
PřibyslavskýPřibyslavský
O B Č A S N Í K ROČNÍK 

XXIX
ČÍSLO

337
ZDARMA

L E D E N  2 0 1 9

1.  Zprávy z radnice

str. 3–8
2.  Přibyslavská farnost

str. 9
3.  MS ČČK Přibyslav

str. 9
4.  Zprávičky z Harmonie

str. 10
5.  Sportovní zprávy

str. 15–16
6.  Inzerce

str. 16–17
7.  Pozvánky na akce

str. 19–24

Uzávěrka příštího čísla
je 18. 1. do 12.00 hod.

Foto: Zdeňka Valnerová

www.pribyslav.cz



Události ve fotografii LEDEN 2019Str. 2

Stavění stromu Foto: Anna Šauerová
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Vážení občané,
otevíráte v prvních dnech nového roku první stránky Přibyslavského občasníku, 

abyste se dozvěděli o prvních krocích našeho města v roce 2019. Byť je rok starý 
a rok nový pouze umělým předělem vytvořeným lidskou myslí, může být novým im-
pulsem do dalšího konání a našeho činění. Přeji nám všem, abychom každý ve svém 
konání dokázali nacházet smysl, radost a uspokojení. Přeji nám šťastný rok 2019.

Zastupitelstvo města projednalo na svých pracovních zasedáních rozpočet města 
a jeho rozpočtové priority. Já především věřím, že se nám v roce 2019 podaří do-
platit veškeré dluhy města pocházející ještě z dob stavby základní školy. Rád bych, 
aby se naše město stalo městem dlouhodobě úvěry nezatíženým, s tím, že budeme 
upřednostňovat při velkých investičních akcích úvěry krátkodobé.

Rozpočtovými prioritami na  následující období jsou: nákup pozemků na  TI 
K Hesovu, výstavba chodníku v ulici Hesovská, zřízení přechodu pro chodce v ulici 
Havlíčkova, ZTV Dobrá - směr Ž. Pole, instalace památníku obětem komunismu, 
nákup traktůrku na sečení, nákup bazénového vysavače, nákup hlasovacího zařízení, 
vybavení dětského hřiště v Ronově a U Barevny, oprava komunikací v České Jab-
lonné, oprava dešťové kanalizace v Dobré, dokončení opravy chodníků v Keřkově, 
oprava omítek na kostele Nar. sv. Jana Křtitele, rekonstrukce ulice Hasičská, izolace 
KD Utín, fi nanční příspěvek ČSZ na opravu střechy, fi nanční příspěvek SDH Dobrá 
na nákup závodní stříkačky, fi nanční příspěvek SDH Keřkov na vybavení klubovny. 
V případě přijetí dotace, či fi nanční spoluúčasti dalšího subjektu navrhujeme výstav-
bu chodníku Dvorek, chodníku k Jablonecké nádrži, osvětlení sálu ZUŠ, zateplení 
bytového domu Ronov 15, výměnu povrchu na hřišti v ulici Česká, instalaci samoza-
víracích dveří v DPS, opravu hřbitovní zdi, vestavbu odborných učeben ZŠ Přibyslav.

Bude naší snahou realizovat všechny uvedené priority, nicméně ne ve všech pří-
padech máme jejich uskutečnění plně ve svých rukou. Věřím, že i přes tuto investiční 
činnost se nám podaří ušetřit určitý podíl prostředků na  investice připravované 
v letech 2021 – 2022.

Při procházkách naším městem nás někdy napadnou zajímavé souvislosti mezi 
Přibyslaví a hlavním městem Prahou. Jezdecká socha Jana Žižky od Bohumila Kafky 
je známým uměleckým dílem, které můžeme najít jen na  dvou místech: v  Praze 
na Vítkově – v nadživotní velikosti a v Přibyslavi – ve velikosti životní. Ne každé město 
má sochu sv. Václava na náměstí, v Přibyslavi socha českého světce stojí již 275 let. 
Nejedná se o jezdeckou sochu, ale o barokní sousoší, tedy starší dílo než jezdecká 
socha od Josefa Václava Myslbeka. Společné je to, že u sochy sv. Václava se občané 
scházejí při významných událostech, které ovlivňují život v naší zemi. Je dobře, že 
tato tradice pokračuje v obou městech.

