

Aneta Š., Leona M., Terka M., Natálie N., Kateřina J.

Březnovou sérii zakončili „Ďáblíci a andílci“ pro „andílky“ ze třídy 7. B. 

  V úterý 7. 3. odjely žákyně M. Pometlová a L. Čejková do Havlíčkova Brodu 
na OK chemické olympiády.

  O týden později 14. 3. se konalo OK recitační soutěže v Ledči, kterého se zú-
častnily L. Holá a B. Jadrná.

  Lyžařské kurzy pro žáky 7. tříd byly letos dva, oba v Peci pod Sněžkou. První 
se konal od 12. 3. do 17.  3. (vedoucím byl pan David Šeda), druhý od 17. 3. 
do 22. 3.(vedoucím byl pan Pavel Linka). Podrobné informace o nich a bohatou 
fotodokumentaci najdete na webu školy.

  Tamtéž se dočteme o  akcích školní knihovny. Dne 17. 2. navštívily knihovnu 
paní učitelky M. Novotná, Z. Musilová a paní asistentka M. Landová se třídou 
Koťátek. Knihovnou je provedla paní J. Smejkalová a spokojené děti si odnesly 
drobný dárek. Ve středu 15. 2. proběhla v knihovně první odpolední dílnička. 
Děti si mohly vyrobit svou vlastní záložku do knihy. Přišlo bezmála 40 dětí, účast 
byla hojná. Vyráběli jak malí školáčci, tak žáci II. stupně. Pěkné bylo, že starší 
pomáhali mladším žákům. Všichni pracovali pod vedením slečny K. Linkové.

  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 hodin. Více o tom 
informuje pan ředitel P. Adam na školním webu. 

Za ZŠ Monika Linková

Zprávy ze školy

Vážení,
jak jistě víte, v letošním roce dochází ke dvěma zásadním změnám v organizaci 

zápisu do prvního ročníku základní školy.
První změnou je termín zápisu. Zápis nebude organizován v průběhu ledna a úno-

ra, jak tomu bylo do loňského roku. Zápis do 1. třídy ve školním roce 2017/2018 
proběhne letos v pátek 21. 4. 2017 od 15.00 do 18.00 hod.

Druhou změnou proti minulým letům je skutečnost, že pokud budete uvažovat 
o odkladu povinné školní docházky, je třeba už k zápisu s sebou přinést dopo-
ručení školského poradenského zařízení a  odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Zápis tedy nebude probíhat jako v minulých letech, že teprve po za-
psání dítěte do školy se bude řešit případný odklad. V letošním roce tento akt bude 
probíhat v rámci jednoho řízení.

Vše ostatní bude probíhat ve  stejném režimu jako v  letech minulých. Bližší in-
formace jsou k dispozici na webu školy (základní škola/aktuality/Zápis do 1. třídy 
ve školním roce 2017/2018).

Při zápisu se předkládá:
–  vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list
–  kontroluje se občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte

V případě žádosti o doklad se předkládá:
–  vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky
–  doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinic-

kého psychologa

Všechny formuláře jsou k dispozici na webu školy (základní škola/dokumenty/
formuláře).

Těšíme se na setkání a přejeme hezké jarní dny
Petr Adam

Zápis do 1. třídy 
ve školním roce 2017/2018

V pondělí 10. dubna 2017 od 15.00 do 18.00 hod proběhne odprodej nepo-
třebného drobného majetku Základní školy Přibyslav pro veřejnost.

Prodej se uskuteční v prostorách pod šatnami. Přístup bude umožněn ze spojova-
cího chodníku mezi Bechyňovým náměstím od pošty a ulicí Česká a bude dostatečně 
označen.

Petr Adam

Odprodej nepotřebného drobného 
majetku základní školy
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Každých čtrnáct dní, po celý kalendářní rok 2017, mohou díky štědrosti fi rmy ACO 
Industries k.s. a jejich zaměstnanců  zdravotně postižené děti ze třídy Kamarádi pla-
vat v Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou. Za podporu ve formě kompletního 
fi nancovaní dopravy a plavání fi rmě ACO Industries k.s.  velmi děkujeme, pomoci si 
nesmírně vážíme! Rovněž děkujeme Baby Clubu Plaváček ze Žďáru nad Sázavou, 
který nám s  důvěrou a  bezplatně zapůjčil plavecké pomůcky, díky nimž je práce 
ve  vodě snadnější a  pestřejší. Děkujeme i  vedení Relaxačního Centra Žďár nad 
Sázavou, za velkou vstřícnost. V neposlední řadě děkujeme i fi rmě ZDAR a.s. a jejím 
řidičům, kteří nás vždy bezpečně dopraví do bazénu a zpět.  

Několik slov k plavání Kamarádů
Voda je úžasné prostředí, má moc očistit a léčit tělo i duši. Naším cílem je naučit 

děti milovat pohyb i odpočinek ve vodě. V její náruči objevovat nejen své tělo, ale 
i emoce, protože o těch je voda, tak jak ji chápeme my, především. Nejvyšší metou 
našeho plavání je tedy nejen zvládnutí základů plavání a orientace ve vodním pro-
středí, ale především uvolnění a odevzdání se vodě, odplavení strachů, harmonizace 
emocí a rozvolnění fyzických bloků. 

Skupinové plavání dětí se zdravotním postižením je specifi cké, každá hodina 
ve vodě má svou dynamiku, každé dítě jde při terapii svou cestou, která směřuje 
k fyzické i mentální zdatnosti a maximálně možné samostatnosti. V bezpečí a pod 
vedením tří pedagogických pracovnic překonávají strach a posilují důvěru v sebe 
sama, ve vodní prostředí a učitele, učí se respektovat vodu i pravidla, komunikovat 
se svým okolím. Součástí každé hodiny jsou dechová cvičení, děti se učí hluboký 
nádech a  výdech, při dýchání se uvolnit, otevřít oči i  ústa. Pohyb ve  vodě rozvíjí 
schopnost vědomě zapojit správné svalové skupiny a posunout se žádoucím smě-
rem. Část dětí se pozvolna připravuje na zanoření do vody, část je ve vodě jako doma 
a zvládá plnit zdánlivě jednoduché úkoly pod vodou i nad ní. Po krátkých řízených 
činnostech následují chvíle pro volnou hru, děti mohou využívat různé pomůcky, 
sami si tvoří hru. Na závěr lekce jsou k dispozici některé atrakce Relaxačního centra, 
bublinková masáž nebo tobogan. Každé z dětí se může pochlubit prvními úspěchy, 
radost z nich je spontánní a  téměř vždy velká. Ke konci lekce jsou děti uvolněné 
i unavené, ale vždy klidné a spokojené. Učení ve vodě je práce i zábava, nesmírně 
nás těší a dělá nám radost.

Za kolektiv třídy Kamarádi ZŠ Přibyslav
Mgr. Alena Kozderková

Terapie/plavání - poděkování
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Jaro dělá divy aneb Proč bychom si ho neužili?
Velký dětský karneval

Poslednímu zimnímu měsíci kromě pravi-
delných akcí a  vycházek do  přírody vévodil 
velký dětský maškarní rej, který se tentokrát 
uskutečnil na konci února ve sportovní hale. 

Paní učitelky si připravily pro své svěřence 
desítku stanovišť, na  kterých děti plnily za  do-

provodu známých dětských melodií jednoduché 
a  hravé úkoly, a  to vždy s  chutí. Za  zaplněnou hrací 

kartu získaly všechny masky drobnou odměnu. Rády bychom touto formou podě-
kovaly městu Přibyslav za zapůjčení haly a panu P. Štefáčkovi z KZMP za zajištění 
perfektní hudební produkce. 

Soutěž v pečení rolády
To, že dovedou kluci i holky soutěžit nejenom v rychlosti a hbitosti, ale i v pečení 

chutné rolády, předvedli svým vzorkem v soutěži o nejlepší rolovanou pochoutku. 
U některých dětí je znát, že jim pomoc rodičům v kuchyni není cizí a svoje dovednos-
ti si dále rozvíjí i v MŠ. Každý měsíc minimálně dvakrát „čarujeme“ v naší provizorní 
kuchyni a tvarujeme například sladké valentinské koule nebo připravujeme chutný 
a zdravý zeleninový salát.

Březen – měsíc knihy
Měsíc březen byl jako tradičně zasvěcený naší milé kamarádce knize. Přijali jsme 

nabídku pracovnic zdejší knihovny a informačního centra, abychom strávili hezké 
chvíle ve společnosti pohádkových postav, které se letos nějakým způsobem vztaho-
valy ke světu divadla. Ty nás také provedly všemi zákoutími knihovny, po nasbírání 
všech obrázků čekalo děti šaškovo sladké tajemství. Za všechny děti i pedagogy bych 
chtěla poděkovat všem zaměstnancům knihovny nejen za jejich pozvání a chuť dělat 
něco pro druhé, ale i za ochotu a maximální péči o budoucí čtenáře. Přípravou a tě-
šením se na jaro byly určitě „jarní pohádky“ neboli pásmo krátkých animovaných 
fi lmů pro děti v kulturním domě. Je jisté, že v přítomnosti třeba kocoura Mikeše, 
Dorotky nebo Krtka se může zlepšit nálada a zkrátit doba čekání na první jarní dny.

Výroba keramiky a návštěva zahradnictví
Záludnosti tvůrčího procesu poznaly některé děti při výrobě drobných keramic-

kých dárků, které si postupně v několika etapách vyráběly společně s rodiči. Staré 
rčení, že bez práce nejsou koláče, si ověřily nejstarší děti návštěvou přibyslavského 
zahradnictví. Sice tam nemusely  hned pomáhat se sázením nebo přesazováním, ale 
výsledky práce zahradníků je o tom dostatečně přesvědčily.

Oslavy jara
A to už tady byl den D – přesněji řečeno den J – a to první jarní den! S ním je spo-

jená stará lidová oslava konce zimy a začátku jara. Se zimou se některá oddělení 
rozloučila výrobou vlastní Morany (paní Zimy) a za doprovodu známých jarních 
popěvků a říkadel doprovodily děti tuto babici až k řece Sázavě, kde jejím vhozením 
do vody obrazně řečeno ukončily vládu zimy. 

A  to už nás čekal plánovaný výlet na  Staré  Ransko, kde se nachází lokalita 
známá  hojným výskytem bledule jarní. Po příjemné lesní procházce a načerpání 
energie jsme se vraceli s veselou zpět do Přibyslavi a všem bylo jasné, že nás všechny 
probouzející se příroda zase dobře naladila na dalších několik dní. Lákadlem spíš pro 
kluky byla březnová návštěva přibyslavských hasičů přímo na zahradě mateřské 

školy. Všechny zaujalo poutavé hasičské vyprávění a  také detailní prohlídka auta 
a jeho vybavení.

Kultura ve školce
V  programu kulturních akcí nebude chybět dubnové loutkové divadlo Honzy 

Hrubce s názvem „Honza a drak“, které nás určitě pobaví novým napínavým pří-
během v podání tohoto talentovaného loutkoherce. Za kulturou dokonce i jezdíme 
a to do Horáckého divadla v Jihlavě. Na podzim zde měla první skupina dětí možnost 
zhlédnout dětské představení „Autopohádky“, nyní si je vychutnají i předškoláci 
spolu s nenapodobitelnou atmosférou „velkého“ divadla. Děti ze školky umí nejenom 
kulturní zážitky přijímat, ale i samy vytvářet a to formou nacvičování různorodých 
vystoupení, která pravidelně prezentují například v rámci vítání občánků na zámku, 
vystoupení v kulturním domě nebo aktuálně i jako zpestření setkání Klubu seniorů.

A co zajímavého nás čeká v průběhu dubna a května? Především nás opět pobaví 
pan Hořák se svými zvířaty ze záchranné stanice, dále mezi námi přivítáme budoucí 
kamarády v rámci Dne otevřených dveří (25. 4.), předškoláci začnou jezdit plavat 
do Relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou a společně s rodiči si například užije-
me pohodu během velikonočních dílen. 

A protože se jarní dny čím dál víc prodlužují, těšíme se všichni společně na spous-
tu nových a  zajímavých zážitků nejenom ve  školce, ale i  na  výletech a  akcích se 
svými blízkými.

Mgr. Jitka Nováková
učitelka
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 Smyčcové oddělení po vyhlášení výsledků soutěže

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v okresních kolech soutěží ZUŠ 
vyhlášených MŠMT pro školní rok 2016/2017

Ve středu 15. února 2017 se na naší Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíč-
kův Brod konalo okresní kolo ve hře na klavír. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 kla-
víristů z pěti ZUŠ okresu Havlíčkův Brod. Po vynikajících výkonech získali žáci naší 
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod tyto ceny: v I. kategorii Anna Fikarová ze třídy Šárky 
Baštové (pobočka Přibyslav) – 1. cenu, ve II. kategorii Aneta Janáčková ze třídy Adély 
Sochorové (pobočka Přibyslav) – 1. cenu, ve III. kategorii Adriana Beránková, v VII. 
kategorii Dagmar Dobrovolná ze třídy Vladimíry Fišarové – 1. cenu s  postupem 
do krajského kola a v VIII. kategorii Tereza Kotlasová ze třídy Miluše Vokáčové – 
1. cenu s postupem do krajského kola a Cenu za nejlepší provedení klasické skladby. 
Krajské kolo se bude konat 17. března 2017 v Jihlavě. Za pomoc při organizaci patří 
poděkování Evě Rydlové, Adéle Sochorové a Tamaře Junové.

V pátek 17. února 2017 se na ZUŠ J. Stamice Havlíčkův Brod konalo okresní kolo 
ve hře na smyčcové nástroje. Soutěže se zúčastnilo 34 soutěžících ze ZUŠ Chotěboř 
a ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Ve hře na housle žáci havlíčkobrodské ZUŠ ze tří-
dy Tamary Junové získali: v 0. kategorii Lenka Musílková – 1. cenu s postupem, Tadeáš 
Janák, Jan Nepomuk Jajtner, Karolína Žáková – 1. cenu a Kateřina Hálová – 2. cenu. 
V I. kategorii získal Filip Beránek – 2. cenu, v II. kategorii Jitka Musílková – 1. cenu 
s postupem do krajského kola a Cenu pro absolutního vítěze soutěže a Viola Janáková 
– 1. cenu. Ve III. kategorii získala Lenka Nováková – 1. cenu, ve IV. kategorii Vojtěch 
Čermák – 1. cenu s postupem, v V. kategorii Kateřina Lánová – 1. cenu s postupem 
a Cenu za interpretaci romantické skladby, Barbora Zikmundová – 1. cenu s postu-
pem a Eliška Caklová – 2. cenu. V VI. kategorii získala Daniela Včelová – 2. cenu, 
v VII. kategorii Eliška Říhová – 1. cenu s postupem, v VIII. kategorii Magdaléna Pis-
kačová – 1. cenu s postupem a v IX. kategorii Lea Macková – 1. cenu s postupem 
a Cenu za interpretaci barokní skladby. Ve hře na violu ve III. kategorii získala Monika 
Jarošová – 1. cenu s postupem do krajského kola. Ve hře na violoncello žáci ze třídy 
Jarmily Nedbalové získali: v 0. kategorii – Anna Vavřičková a Silvie Ichová – 2. cenu 
a v I. kategorii Marek Janáček – 1. cenu. Poděkování patří všem našim korepetitorům: 
Šárce Baštové, Michalu Hájkovi a Evě Rydlové a za pomoc při organizaci Michaele 
Štefáčkové, Šárce Baštové a Renatě Ručové. Krajské kolo se koná 28. března v Třebíči.

Ve středu 1. března 2017 se na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo okresní 
kolo ve hře na kytaru. Odborná porota vyslechla 19 soutěžních výkonů, 12 v sou-
těžní kategorii a) hra na kytaru sólo, 6 výkonů v soutěžní kategorii b) kytarová dua 

a 1 v kategorii c) kyta rová tria a kvarteta. Žáci naší ZUŠ J. V. Stamice získali: Adéla 
Vrzáková – 1. cenu s postupem, Adéla Krajdlová – 1. cenu, Tomáš Dibelka – 2. cenu 
a Běla Stejskalová – 1. cenu s postupem do krajského kola. Všichni ze třídy pana 
učitele Jana Mutla. V komorní hře kytar pod vedením pana ředitele Jindřicha Mac-
ka získalo Kytarové duo ve složení Milan Jun a Vojtěch Jun – 1. cenu s postupem 
a Kytarové trio ve  složení Lucie Lorencová, Adéla Krajdlová a Aleš Topolovský – 
1. cenu s postupem do krajského kola, které se koná 5. dubna 2017 opět na naší ZUŠ 
J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Za pomoc při organizaci patří dík Daniele Cudlínové, 
Tamaře Junové a Evě Rydlové.

Všem výše jmenovaným soutěžícím i jejich pedagogům gratuluji a děkuji za svě-
domitou přípravu a reprezentaci naší školy. Postupujícím hudebníkům přeji mnoho 
úspěchů v krajských kolech soutěží ZUŠ.

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ
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Milí spoluobčané, bratři a sestry!
Opět jsou před námi Velikonoce. Tedy svátky, které nám 

připomínají drama člověka. Otevírají téma lidské svobody 
a existence toho, který se zřekl Boží záštity. Téma viny, trestu, 
existence zla, utrpení nevinných. Připomínáme si také odpo-
věď, kterou dal člověku na jeho palčivé problémy sám Bůh. 
Ve svém Synu se prostě připojil k  trpícímu. Stal se jedním 
z nás. A přijal na sebe vinu každého, chceme-li tomu uvěřit. Učinil zadost požadav-
kům spravedlnosti, když všechno zlo potrestal na sobě a přijal trest v podobě smrti 
na kříži. Otevřel tak pro nás perspektivu nového začátku, života z milosti, života bez 
konce. Den co den míváme v našem kostele bohoslužby, při nichž si zpřítomňujeme 
Ježíšovu oběť na oltáři. Aby každému bylo jasné, že právě i kvůli němu Ježíš znovu 
vystupuje na  kříž, znovu trpí a  přijímá trest. Aby mohl žít. Třebaže slabý a  stále 
znovu klopýtající sám o sebe. Velikonoce připomínají velký čin Boha pro člověka, 
ale i  trpkost lidského údělu. A  složité hledání cesty k Bohu. Nejdůležitější drama 
probíhá v rámci obyčejného dne. Tam se rozhoduje, co bude se mnou a co se svě-
tem. Rozhoduje se o tom, jestli moje tažení životem bude mít vítězný konec a stane 
se vítězstvím všech, nebo bude jen trpkým zklamáním nad vlastními nenaplněnými 
ideály. Rozhoduje se o tom, zda jsem na všechno sám, nebo za mnou přece jen stojí 
někdo Mocnější a dostatečně Láskyplný. Přeji vám jen, abyste mohli poznat Krista, 
který žije. A cítili jeho zájem a pomoc. I  jeho moc, kterou projevuje tam, kde mu 
otevíráme dveře. Jeho vítězství není minulostí. Jakkoli se zdá, že mocnosti zla mají 
navrch. Žije a chce svůj život sdílet s námi. A žít lásku i v takovém světě, v jakém nyní 
žijeme. Přijďte mezi nás, jste vítáni. Časy bohoslužeb jsou níže. A kéž vás neodradí 
nedokonalost nás „kostelních“. To není vina Boha, ani důvod proč se kostelu vyhý-
bat. To je osobní drama konkrétních lidí. 