Mnozí přibyslavští rodáci žili v Praze, jako například nakladatel Jan Otto, akademik 
Stanislav Bechyně. V Praze na Žižkově je také ulice Přibyslavská, v Přibyslavi naopak 
ulici „Pražskou“ nemáme. Ulice Vyšehradská připomíná období středověku, kdy 
v této části města stával přibyslavský hrad.

Z hlediska zeměpisného je známo, že se voda z řeky Sázavy vlévá do Vltavy (v Da-
vli) a doteče až do Prahy. Podle hydrometeorologického členění přibyslavská mete-
orologická stanice spadá rovněž pod pracoviště ČHMÚ v Praze. Jedna z příjemných 
souvislostí je také ta, že z Přibyslavi do Prahy se můžete dostat vlakem přímo bez 
přestupování.

Toto téma jsem nezvolil jen náhodou. V letošním roce si připomeneme již 30. výro-
čí od nabytí svobody v listopadu 1989. Všichni jsme sledovali události v Praze a celý 
národ byl naladěn na vlnu obnovy demokracie a vzájemné solidarity. Je důležité si 
připomínat historii a  momenty, které změnily systém totality v  demokracii a  svo-
bodu. Lidská společnost potřebuje upevňovat hodnoty, které podporují vzájemné 
vztahy a soužití. Zároveň je podstatná i odpovědnost jednotlivce za sebe, za své 
blízké i za společnost. 

Souvislosti na úrovni celostátní (v Praze) a místní (v Přibyslavi) můžeme hledat 
a nacházet.

Asi by trochu postrádalo smysl, kdybychom vyrazili do  Prahy na  demonstraci, 
a přitom nás nezajímalo dění v místě našeho bydliště. To, co můžeme kladně ovlivnit 
v tom dobrém slova smyslu,  je právě místo, kde žijeme nebo pracujeme, v místě kde 
se setkáváme s lidmi. 

V novém roce přeji občanům Přibyslavi vše dobré, pevné zdraví a spokojenost.

Michael Omes

Vše nejlepší v novém roce 2019

Přibyslav má Vyšehrad 
a Praha Přibyslavskou ulici

Dne 18. 12. 2018 složil funkci zastupitele pan Mgr. Petr Adam a zároveň, po vzájem-
né dohodě, podal rezignaci na funkci ředitele Základní školy v Přibyslavi k 31. 1. 2019. 
Důvodem této rezignace bylo pochybení, kterého se dopustil při výpočtu mezd 
svých zaměstnanců, kdy vlivem odměn za zpracování aktualizace Školního vzdělá-
vacího programu, jež byly vyplaceny v druhém čtvrtletí tohoto roku, vzrostly náklady 
na ostatní složky mezd tak, že musely být hrazeny z dalších zdrojů základní školy . 
Přesto, že pan Adam byl kvalitním ředitelem, který se nebál rozvíjet školu, a kterého 
si cením v oblasti personální i v oblasti komunikace s rodiči, jedná se o pochybení, 
které, vzhledem k tomu, že se nejedná o pochybení první, musí vést k jeho rezignaci. 

Úvod jsem věnoval přáním nám všem. Dovolte, abych na závěr popřál i těm, kteří 
ke konci roku 2018 odešli ze služeb města Přibyslav, jmenovitě Ing. Josefu Mošťkovi, 
Josefu Hamerníkovi, Přemyslu Tonarovi, Jaromíru Hanušovi i Mgr. Petru Adamovi.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

V sobotu 5. 1. 2019 se opět po roce uskuteční tato dobročinná akce v Přibyslavi 
a  v  okolních obcích. Sraz koledníků - dětí a  dospělých, kteří by se chtěli zapojit, 
bude ve 13 hod. v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud 
se nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat 
ještě v neděli 6. 1. 2019. 

Pomoc dobrovolníků je cenná
Malí koledníčci i vedoucí skupinek se při minulé i předminulé Tříkrálové sbírce 

na Přibyslavsku zúčastnili v hojném počtu a byly pokryty všechny přibyslavské ulice. 
Velmi vydatnou pomocí naší sbírky jsou přibyslavské skautské oddíly. Věřím, že 
na nás ani tentokrát nezapomenou a pomohou dobré věci. Z organizačních důvodů 
bychom uvítali, kdyby se dobrovolníci - vedoucí skupinek předem nahlásili na níže 
uvedený kontakt. Je ideální, když má vedoucí předem domluvené i své „tři krále“. 
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice.

Tříkrálová sbírka pomáhá i přímo v našem městě a v okolních 
obcích

Z části výtěžku sbírky byl před pěti lety pořízen nový automobil pro zajišťování 
Charitní ošetřovatelské služby v Přibyslavi. V loňském roce se na Přibyslavsku vy-
bralo opět rekordně přes 200 tis. Kč. Pro Přibyslav a  některé okolní samostatné 
obce bude připraveno celkem 34 kasiček. Kromě Přibyslavi a jejich místních částí se 
s námi do sbírky zapojí také samostatné obce Nové Dvory, Stříbrné Hory, Olešenka, 
Modlíkov a Žižkovo Pole. Tříkrálová sbírka je organizována Charitou České republiky 
na celostátní úrovni. Na nižších úrovních Diecézní charitou Hradec Králové a Ob-
lastní charitou Havlíčkův Brod. 

Záměr na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2019
Každoročně se 65 % z vybrané částky  vrací Oblastní charitě Havlíčkův Brod (OCH 

HB). Tyto peníze pomáhají lidem v regionu, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. 
Tentokrát přispějí na projekt tzv. „Charitní záchranné sítě“ pro pomoc lidem v nouzi 
na základě přesně daných pravidel. Poskytnutí například potravin, hygieny, ošacení 
nebo vybavení domácnosti s odborným sociálním poradenstvím. Nákup devítimíst-
ného svozového auta pro klienty ledečské Sociálně terapeutické dílny. Zbylých 15 % 
z  výtěžku využije na  své projekty Diecézní katolická charita Hradec Králové, jejíž 
součástí je i OCH HB, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % půjde na celostátní 
projekty  a  5 % putuje na režii sbírky.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V sobotu 5. 1. 2019 večer v 18 hodin po sbírce jsou všichni zváni na Tříkrálový 

koncert do farního sálu ve farní budově v Přibyslavi, kde vystoupí místní mladí i do-
spělí hudebníci. Zazní vánoční skladby. Tříkrálový koncert jako obvykle podpoří 
Tříkrálovou sbírku. Návštěvníci koncertu budou moci přispět dobrovolným vstup-
ným do tříkrálové kasičky.

ODKAZY
http://www.trikralovasbirka.cz
http://hb.charita.cz
http://www.pribyslavsko.estranky.cz

Další informace vám rád sdělím.

Michael Omes
(tel.: 728 264 579, e-mail: michael.omes@seznam.cz)

Tříkrálová sbírka 2019 na Přibyslavsku
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Odbor technických služeb
V prosinci jsme se dočkali vydatného sněžení. Právě 

v těchto dnech vykouzlila příroda kolem nás nádherný 
obraz. Pro technickou četu města a další pracovníky 
zimní údržby ale tento čas znamená, že spí jen „na půl 
oka.“ Vyjíždějí brzy zrána za tmy do ulic měst a obcí, 
prohrnují, sypou. Drží pohotovost a mnohdy po celém 
náročném dni ještě musejí znovu vyjet odstraňovat ne-
bezpečně nahnuté stromy. Teď naposledy například 
pracovali do  pozdního večera v  „ouvoze“ mezi Při-
byslaví a Dobrou. Děkujeme všem, kdo s odklízením 
sněhu pomáháte a pečlivě si udržujete vchody a vjezdy 
do svých domů. Není v našich silách řešit individuální 
požadavky lidí, kteří třeba nejsou fyzicky schopní si 
sami odhazovat sníh z vlastního pozemku, před vlastní 
brankou, garáží, apod. V takovém případě je dobré mít 
po ruce ochotného souseda, známého, který pomůže. 

Lednové dny znamenají také odstrojování vánoč-
ních stromků. Pokud si jehličnan sami neztopíte, mů-
žete ho odložit do kontejneru na bioodpad, vánoční 
stromky můžete postavit i  ke kontejnerovým stáním. 
Technická četa města je bude postupně odvážet. 

Na  skládce nás v  uplynulých týdnech hodně po-
trápilo vyřazení z provozu kompaktoru Bomag, který 
slouží k hutnění a  rozhrnování odpadu. Po necelých 
dvou měsících je po generální opravě motoru znovu 
v provozu. Ronovská skládka má nový vážní kontrolér 
s alibi pamětí, který vyžaduje legislativa. 