Požehnané Velikonoce a bojujme dál. 
P. Pavel Sandtner

Duben 
Římskokatolické 
farnosti Přibyslav
pátek, sobota 31. 3. – 1. 4. 24 hodin pro Pána
(adorace a kající pobožnost - bude upřesněno v ohláškách)

od soboty do soboty 1. 4. – 8. 4. Týden modliteb za mládež

neděle 2. 4. 17:15 h. Křížová cesta - s knězem (akolytou) za jednotu církve

čtvrtek 6. 4. 19:30 h. Biblická hodina na faře

pátek 7. 4. 17:15 h. Křížová cesta mládeže (M. Blažíčková)
 19:00 h. Setkání starší mládeže na faře

sobota 8. 4.  Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
 13:30 – 15:30 h. Velikonoční Svátost smíření pro farnost

neděle 9. 4.  Sbírka na podporu oslav 100. výročí Fatimy

pondělí 10. 4. 17:00 h. Setkání mladší mládeže na faře

Zelený čtvrtek
čtvrtek 13. 4. 18:00 h.  Bohoslužba, po mši svaté adorace 

a poslední večeře na faře

Velký pátek
pátek 14. 4. 15:00 h.  Velkopáteční křížová cesta o Božím milosrdenství 

a obřady

Bílá sobota
sobota 15. 4. 20: 00 h. Velikonoční křestní vigilie

 

Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
16. 4. 8:00; 9:30; 18:30 h. Slavnostní bohoslužby, svěcení pokrmů

Pondělí velikonoční
17. 4. 8:00; 9.30; 18:30 h. Mše svaté jako v neděli

sobota, neděle 21. – 22. 4. Taneční setkání mládeže vikariátu v Polné

sobota 22. 4.  Diecézní svatovojtěšská pouť do Libice nad Cidlinou
  Pochod pro rodinu – Praha

neděle 23. 4.  Velikonoční koncert

pondělí 24. 4. 17:00 h. Setkání mladší mládeže na faře

sobota 29. 4. 9:00 h. Mše svatá v DPS
 19:00 h. Promítání na faře - Cesta do USA

Mgr. P. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Milí čtenáři,
na  konci února proběhla ještě 

naše 9. veganská večeře. V  neděli 
26. února 2017 se ve vestibulu ZŠ 
podávala například cizrnová polév-
ka s domácím chlebem z celozrnné 
grahamové mouky, borůvkový dro-
benkový koláč nebo zapečená řepa 
s  bramborem a  zeleninou a  koláč 
politý čokoládou a sypaný kokosem. 
Ochutnat veganské jídlo dorazilo 
8 návštěvníků. Byl to opět příjemný 
čas strávený s milými lidmi.

V  sobotu 18. března 2017 se 
konal každoměsíční kroužek Čer-
venokřižáčků. Tentokrát byl trochu 
speciální, protože jsme kromě nácvi-
ku polohování a transportu také mezi sebou přivítali našeho nejmenšího pětitýden-
ního Červenokřižáčka a předali jemu i jeho mamince dárečky od dětí i dospělých.

Na konci března nás čeká ještě Pravidelný monitoring.

Na duben připravujeme:
V pátek 7. dubna 2017 se od 13:00 zapojíme společně s Otakárky do akce Čistá 

řeka Sázava. Již po dvanácté se dobrovolníci v rámci této akce vydají po celém toku 
naší Sázavy a  sesbírají nepořádek vytvořený lidmi jak přímo v  toku, tak i  v  jejím 
okolí. Pokud se k nám chcete přidat, kontaktujte nás, abychom předem věděli počet 
účastníků a zároveň vám sdělili podrobnosti. (Všechny kontakty najdete na našem 
webu, nebo můžete psát na Facebooku.)

V pátek 28. dubna 2017 od 15:00 do 16:00 na vás čeká Pravidelný  monitoring  
v DPS. Měříme krevní tlak, glykemický index a Body Mass Index včetně procenta 
svalů a tuků v těle. Vše je pro vás zdarma.

Do konce dubna se také můžete hlásit na náš Letní příměstský tábor pro veřej-
nost. Neváhejte, moc míst už nezbývá!

Těšíme se s vámi na jaro!
Za MS ČČK Přibyslav 

Kristýna Loužecká a Anna Šnýdl Doubková
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

 Předávání dárečků malému Červenokřižáčkovi
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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 dubnu čeká?
3. 4. 2017 –  V knihovně si můžeme i hrát 
Setkání –  Výrobky s jarní a velikonoční tématikou, písničky, říkadla
   –  Zkoušení nové pohádky 
„Čistá Sázava“ – úklid maminek a dětí okolo řeky Sázavy

za maminky z KVC Harmonie
Helena Mokrá

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Není to tak dlouho, co jsme zdobili vánoční stromečky 
anebo jsme si „zařádili“ na našem Pyžamovém karnevalu 
a už zanedlouho budeme barvit velikonoční vajíčka nebo 
péct mazance. My přivítáme jaro a připomeneme si i veli-
konoční zvyky,  v úterý 4. dubna ve 14.00 hodin na našem 
tradičním jarním setkání. To se bude konat ve velkém za-

sedacím sále přibyslavské radnice. Těšíme se na vaši hojnou účast.  V květnu nás 
čeká 18. 5. výborová schůze a 25. 5. se sejdeme opět v kulturním domě při hezké 
písničce. Co se bude konat v červnu? No nejen tradiční přibyslavská pouť, ale i výlet 
na nedaleký hrad Ronov.  Rádi bychom uspořádali i celodenní výlet do Litomyšle. 
Bližší informace o našich akcích najdete nejen na stránkách Přibyslavského občas-
níku, ale i v naší vývěsce.

Krásné jarní dny a velikonoční svátky prožité v plné pohodě vám všem jménem 
celého výboru  SPCCH ČR ZO Přibyslav přeje

Věra Schusterová
předsedkyně organizace

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný….
(svaz invalidů informuje své členy) 

 Z pyžamové párty
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Jako každoročně se výroční členská schůze MS Přibyslav konala v předjaří, letos 
25. února 2017, již tradičně v restauraci Veronika. Program obsahoval vyhodnocení 
plnění usnesení loňské VČS, dále zprávy předsedy, mysliveckého hospodáře, fi nanč-
ního hospodáře, kynologa a  revizora účtů. Předseda Radomír Němec zhodnotil 
činnost naší organizace, poděkoval městu Přibyslav za morální i fi nanční podporu 
myslivosti a ocenil pomoc Osivy a.s., jmenovitě Ing. V. Zábrany, který našim členům 
umožnil získat za sběr kamenů na polích Osivy krmení pro zvěř. Předseda poděkoval 
všem členům za práci pro myslivost a brigádnickou činnost v  lesích a na údržbě 
areálu umělé nory v Hesově. V lese odpracovali nejvíc hodin naši členové J. Kasal 
a M. Hyksa, na umělé noře a srubu M. Novotný a B. Vokurka. V loňském roce jsme 
u nás také uvítali přátele z Holandska. Členem delegace byl i Wiel Timmermans, 
který stál u začátků našeho přátelství – bylo tedy na co vzpomínat, a návštěva se 
po společenské i lovecké stránce velmi vydařila. Letos pojedou naši členové do Ho-
landska. Pro naše členy i veřejnost jsme uspořádali na srubu v Hesově „pálení čaro-
dějnic“, tentokrát díky příznivému počasí s velkou účastí občanů Přibyslavi.  S aktivní 
činností v našem Mysliveckém spolku se na vlastní žádost rozloučil pan Bohumil 
Kettner. Předseda mu poděkoval za  jeho dlouholetou činnost a  výroční členská 
schůze ho na návrh výboru MS jednomyslně přijala za čestného člena MS Přibyslav. 
Myslivecký hospodář Josef Hamerník zhodnotil ve  své zprávě péči o  zvěř, odlov 
zvěře a brigádnickou činnost členů spolku. Informoval členy o pokynech okresní 
a státní veterinární správy a o stavu zvěře v honitbě. Členové MS Přibyslav se podíleli 
jako každý rok na vyhánění zvěře před sklizní pícnin, obnoveny byly rovněž pachové 
ohradníky v blízkosti silnic. Hospodář konstatoval, že přes naši snahu v tomto směru 
značná část zvěře plánované k odlovu uhyne na silnicích. Letošní leden byl náročný 
na přikrmování zvěře, které naši členové pravidelně prováděli. Hospodář stejně jako 
předseda ocenil spolupráci s městem Přibyslav a s Osivou a.s.

Výroční členská schůze uctila památku pana Jiřího Březiny, našeho dlouholetého 
člena, který nás nedávno navždy opustil. Děkujeme mu nejen za aktivní mysliveckou 
činnost, ale i za dlouholetou pomoc při organizaci družebních akcí pro naše přátele 
z Holandska, kteří se vždy těšili na jeho kuchařské speciality.  

Výroční schůze Mysliveckého spolku Přibyslav
V tomto roce byl naším hostem za město Přibyslav místostarosta, pan Michael 

Omes. Ve svém vystoupení zdůraznil, že si velmi váží bohaté spolkové činnosti v Při-
byslavi a všestranně ji podporuje. Zvláště ocenil péči myslivců o zvěř, jejíž zdraví je 
podle jeho slov i indikátorem zdraví přírody.  V diskusi jsme probírali stavy zvěře, 
pravidla odlovu, možnost cvičných střeleb, další zvelebení a údržbu mysliveckých 
zařízení a aktuální problémy a akce v oblasti myslivosti v našem regionu.

Na našem srubu letos opět plánujeme populární „pálení čarodějnic“ 30. dubna. 
Na tuto akci srdečně zveme rodiče s dětmi (pozvánka v tomto čísle).

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová

jednatelka
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Vedení našeho přibyslavského Klubu seniorů Pohoda se sice zatím nikdo neujal, 
ale to nám v  aktivitách nebrání. V  březnu seniory navštívila knihovnice Markéta 
Gögeová a pronesla pár vřelých slov ke knihám spisovatelky Hany Marie Körnerové, 
která klub osobně navštíví koncem měsíce. Kdo chtěl, mohl 16. 3. 2017 v  rámci 
Národního týdne trénování paměti potrénovat paměť s  lektorkou paní Martinou 
Korábovou, která se zabývá mozkovým joggingem. Dále proběhl seminář s  kraj-
skou koordinátorkou BESIPu Veronikou Vošickou Buráňovou o bezpečnosti seniorů 
v dopravě. Připravené jsou i další akce. V dubnu se senioři mohou těšit na jarní před-
stavení dětí z přibyslavské MŠ, ale i na přednášku Ilony Loužecké z ČČK o interních 
stavech a poskytování první pomoci či velikonoční tvoření. Všem, kteří se podílejí 
na činnosti klubu, tímto  děkuji. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

 Trénování paměti s Klubem seniorů Pohoda

O seniorech zvesela
V sobotu 25. února 2017 v Hotelu Přibyslav - HP pojišťovna v Přibyslavi se konala 

naše tradiční výroční členská schůze. Sešlo se nás celkem 86 členů a jako host byl 
přítomen místostarosta města Přibyslav pan Michael Omes. Schůzi řídil předseda 
spolku pan Miloš Pařil. Na začátku schůze jsme minutou ticha uctili památku zemře-
lého člena pana Antonína Zvolánka. 

Hlavním námětem schůze, stejně jako v letech minulých, bylo zhodnocení loňské 
sezóny, stav členské základny a  vyhlídky do  roku 2017. Hlavním bodem schůze 
bylo vyhodnocení roku 2016 hospodářem panem Miroslavem Krčou. Zdůraznil 
náš hlavní úkol - chov a vysazování ryb, péče o vodu chovnou a sportovní.  Zpráva 
byla zpracována grafi cky. Úlovky na všech revírech: viz tabulka. Zpráva jednatele se 
zabývala administrativní činností.

Počet našich členů:
 Dospělý člen 154
 mládež 16 – 18 let 12
 mládež do 15 let 41
 celkem  207

V roce 2017 se přihlásili 2 členové. 

V roce 2017 oslaví významná 
životní výročí:

60 let –  Adam Jiří, Bartušek 
Stanislav, Loužecký 
Pavel, Rychlý Vladimír, 
Zachariáš Jaroslav

70 let –  Ing. Barák Josef, 
Němeček Václav, 
Smejkal Vlastimil

80 let –  Brandejs Vlastimil
85 let –  Močuba František

Ohodnocení práce našich členů a odměnění:
Dlouhodobé členství – Kettner Bohumil – 70 let členem rybářského svazu
Za práci s dětmi – kniha s věnováním – vedoucí kroužků dětí 

pan Šejstal Antonín a pan Neubauer Jaromír
Za práci v kulturní komisi – kniha s věnováním pan Hájek Jiří
Za práci předsedy revizní komise – pamětní list a kniha – pan Novotný Josef

Jednatel organizace V. Liška

Přibyslavští rybáři

Uloveno na všech revírech
Druh ryby ks kg průměr
kapr
štika
lín
candát
pstruh obecný
pstruh duhový
marena
úhoř
cejn
tloušt
lipan
sumec velký
amur
siven
tolstolobik
ostatní

1608
47
83
24
27

110
0 

16
141
35
0
2
9
3
0

112

3791,8
77,21
35,83
36,24
8,94

39,06
0

11,8
59,54
36,27

0 
17,5

24,63
1,35

0
27,94

2,36
1,64
0,43
1,51
0,33
0,36
0,00
0,74
0,42
1,04
0,00
8,75
2,74
0,45
0,00
0,25

CELKEM
včetně cizích

2217
2503,05

4168,11
4737,7605

1,88
1,88
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Zásahová činnost 
Od uzávěrky minulého čísla řešila jednotka čtyři mimořádné události. Jednalo se 

o jeden požár, jednu dopravní nehodu a dvě technické pomoci. 
Ještě v únoru následkem oteplení a tání sněhu došlo k prudkému zvýšení hladiny 

řeky Sázavy a potoku Losenička, kde jsme řešili zprůchodnění říčního koryta od le-
dových ker. Tyto problémy se jako již tradičně objevily v Ronově nad Sázavou a to 
pod historickým mostem na řece Sázavě a v regulovaném korytě potoka Losenička 
u bývalého hostince. Všechny prováděné práce můžeme označit za nenáročné, byly 
řešeny pouze za pomoci ručního nářadí. Jelikož řeka Sázava v Ronově i v Poříčí do-
sáhla druhého povodňového stupně, jednotka prováděla pravidelný monitoring vod-
ního toku. Kromě dvou zmíněných události však nebylo zapotřebí dalších zásahů.

Dopravní nehodu, kterou jsme v tomto období řešili, byla nehoda jednoho osob-
ního automobilu mezi obcí Stříbrné Hory a osadou Keřkov. Řidička na kluzké vo-
zovce nezvládla řízení, dostala smyk a sjela s vozidlem z prudkého srázu na okraj 
lesa. Automobil skončil na střeše, řidička se však sama byla schopna dostat z vozu 
a po ošetření byla převezena záchrannou službou do nemocnice. Jednotka na místě 
zajistila vozidlo, provedla likvidační práce, řídila dopravu a naložila vůz na odtaho-
vou službu.

Poslední událostí byl požár malého objektu pro hospodářská zvířata v Přibyslavi. 
Ten hasiči likvidovali ve čtvrtek 16.3. brzo ráno. Jednalo se o objekt o rozměrech cca 
3x4m, který sloužil pro ustájení ovcí. Při příjezdu jednotky na místo byl již objekt celý 
zasažen požárem a bohužel nebylo již možné ustájená zvířata vyvést a zachránit. 
Hasiči na místě provedli likvidaci požáru a rozebrání konstrukce.

21. 2. 2017 Technická pomoc Zprůchodnění říčního koryta 
– potok Losenička, Ronov nad Sázavou

22. 2. 2017 Technická pomoc Zprůchodnění říčního koryta 
– řeka Sázava, Ronov nad Sázavou

22. 2. 2017 Dopravní nehoda Nehoda osobního automobilu sil. 1/19, 
Keřkov. Lehké zranění jedné osoby. 

16. 3. 2017 Požár Požár objektu pro ustájení zvířat, Přibyslav

Tichý a neviditelný zabiják 
– oxid uhelnatý

I když konec topné sezóny se zdá již být na spadnutí, vli-
vem událostí z poslední doby zamířím do oblasti prevence 
a zmíním se o problému výskytu oxidu uhelnatého. Počet 
těchto událostí se sice zvyšuje právě v průběhu topné sezó-
ny, nevyhýbají se nám ovšem ani v letních měsících.

Oxid uhelnatý je plyn lehčí než vzduch, bez barvy a  zápachu, který vzniká při 
nedokonalém spalování zemního plynu, propan-butanu, ale také dřeva v ohništích 
a krbech. V České republice jde o  jednu z nejčastějších příčin otravy; ročně jsou 
evidovány tisíce případů, z nichž až 300 končí smrtí.

Hlavními důvody tak vysokého čísla výskytu těchto událostí je špatná informova-
nost občanů o účinné prevenci. Ta přitom zásadně souvisí s pravidelnou údržbou 
spotřebičů používaných v domácnostech. Nejrizikovějším zařízení z hlediska otrav 
jsou spotřebiče typu B, které vyžadují pravidelnou prohlídku a servis. Typickým pří-
kladem je plynový kotel. Kontrolu takového spotřebiče by měl provádět vždy řádně 
proškolený technik, který je seznámen s konkrétní značkou a typem spotřebiče.

Řada občanů se přitom mylně domnívá, že jim postačí revize komínu a spalino-
vých cest, kterou nařizuje zákon. Zásadní je však také kontrola správné funkčnosti 
spotřebiče, k  níž by mělo dojít minimálně 1x, v  některých případech i  2x ročně. 
V opačném případě domácnost riskuje, že se ve spotřebiči budou produkovat ne-
bezpečné spaliny, což povede ke zhoršení jeho funkčnosti.    

Hasiči města Přibyslav

 Požár 16.3.  Nehoda Keřkov 22.2.