Přeji všem pěkné zimní dny. 
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Dotace na založení lesního porostu
Město Přibyslav obdrželo v letošním roce na základě 

žádosti od Státního zemědělského intervenčního fon-
du rozhodnutí o poskytnutí dotace na založení lesního 
porostu v  celkové výši 41.004,37 Kč. Z  rozpočtu Ev-
ropské unie je poskytnuto 75 % z přiznaných prostřed-
ků a  z  rozpočtu České republiky se poskytuje 25 % 
z  přiznaných prostředků. Město Přibyslav zalesnilo 
pozemek, který se nachází mezi obcemi Hřiště a Ro-
nov nad Sázavou. Pozemek byl těžko obdělavatelný, 
nebyl zájem o  jeho pacht a  navazuje na  okolní lesní 
pozemky ve vlastnictví města Přibyslav. Zalesněna byla 
výměra 0,8 ha. Z toho 0,3 ha smrkem ztepilým a 0,5 ha 
bukem lesním. Dotace je přiznána pouze na založení 
lesního porostu s dřevinou buk. Děkujeme panu Josefu 
Hamerníkovi za organizaci a dohled nad zalesněním. 

Jana Krejčová
OVŽP

Celoroční svoz bioodpadu
V letošním roce je to poprvé, kdy nebyl v Přibyslavi 

v zimních měsících přerušen svoz bioodpadu. Město 
tak v předstihu splnilo povinnost danou vyhláškou, kte-
rá od 1. dubna roku 2019 obcím nařizuje, aby zajistily 
místa pro oddělené soustřeďování bioodpadu po celý 
rok. Vzhledem k  minimálnímu množství bioodpadu 
v zimních měsících předpokládáme, že bude bohatě 
stačit rozmístění kontejnerů na  stálých stanovištích 
v  ulicích Niklfeldova, Gen.  Luži, Příkopy, Ronovská, 
Nerudova a  Žižkova. Stejně jako v  minulém roce 
počítáme s  plným provozem na  všech stanovištích 
od března.

Zapůjčením 167 ks velkých kompostérů občanům 
v minulém roce a celoročním svozem bioodpadu do-
jde k dalšímu snížení množství směsného komunální-
ho odpadu ukládaného na  skládku. Menší množství 
bioodpadu uloženého na skládce přispěje i k redukci 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
skleníkových plynů, které vznikají na skládkách rozkla-
dem biologických složek směsného odpadu. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Měsíc prosinec byl u  nás v  Pečovatelské službě 

Přibyslav opravdu rušný. Z důvodu nemocí jsme mu-
seli v několika dnech upravit provozní dobu od 6:30 
– 15:00 hodin a odpolední směna byla nahrazena po-
hotovostí. I přesto jsme poskytovali veškerou nasmlou-
vanou péči a služby – včetně odpoledních pochůzek 
k jednotlivým klientům. 

Klidnou pracovní službu nám „narušil“ i Mikuláš se 
svojí bandou čertů, na kterou se již všichni obyvatelé 
domů s pečovatelskou službou těší a se vstřícností ji 
očekávají. Bohužel se ale najdou mezi námi i tací, kteří 
je poslali do určitých míst. I přes to všechno jsou ale 
Mikuláš s čerty příjemným rozptýlením a zpestřením 
v předvánočním čase a my jsme za tuto spolupráci se 
základní školou moc rádi. Děkujeme.

V sobotu 15. prosince proběhla u nás ve společenské 
místnosti adventní mše svatá s malým občerstvením.

Ve středu 19. prosince se jako každý rok uskutečni-
la již tradiční večeře s obyvateli DPS Přibyslav. Sešlo 
se nás zhruba 40 a atmosféra byla vskutku sváteční. 
Na harmoniku nám zahrál jako každoročně pan F. Za-
dák, sváteční večeři nám uvařil kolektiv kuchařek ze 
školní jídelny a  o  zpestření večera se nám postaraly 
děti z Mateřské školy Přibyslav. Všem mnohokrát dě-
kujeme. Ráda bych poděkovala i  panu V. Henzlovi, 
vedoucímu Jednoty Coop, který nám daroval drobné 
sladkosti pro děti. 