 Detektor CO

Osobně jsem ke konci roku 2016 prošel s revizním 
technikem několik přibyslavských domácností a pře-
svědčil se o  tom, že najít plynový kotel, který nebyl 
kontrolován i více jak deset let není žádný problém. 
Na rozdíl od revizní kontroly kotle na tuhá paliva, kdy 
je technik schopen spotřebič zkontrolovat prakticky 
pouze vizuálně, tak u plynového spotřebiče vždy musí 
dojít k úplnému rozebrání zařízení, kontrole a hlavně 
čištění hořáku, výměníku a spalinové cesty. Čištění se 
provádí tlakovým vzduchem a vysavačem. Takovouto 
kontrolou tak nezajistíte jenom funkčnost spotřebiče, 
ale i jeho vysokou účinnost. Podle umístění spotřebiče (prašnost, vlhkost atd.) může 
dojít o snížení účinnosti i o více než 30 %  a to pouze za jednu topnou sezónu. Cena 
za  takovouto prohlídku se pohybuje podle revizního technika od  300,- do  700,- 
korun za spotřebič.

Příznaky úniku spalin a první pomoc
Případný únik oxidu uhelnatého do okolí je možné rozeznat hned několika způso-

by. Prvním je změna zabarvení plamene ve spotřebiči na žlutý z důvodu nedokonalé-
ho spalování, dále jde také o stopy znečištění například na stěně nebo stropě, kyselý 
zápach nebo vlhkost. V  okolí spotřebiče také může docházet k  zamlžení zrcadel 
a jiných studených ploch.

U zasažených osob je možné otravu rozeznat zčervenáním jejich obličeje, bolestí 
hlavy, zvracením, závratí, poruchou zraku a v některých případech i ztrátou vědomí. 
První pomocí je zajištění přísunu čerstvého vzduchu, popř. umělé dýchání. Pokud 
únik nastane a někdo z osob se nadýchal, je nezbytné okamžitě volat záchrannou 
službu, dále je nutné spotřebič vypnout a  nepoužívat ho, dokud nedojde k  jeho 
kontrole technikem. 

Účinnou ochranou je detektor spalin (oxidu uhelnatého)
Řešením pro ochranu před nebezpečím otravy jsou detektory tohoto plynu, které 

umístíte do  místnosti. Pořizovací cena takového zařízení začíná již okolo 400 Kč 
a výrobky renomovaných fi rem zpravidla nabízejí záruku až 7 let. Detektor zároveň 
vyžaduje drobnou údržbu, jako je výměna baterií. Pouze dodám, že pokud si tako-
výto detektor pořídíte, pečlivě prostudujte jeho návod a to hlavně tu část, která se 
týká jeho umístění. Každé zařízení je kalibrováno na určité parametry vzdáleností 
od podlahy, stropu nebo přímo spotřebiče. Detektory se vždy umisťují do obytných 
prostor tak, aby vás mohly o úniku včas informovat a nedošlo např. k přeslechnutí 
varovného hlášení.

Pozor na stavební úpravy
Velmi častou příčinou selhání spotřebiče a výskytu CO v obytných prostorách jsou 

stavební úpravy. V dnešní době to hodně souvisí hlavně s výměnou oken nebo dveří 
a to i interiérových. Instalování digestoře, ventilátoru, klimatizace nebo teplovzduš-
ného systému vytápění. Všechny tyto úpravy mohou zásadně ovlivnit funkčnost spo-
třebičů a vlastnosti spalinových cest. Všechny tyto úpravy je nutné vždy konzultovat 
s odborníky (revizní technik, kominík). Z praxe víme, že i zdánlivě minimální úprava 
může vést k fatálnímu problému. 

V  souvislosti s  přibývajícím počtem událostí výskytu CO a  otrav tímto plynem 
v našem okolí byla jednotka již dříve vybavena zařízením pro detekci tohoto plynu. 
Počátkem roku pak došlo k proškolení všech členů a zařazení tohoto typu události 
do poplachového plánu. Od ledna 2017 tak jednotka vyjíždí i k událostem, kde je 
zapotřebí detekce plynů. Doposud tyto události řešily  v našem okolí pouze jednotky 
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. V současnosti dokážeme deteko-
vat a  měřit oxid uhelnatý, zemní plyn, propan-butan a  prostory s  vyšším rizikem 
výbušnosti.   

Za SDH a JPO Přibyslav 
Jiří Votava
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1. Jak často využíváte náměstí?

velmi často, téměř denně

často, minimálně 1 až 2 krát týdně

občas, cca 2 až 3 krát do měsíce

nevyužívám

2.  Pokud se na náměstí zdržujete, jakým 
způsobem jej nejčastěji využíváte?

pouze procházím

projíždím se zastávkou do 30 min

nákupy a využití služeb

pracuji zde

bydlím zde

prostor využívám k odpočinku nebo relaxaci

ostatní (uveďte …)

 
3.  Co je podle Vašeho názoru v současnosti 

nejslabší stránkou náměstí?

velké množství automobilové dopravy

nedostatek vegetace

bezpečnost chodců

vandalismus, nepořádek

nedostatek odpočinkových míst

nedostatek parkovacích míst

špatný stav chodníků

ostatní (uveďte …)

Seřaďte od 1 do 8, kdy 1 je nejslabší stránka a 8 je nejméně palčivá.

4.  K jakému účelu by mělo náměstí v budoucnu 
sloužit?

současný stav mi v zásadě vyhovuje

prostor k parkování vozidel

omezit parkovací místa

klidné místo vhodné k odpočinku

reprezentativní prostor pro konání kulturních akcí

živé centrum s obchody a službami

ostatní (uveďte …)

Seřaďte od 1 do 7, kdy 1 je nejpreferovanější stránka a 7 je nejméně preferovaná.

5. Co by podle Vás nemělo na náměstí chybět?

prostor pro odpočinek

prostor pro konání trhů

lipová alej

zahrádky, parčíky, vegetace

letní zahrádky restaurací

parkovací místa

vodní prvek

umělecké dílo

zábavné prvky pro děti

kvalitní mobiliář (koše, lavičky, stojany na kola, atd.)

veřejné toalety

autobusové nádraží

ostatní (uveďte …)

Seřaďte od 1 do 13, kdy 1 je nejpreferovanější prvek a 13 je nejméně preferovaný.

DOTAZNÍK: ÚPRAVA CENTRA MĚSTA
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na podatelnu ve vestibulu radnice, 
nebo do poštovní schránky na budově městského úřadu do 30. dubna 2017.

(pokračování na str. 20)
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DOTAZNÍK: ÚPRAVA CENTRA MĚSTA
(pokračování)
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na podatelnu ve vestibulu radnice, 
nebo do poštovní schránky na budově městského úřadu do 30. dubna 2017.

6. Z hlediska dopravy na náměstí preferuji:

současný stav

přemístění autobusového nádraží (popř. kam)

další omezení dopravy (uveďte …)

7. Pohlaví:

muž

žena

8. Věk

do 26 let

27 - 39 let

40 - 59 let

60 a více let

9. Bydlíte v Přibyslavi nebo v její místní části?

ano

ne
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

 Foto: Michael Omes
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Kdo zajel v neděli 12. března do Utína, aby se zúčastnil pexesového turnaje, 
pořádaného ve spolupráci s Kulturním zařízením města Přibyslav, neprohlou-
pil. Je to již popáté, co se sešla parta nadšenců pod vedením Evy Hladíkové 
z Utína, aby uspořádala turnaj pro děti i dospělé. Pokud vím, je to poměrně 
ojedinělá akce pořádaná v  okolí Přibyslavi a  stává se zřejmě oblíbenou akcí 
pro lidi z blízkého i vzdáleného okolí. Snad i proto má stále přízeň sponzorů, 
kteří přispívají zejména k atraktivnosti cen pro vítěze. No, a protože  pořadatelé 
považují za vítěze každého, kdo hraje, rozdávájí se ceny hlavní pro semifi nalisty 
a fi nalisty v každé kategorii a poté tzv. ceny útěchy. A zeptejte se svých známých, 
kteří na turnaji byli, jak hodnotné tyto ceny jsou. Soutěžící bojovali zejména o  
poukázku na rekreační let nad Přibyslavskem od Aeroklubu Přibyslav, vstupenky 
do Akvaparku Vodní ráj a Zábavního parku Robinson v Jihlavě, knihy od knih-
kupce Beránka, dorty od Elišky Kotlasové a další ceny z lékárny Přibyslav. Všem 
věrným sponzorům patří náš dík. Věrni jsou i soutěžící, kteří se každým rokem 
navrací. 

Turnaj je pořádaný pravidelně v  předjaří, v  době, kdy už nebývá sníh, ale 
stále bývá dost chladno a sychravo na výlety a práci na zahradě. Přesto je po-
čet účastníků ovlivněn vždy počasím. Pokud zrovna na  termín turnaje vyjde 
slunné a  teplé počasí, lidé raději volí procházku či první prohlídku zahrady. 
Vyjma prvního ročníku a roku 2015, kdy bylo extrémně teplé počasí, se do hry 
pouští kolem 80 hráčů. V letošním ročníku byl rekordní počet 85 hrajících. Mezi 
nejmladšími účastníky do šesti let hrálo 21 dětí. Tento ročník je jubilejní i tím, 
že v  nejmladší kategorii letos poprvé nikdo neusnul během hry. Prostřední 
kategorie dětí od 7 do 15 let bývá nejvíce obsazená, letos 46 dětmi. A dospělá 
kategorie je ta, u níž vás potěší hravost a bojovnost těch, u kterých byste to asi 
vzhledem k věku nečekali. Tady se neusíná! V této kategorii se utkal úctyhodný 
počet 18 mužů a žen. 

Výsledky jednotlivých kategorií
Kategorie do 6 let 1. Kačenka Jadrná Stříbrné Hory

2. Verunka Musilová Stříbrné Hory
3. Vojta Bárta Dobrá

Kategorie 7-15 let 1. Jan Neuvirt Přibyslav
2. Anička Řezníková Přibyslav
3. Klára Šimanovská Dolní Město

Kategorie nad 16 let 1. Jana Kamarádová Přibyslav
2. Renata Svobodová Hřiště
3. Tereza Podrázská Dlouhá Ves

Odpolední program nezahrnuje jen soustředění na  hru, ale i  aktivní od-
počinek v  rámci bohatého doprovodného programu. Před turnajem mohli 
návštěvníci zhlédnout dvě představení moderních gymnastek ze sportovního 
klubu Základní školy Štáfl ova v Havlíčkově Brodě. První vystoupení neslo název 
Sluneční soustava a  poutalo návštěvníky kostýmním a  pohybovým ztvárně-
ním dominance Slunce a  planet, které se kolem něj točí. Druhé vystoupení 
bylo nejen gymnasticky dobře zvládnuté, ale i něžné, protože cvičily nejmladší 
gymnastky oddílu a jako rekvizitu zvolily plyšáky. Vystoupení nazvaly Konečně 
doma! Do  Utína gymnastky doporovodila jejich trenérka Dita Dobrovolná. 
Čekání na výsledky turnaje si děti krátily rozličnými hrami, které organizovala 
konferenciérka celého dne Dana Čejková.

Na závěr, po předání všech diplomů a cen, si malí i velcí odpočinuli a okem 
spočinuli na divadelním představení. Ačkoliv šlo o pohádku, byla určena dětem 
i dospělým, neboť inspirací pohádky byl příběh  Palečka z knihy Fimfárum Jana 
Wericha. A  herci Divadýlka Mrak se ho zhostili s  energiií sobě vlastní. A  jak 
podotkl Josef Melena, herec Divadýlka Mrak: „Tady v Utíně to bylo fajn, ono se 
na vás totiž moc dobře hraje.“ 

Doufáme, že nejen hercům, ale i účastníkům turnaje se dobře v Utíně hrálo 
a odjížděli domů spokojeni. A tak to má být. Spokojenost hráčů, rodičů i dětí 
je tím nejdůležitějším v tomto turnaji pro všechny, kteří jej organizují: porotci, 
konferenciérka, obsluha občerstvení a  další. „Jsme si vědomi, že je stále co 
zlepšovat, ale myslíme si, že dětem se turnaj líbí a doufáme, že se setkáme opět 
za rok.“ přeje si hlavní orgnizátorka, Eva Hladíková. A  já nepochybuji o tom, 
že se na jaře 2018 opět shledáme. Už teď přemýšlíme, čím bychom program 
zpestřili a překvapili v ás.  

Eva Kučerová

Pět let s pexesem

Jaro ještě ani nezačalo, ale přípravy na letní jazzové lelkování jsou v plném proudu. 
Před několika dny jsme úspěšně doladili program Houpačky, která se letos koná v sobotu 
27. května, a tady je výsledek:

S velkým potěšením oznamujeme účinkování americko-izraelského tria Shalosh, které 
přitahuje jazzové fanoušky od Asie po Jižní Ameriku. V klasickém jazzovém triu (klavír, 
basa, bicí) se tito výjimeční hudebníci vydávají na dobrodružné výpravy do často nečeka-
ných žánrů (rock, elektronika, africká hudba a další). Jste připraveni vyrazit spolu s nimi?

Kromě progresivního jazzu bude na Houpačce ke slyšení klasický swing 30. let v po-
dání jihlavské kapely Bee Band, atmosférická, místy až fi lmová hudba pražské kapely 
Wunder Bar Band, a také hudba taneční, především latinsko-americká, přímo z LP desek 
oblíbeného DJ Baltazara, který se na Houpačku vrací po pěti letech.

Pro děti všeho věku je připraveno představení divadla Karromato s názvem Dřevěný 
cirkus. Na co se můžete těšit? Akrobaté! Divoká zvířata! Klauni! Loutkové představení 
plné energie, překvapení a speciálních triků je inspirované varietními výstupy z 19. století. 

Více informací naleznete na webu www.houpej.se a na profi lu www.facebook.com/
houpacka

Těšíme se na viděnou na Houpačce!
Slávek Tecl a Kuba Šnýdl

Houpačka 2017
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, aprílového počasí jsme si dost 
a dost užili v březnu, tak uvidíme, co si na nás přichystá měsíc duben. Snad se už 
trochu ohřejeme. Každopádně se opět můžete těšit na mnoho milých akcí v našem 
podání.

Co se dělo nejen v Kurfürstově domě v březnu? Především probíhal v knihovně 
Měsíc čtenářů – tzn. po celý měsíc jsme registrovali nové čtenáře na rok zdarma, 
odpouštěli jsme vám upomínky za knihy a časopisy nevrácené v termínu a taky zase 
začala oblíbená dětská čtenářská hra „Lovci perel“. V týdnu od 6. do 10. března jsme 
v knihovně přivítali celkem pět oddělení z místní MŠ a také děti s paními učitelkami 
z MŠ Nové Dvory. Měli jsme pro ně po celé knihovně nachystaných pět zastavení spo-
jených s různými malými úkoly a soutěžemi. Děti během těchto soutěží doprovázeli 
Kašpárci a klauni v barevných kostýmech. Za splnění soutěží děti získaly také malou 
sladkou odměnu. Děkujeme jim za návštěvu a těšíme se na další setkání nejen v pře-
vlecích. V pondělí 6. 3. tu dokonce byly i maminky s dětmi z KVC Harmonie a také si 
vyzkoušely se svými maličkými házení míčků a kroužků na cíl. S Harmonií se v dubnu 
uvidíme v pondělí 3. 4. v tradičním dopoledním čase. Zvány jsou všechny maminky 
s malými dětmi, které chtějí na chvíli změnit prostředí a pohrát si v knihovně.

V úterý 7. března jsem zavítala do společenského sálu v DPS, kde se konala pravi-
delná schůzka místního klubu seniorů Pohoda. Byla jsem velmi mile přivítána a moh-
la jsem tak nejen členy klubu pozvat na autorské čtení a besedu se spisovatelkou 
paní Hanou Marií Körnerovou. Přiblížila jsem trochu její život a hlavně dílo. Několik 
knih jsem měla s sebou a hned jsem je vypůjčila zájemcům.

Ve čtvrtek 16. března jsem mohla připravit knihovnickou lekci pro 2. A na téma 
pohádka a tvůrci knihy. Přiblížili jsme si několik ilustrátorů. Děti byly velmi šikovné, 
dokonce jsem se dozvěděla mnoho nového. Děkuji za návštěvu a těším se na příště. 
Hned druhý den tu byly děti z MŠ s paními učitelkami Tušlovou a Slámovou. Také 
jsme hovořili o tvůrcích knih, o pohádkových postavách a děti vyplnily několik pra-
covních listů. Šlo jim to moc pěkně. Děkujeme.

V pondělí 20. března jsem měla tu čest přečíst pohádku nejmenším dětem z MŠ, 
které přišly s  paní učitelkou Durčákovou. Děti jsou velice šikovné, znaly mnoho 
hrdinů z oblíbených pohádek. Bylo to moc milé setkání.

Ve čtvrtek 23. 3. byl v kulturním domě připraven vzdělávací program pro žáky 
4. tříd místní ZŠ – povídání o knihách a tvůrčí dílna s paní spisovatelkou Lucií Seifer-
tovou a 28. 3. proběhlo autorské čtení a beseda s Hanou Marií Körnerovou. Všem 
zúčastněným děkujeme.

V měsíci březnu také vyhlašujeme nejlepšího čtenáře loňského roku – tentokrát se 
hodnotila „Nejlepší čtenářská babička“ - vítězkou se stává paní Jaroslava Pelikáno-
vá, která si vypůjčila v loňském roce 177 dokumentů a především sem k nám chodí 
se svými vnoučaty a intenzivně se jim věnuje. Moc děkujeme za věrnost a v knihovně 
na ni čeká odměna.

Každou březnovou sobotu jste také mohli navštívit kulturní dům, kde se promítaly 
fi lmy, ať už klasické kino, nebo v rámci fi lmového klubu, také se zde besedovalo nad 
zajímavou výstavou fotografi í a hrálo loutkové divadlo.

Posledního března proběhla premiéra a hned 1. 4. i první repríza divadelní hry 
„Ve vší počestnosti“ v podání místního ochotnického souboru Furiant. Věříme, že 
jste se v divadle dobře bavili a byli jste spokojeni.

V dubnu se v knihovně opět sejdeme s KVC Harmonie, jak jsem zmiňovala výše. 
Také nezapomeňte, že do středy 5. 4. máte ještě čas přinést nám své velikonoční 
dekorace, protože otevření výstavy se nezadržitelně blíží. Bližší informace naleznete 
na plakátku. Moc se těšíme, čím nás překvapíte. V pátek 7. a v sobotu 8. dubna se 
ještě můžete přijít podívat na divadelní představení do kulturního domu, v pondělí 
10. 4. v 10:00 máte možnost navštívit v našem městském muzeu vernisáž, kterou 
se budou otvírat dvě výstavy. Jedna pod názvem „Barevné Velikonoce“, kde se bu-
dete moci potěšit nejrůznějšími výtvory a velikonočními dekoracemi. Druhá se bude 
jmenovat „Haló, tady rozhlas“. A to se jedná se o ukázku starých rádií ze sbírky pana 
M. J. Šneka, která je doplněna zajímavými informacemi právě o rádiu a jeho vynálezu. 
Na Velký pátek, 14. dubna budeme od 17:00 promítat v kině zábavný animovaný 
fi lm pro děti „Trollové“, vstupné činí tradičních 50 Kč. V sobotu 15. dubna se může-
te v kině těšit na nový český fi lm „Muzzikanti“ s Pavlem Křížem, Patrikem Děrgelem 
či Martinem Dejdarem v hlavních rolích, začínáme v 19:30 hod.

V pátek po Velikonocích, 21. dubna, od 14:30 proběhne v knihovně tradiční 
„Čtení s porozuměním“. Moc se na vás těším, přečteme si zábavný příběh, společně 
ho rozebereme a třeba budeme i kreslit. Vhodné pro všechny, kteří mají problém 
s porozuměním textu nebo se zatím s knížkami moc nekamarádí.

V sobotu 22. dubna se můžete v kulturním domě podívat od 19:30 na nový český 
dokumentární fi lm „Nechte zpívat Mišíka“ v rámci fi lmového klubu. Dobrou mu-
ziku obstará od 21:20 „chocofl y“ - progressive-jazz z Prahy. Vstupné na fi lm činí 
60 Kč, na koncert pak 40 Kč. Jste srdečně zváni.

Duben v KZM Přibyslav

Ve stejný den (22. 4.) odpoledne vás také čeká loutkové divadlo – hrát se bude 
pohádka o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Nenechte si ji ujít! Hraje se pouze ve 14:00, 
vstupné 15 Kč.

V pátek 28. dubna od 14:30 bude v knihovně probíhat tradiční tvořivá dílnička. 
Moc se na všechny malé šikuly těšíme. Vstup je zdarma a výrobek si samozřejmě 
můžete odnést domů.

V sobotu 29. dubna budete moci v kině zhlédnout český fi lm „Manžel na hodi-
nu“ s Bolkem Polívkou, Davidem Novotným a  Evou Holubovou v hlavních rolích. 
Začínáme v 19:30, vstupné 50 Kč.

V knihovně pro vás máme knižní novinky, neváhejte a stavte se pro ně.
Např.: detektivky od  Davida Morrella, poslední případ inspektora Wallandera 

od severského autora Henninga Mankella, „Dobronínské morytáty“ od Vlastimila 
Vondrušky, novou Barbaru Woodovou, Noru Robertsovou a mnoho dalších. Také 
máme spoustu novinek pro dětské čtenáře.

Pozor, během velikonočních svátků bude knihovna zavřená! Od  pátku 14. 4. 
do pondělí 17. 4. včetně. Děkujeme za pochopení.

Příjemné prožití měsíce dubna bez aprílového počasí vám přejí všichni zaměst-
nanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Zdravím všechny naše malé i velké příznivce. Protože 
se pomalu, ale jistě blíží jaro, tak nám loutkám i našim 
kamarádům, kteří nám propůjčují svůj hlas, anebo po-
hyb, pomalu končí divadelní sezóna. A jak jinak ji zakon-
čit, než tak trochu netradičně. 

Rozhodli jsme se, že pro vás společně připravíme další 
loutkové představení. 

Ale POZOR -  ve  velkém divadelním sále a  budeme 
hrát pouze jednou.
Kdy to bude? 

V sobotu 22. dubna ve 14.00 hodin.
A na co se můžete těšit? Tentokrát mezi nás zavítají naši staří známí Křemílek a Vo-

chomůrka se svojí pohádkou. Už se na vás těší nejen oni, ale i ostatní jejich kamarádi.

Jen tak mimochodem: Kdo ví, jestli do velkého sálu trefí taky Kvakoš… On je to 
hrozný mluvka, takže nevím, nevím… No být vámi, tak se vážně přijdu podívat, jak 
to dopadne.

Zdraví vás celý náš soubor Přibyslavská pimprlata v čele s principálkou Jolanou 
Slámovou. 

Váš Kašpárek

Nazdárek, zdraví vás Kašpárek …
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Města Přibyslav a Polná jsou zřizovateli nejaktivnějších turistických informačních 
center v Kraji Vysočina. V soutěži vyhlášené destinační agenturou Vysočina Tourism 
byly zohledněny nejen kvality informační služby 26 regionálních „íček“, ale i jejich 
aktuální spolupráce s krajskou agenturou.

„Práce lidí na  turistických informačních centrech je důležitou vstup-
ní bránou k  objevování Vysočiny. Ocenění v  obou vyhlášených katego-
riích je jen malou odměnou za  jejich nikdy nekončící práci a  také za  zři-
zovatelské aktivity měst,“ říká náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního ruchu a  mezinárodních vztahů Jana Fischerová. 
Výsledky soutěže Turistických informačních center byly v letošním roce vyhlášeny 
historicky potřetí. V obou kategoriích – měst do 5 000 obyvatel a nad 5 000 obyvatel 
bylo mezi nejúspěšnější města rozděleno na odměnách celkem 30 tisíc korun.

Výsledky soutěže turistických informačních center 2016
Kategorie do 5 000 obyvatel

1. Přibyslav 
(IC získalo v letošním roce cenu za první místo již potřetí v řadě)
2. Počátky
3. Kamenice nad Lipou

Kategorie nad 5 000 obyvatel
1. Polná
2. Třebíč
3. Chotěboř

Přibyslav a Polná jsou nejlepší
Vedení Kraje Vysočina gratuluje úspěšným městům a  děkuje kolektivům všech 

informačních center na území Kraje Vysočina za pomoc s šířením informací o atrak-
tivitách našeho regionu.

převzato z www.kr-vysocina.cz/

Pozn. redakce: Pravidla soutěže a kompletní výsledky naleznete na www.kr-vysocin a.cz 
a na www.kzmpribyslav.cz

Dětské kvízové okénko
Milí malí luštitelé, moc děkuji 

za  všechny prozatímní odpovědi 
na březnový kvíz (v době psaní nového kvízu ještě 

není uzavřen). Tentokrát se zapojily nejen naše stáli-
ce, Anetka a Barča, ale také další odvážlivci. Děkujeme.

V dubnovém kvízu se zaměříme na jaro a Velikonoce.

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

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

Těším se na odpovědi! :) Markéta Gögeová, knihovnice

Jaro a Velikonoce
 Která z těchto květin se nehodí k jarnímu období?
a) sněženka
b) divizna
c) petrklíč

  Kteří ptáčci se po zimě vrací z teplých krajin? 
Uveď alespoň dva.

  Co se nesmí jíst o půstu?

  V který den se údajně otevírají poklady?

  Napiš alespoň tři symboly Velikonoc.

Výtvarná dílna pro ZŠ se spisovatelkou Lucií Seifertovou
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Policisté na Vysočině evidovali v roce 2016 přes 400 případů, kdy byli lidé podvede-
ni při nakupování prostřednictvím různých internetových portálů. V drtivé většině se 
jednalo o zákazníky, kteří objednané zboží prodejci předem zaplatili, ale následně ho 
neobdrželi.

V dnešní době mnoho lidí neprovádí nákupy jen v kamenných prodejnách, ale stále více 
z nás využívá nabídek internetového nakupování z pohodlí domova. V tomto případě lze bez pochyby najít 
i výhody. Zboží si můžeme vybírat, jak dlouho chceme. Poté stačí jedno kliknutí myši a máme ho v košíku. 
Výrobky i jejich ceny si mezi sebou můžeme nezávisle porovnávat a nemusíme osobně navštěvovat jednotlivé 
obchody. To vše vede k úspoře času a mnohdy i fi nančních prostředků. Námi vybrané a objednané zboží je 
nám poté zasláno na adresu, kterou si sami určíme. Musíme však zvážit i možná rizika, která jsou spojena 
s  nakupováním na  internetu. Pokud za  vybrané zboží zaplatíme prodávajícímu předem, vystavujeme se 
určitému riziku. V některých případech se totiž nemusíme dočkat zboží, které jsme si objednali a už vůbec 
ne peněz, které jsme za něj zaplatili. Rovněž se nenechme zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu 
a velmi nízkou cenou výrobků v porovnání s běžnou cenou v obchodech.

Jak bezpečně nakupovat po internetu?
•  nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné informace 
•  před nákupem si řádně přečtěte smluvní a obchodní podmínky
•  seznamte se s reklamačním řádem
•  od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží
•  vyhledejte si telefonní číslo, e-mail a adresu prodejce
•  uchovejte si záznam o  internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce (objednávka, 

potvrzení objednávky, e-mailová komunikace s prodávajícím apod.)
•  platbu předem provádějte pouze a jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhod-

ného obchodníka

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

nprap. David Linhart
vrchní inspektor
tel: 974 261 208

e-mail: david.linhart@pcr.cz

Po  dvouletém zkoušení ve  státních odrůdových po-
kusech byla registrována nová odrůda brambor Sativy 
Keřkov, která dostala název „Cidlina“. Je to odrůda velmi 
raná, určená pro přímý konzum, varný typ je B. Ve srovnání 
s ostatními registrovanými odrůdami je u ní oceňována vy-
soká odolnost proti napadení virovými chorobami ve spo-
jení s dobrou stolní hodnotou. Kladem je také rezistence 
proti rakovině brambor D1 a zároveň i proti háďátku bram-
borovému Ro1.

Počáteční růst natě je středně rychlý, kvete málo, má 
bílý květ. Počet hlíz pod trsem je střední, hlízy jsou ovál-
né, středně velké, pravidelné, očka jsou mělká. Slupka je 
žlutá, dužnina světle žlutá. Odolnost proti napadení plísní 
bramborovou i  odolnost proti mechanickému poškození 
je střední, stejně tak i odolnost proti obecné strupovitosti. 
Dynamikou nárůstu hlíz převyšuje všechny ostatní sou-
časné keřkovské odrůdy kromě Liliany. Vařené hlízy jsou 
středně pevné konzistence, středně vlhké, slabě až středně 
moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, nedostatky 
v chuti jsou jen malé.

Již v roce 2016 byla uznávána sadba této odrůdy, byla 
uznána za vegetace i v posklizňových zkouškách v přihláše-
ném stupni. Pro další roky bylo s předstihem zahájeno udr-
žovací šlechtění odrůdy v bezvirovém stavu, což je předpo-
klad pro její další rozšíření.  Pro drobné pěstitele je možné 
v omezeném množství sadbu této odrůdy již letos na jaře 
zakoupit v bramborárně v Keřkově. Je vhodné upozornit, 
že pro její pěstování je třeba kvalitní hnojení a ošetřování 
během vegetace podobně jako pro všechny ostatní odrůdy.

Ing. Zdeněk Gall
hlavní šlechtitel novošlechtění v Sativě Keřkov

Nová keřkovská odrůda 
brambor 

Nakupujte bezpečně
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Sokolský dětský karneval

 Foto: Michael Omes



Osobní DUBEN 2017Str. 26



Str. 27InzerceDUBEN 2017



Inzerce DUBEN 2017Str. 28

ZEMPO FARMÁŘSKÉ TRHY 
v havlíčkově brodě  
PRODEJCI – HLASTE SE!
každou sobotu od 15. 4. do 17. 6. 2017 
v areálu prodejny klas – zempo stober, havířská 662

Pěstujete zeleninu, bylinky nebo květiny? Chováte 
zvířata, dobře vaříte, pečete nebo vyrábíte věci 
které byste rádi vyslali do světa? Zarezervujte si 
prodejní místo pouze za 121 Kč s DPH na jedno 

dopoledne na trzích, které se budou konat každou 
sobotu od 15. 4. do 17. 6.! Místo je nutné si 

předem zarezervovat! 
 

Je zde také možnost zapůjčení prodejního stolku, 
připojení elektřiny nebo vody. 

 
Lucie Stoberová 

E: lucie@stober.cz 
T: 724 359 560

  
 
 

 
 

 do úzkých a omezených prostor  
 pro renovaci uvnitř budov 
 ideální v kombinaci 

s Minidumperem a Multicarou 
 
 
 
 
 

 pomůžeme Vám s přebytečnou 
zeminou na pozemcích 

 ekonomickým a ekologickým 
způsobem  

 roztříděný materiál zpracujeme z 95%-
100% 
 
 
 
                                                                                    
 

PROSÉVÁNÍ ZEMINY NA VAŠEM POZEMKU 

BAGR CO PROJEDE I DVEŘMI
STROJE, CO DĚLAJÍ TĚŽKOU PRÁCI ZA VÁS 

 
Jaromír Venc,  Brzkov 1, 588 13  Polná                                           www.bagrovat.cz 
 tel.: 723 016 739                                                                                info@bagrovat.cz 
        725 581 103 

Koupím 
poštovní známky, staré dopisní obálky se známkami, 

pohledy a všechny hračky do roku 1985. 
tel. 773 505 063 
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Koupím byt 3 + 1 

v Přibyslavi 
 

Prosím volejte na telefonní číslo 
773 892 000. 

KADEŘNICKÉ SLUŽBY

NATÁLIE  SOBOTKOVÁ
Tel.:  723 258 275

KAŽDÝ ČTVRTEK A PÁTEK

SALON LENKA KRÁLOVÁ, Bechyňovo náměstí 5, Přibyslav

STŘÍHÁNÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ

HLEDÁME ASISTENTA PEDAGOGA 
pro 16-ti letého syna od školního roku 2017 - 2018,  
který by byl ochotný ho též dovážet svým autem  
do školy v Chotěboři.  

            Telefon: 774 324 250 



Pozvánky na akce DUBEN 2017Str. 30
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pátek 14. 4. 2017, v 17.00 h.
vstupné 50 Kč
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Březnová knihovnická lekce
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. dubna 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. dubna 2017 P. Bezděčka/Impulsy, inspirace, imaginace  - výstava Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. dubna 2017 Lovci perel 2017/zahájení čtenářské soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. dubna 2017 Lovy dlouhým objektivem/I. Havlík – výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. dubna 2017 Možnost zúčastnit se velikonoční soutěže/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. dubna 2017 Rozmístění kontejnerů na dřevo/viz rozpis Město Přibyslav Mě Ú 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
– 2. dubna 2017 od 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny elévů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 3. dubna 2017 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 3. dubna 2017 P. Bezděčka/Impulsy, … ukončení výstavy Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 4. dubna 2017 ve 14.00 h. Jarní setkání členů SPCCH ČR ZO Přibyslav zasedací sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 4. dubna 2017 v 16.00 h. Jarní minizahrádky Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– do 5. dubna 2017 Možnost zúčastnit se velikonoční soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 6. dubna 2017 v 18.00 h. Tomáš Rossí – Zahrada/vernisáž výstavy Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 7. dubna 2017 od 13.00 h. Čistá řeka Sázava/ úklid odpadků Povodí řeky Sázavy MS ČČK, Otakárek Přibyslav
– 7. dubna 2017 v 19.00 h. Ve vší počestnosti/divadelní repríza Kulturní dům DS Furiant; KZM Přibyslav
– 8. dubna 2017 od 13.30 h. Velikonoční svátost smíření (sv. zpověď) Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 8. dubna 2017 v 18.00 h. Ve vší počestnosti/divadelní repríza Kulturní dům DS Furiant; KZM Přibyslav
– 9. dubna 2017 od 13.00 h. Harmoniky v Utíně KD Utín OV Utín
– 10. dubna 2017 v 10.00 h. Barevné Velikonoce/ vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 10 dubna 2017 v 10.00 h. Halo, halo, tady rozhlas/vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 10. dubna 2017 od 15.00 h. Odprodej drobného majetku Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 11. dubna 2017 v 16.00 h. Velikonoční dřevěná vajíčka Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 13. dubna 2017 v 18.00 h. Zelený čtvrtek – bohoslužba Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 14. dubna 2017 v 15.00 h. Velký pátek – Velkopáteční obřady Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 14. dubna 2017 v 17.00 h. Trollové/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. dubna 2017 v 19.30 h. Muzzikanti/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. dubna 2017 ve 20.00 h. Bílá sobota – Velikonoční křestní vigilie Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 16. dubna 2017 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně/bohoslužby dle rozpisu Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 17. dubna 2017 Červené pondělí – bohoslužby jako v neděli Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 18. dubna 2017 v 16.00 h. Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017/sběr odpadků Obec Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 20. dubna 2017 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 21. dubna 2017 ve 14.30 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. dubna 2017 od 15.00 h. Zápis dětí do 1. tříd – školní rok 2017/2018 Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 22. dubna 2017 od 8.00 h. Povinné očkování psů/městské části viz rozpis MÚ Přibyslav
– 22. dubna 2017 ve 14.00 h. Křemílek a Vochomůrka/loutková pohádka Kulturní dům Přib.pimprlata, KZM Přibyslav
– 22. dubna 2017 od 14.00 h. Konference Posázavských vodníků Ostrůvek v Poříčí Středisko Goliath Přibyslav
– 22. dubna 2017 v 19.30 h. FK – Nechte zpívat Mišíka/fi lm; chocofl y/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– 23. dubna 2017 v 9.00 h. Dvanáctiboj – Junior – 3. disciplína cyklistika U Jabloneckého žlabu MS ČČK Přibyslav
– 23. dubna 2017 v 10.00 h. Posázavská vodní rally Sraz skautská základna Stř. Goliath Přibyslav
– od 24. dubna 2017 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu viz rozpis MÚ Přibyslav
– 25. dubna 2017 Den otevřených dveří v MŠ Budova MŠ MŠ Přibyslav
– 25. dubna 2017 v 16.00 h. Loutkáček – dětský divadelní soubor Budova ZD Žižkovo Pole Motýlek, Žižkovo Pole
– 27. dubna 2017 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 28. dubna 2017 v 14.30 h. Tvořivá dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 28. dubna 2017 od 15.00 h. Pravidelný monitoring DPS Přibyslav MS ČČK Přibyslav
– 29. dubna 2017 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF, PS Přibyslav
– 29. dubna 2017 od 9.00 h. Povinné očkování psů v Přibyslavi Zadní vchod radnice MÚ Přibyslav
– 29. dubna 2017 v 19.00 h. Cesta do USA – promítání a beseda ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 29. dubna 2017 v 19.30. h. Manžel na hodinu/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 30. dubna 2017 od 16.00 h. Pálení čarodějnic Srub v Hesově Myslivecký spolek Přibyslav

duben 2017