V prosinci posílila kolektiv pečovatelské služby Len-
ka Hyršová, studentka Střední odborné školy sociální 
v Jihlavě, která u nás vykonávala odbornou praxi. Ná-
plní její práce byla zejména výpomoc pečovatelkám 
s  vyřizováním jednoduchých nákupů a  pochůzek 
ve  městě, s  donáškou nákupů do  domácnosti klien-
tů, s rozvozem či donáškou oběda, s běžným úklidem 
a  údržbou domácností klientů, s  mytím a  kompleto-
váním termojídlonosičů, s  úklidem ve  středisku pe-
čovatelské služby a se spisovou dokumentací. Chtěla 
bych jí za sebe i celý kolektiv pečovatelek poděkovat 
za zodpovědný přístup, se kterým přistupovala k pl-
nění povinností a za její ochotu, trpělivost a vstřícnost 
při řešení problémů.

Během vánočních svátků probíhal „nedělní pro-
voz“, tzn. každý den, včetně Štědrého, docházela vždy 
v podvečer jedna z pečovatelek do práce, kde vykoná-
vala běžnou pečovatelskou činnost. Mezi vánočními 
svátky, kdy školní jídelna nevařila, bylo pro uživatele 
pečovatelské služby zajištěno náhradní stravování 
z  restaurace U  Kubínů, které tímto mockrát děkuji 
za  uvaření obědů pro naše klienty. Tuto službu jich 
využilo přibližně deset.

V závěru bych vám ráda za celý kolektiv pečovate-
lek poděkovala za  veškerou pomoc, ochotu, přízeň 
a toleranci, kterou jste nám během roku 2018 posky-
tovali. Zvláštní díky patří našim charitním sestřičkám 
a  odboru technických služeb, na  které se můžeme 
obrátit s  jakoukoliv žádostí o  pomoc, celému měst-
skému úřadu, kulturnímu zařízení, mateřské školce, 
Osivě a.s., restauraci U Kubínů, školní jídelně, základní 
škole, všem místním obvodním lékařům a mnoha dal-
ším lidem, bez jejichž pomoci bychom nemohli dělat 
plnohodnotně svoji práci. Děkujeme!

V  měsíci lednu nás pak čeká vyúčtování dotace 
a  veškeré povinnosti spojené s  ukončení daného 

roku a samozřejmě běžný provoz pečovatelské služby 
a péče o naše klienty. 

Celý kolektiv pracovníků Pečovatelské služby Přiby-
slav vám přeje klidný, příjemný vstup do nového roku 
a po celý rok 2019 zdraví a spokojenost. 

Martina Veselá, Dis.
vedoucí PS

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém 2. veřejném zasedání 
ve  volebním období 2018 - 2022 dne 21. listopadu 
2018 schválilo rozpočtové opatření č. 7 k  rozpočtu 
města na rok 2018. Rozpočtové příjmy města po tom-
to rozpočtovém opatření dosáhly 121 214 027,53 Kč 
a výdaje 157 707 153,96 Kč. Rozdíl mezi příjmy a vý-
daji tvoří fi nancování. 

V  rámci rozpočtového opatření č. 7 došlo ke  zvý-
šení příjmů o  9  243  013,90 Kč a  to především z  dů-
vodu příjmů za prodej bytů Příkopy 485 a 486 ve výši 
8  000  000 Kč, prodeje parcel Pod Osivou ve  výši 
850 000 Kč a příjmů z poskytování služeb sportovních 
zařízení ve výši 200 000 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opat-
ření č. 7 jsou výdaje na  kanalizaci Přibyslav, místní 
část Dobrá a  Keřkov ve  výši 8  257  793 Kč (dodatek 
č. 3 smlouvy o dílo) a výměna světel ve sportovní hale 
ve výši 230 000 Kč. 

Kapitálová rezerva je po  RO7 ve  výši 
17 113 296,98 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2018 je následují-
cí: Daňové příjmy činí 71 655 440,80 Kč, tj. 106,92 % 
rozpočtovaných daňových příjmů. Nedaňové pří-
jmy jsou ve  výši 4  118  907,73 Kč, kapitálové příjmy 
11  610  537 Kč a  přijaté transfery 26  778  324,12 Kč. 
Příjmy celkem ve výši 114 163 209,65 Kč tvoří 94,18 % 
schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k tomuto datu činí 46 076 736,05 Kč, 
kapitálové výdaje pak 51  620  597,11 Kč. Celkové 
výdaje jsou ve výši 97 697 333,16 Kč, což je 61,95 % 
schválených výdajů na letošní rok.
Finanční plán

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 
na rok 2018 výnosy ve výši 19 928 131 Kč a náklady 
ve výši 13 828 600 Kč. 

Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  30. 
11. 2018 Kč 13  400  938,79, podle jednotlivých or-
ganizací je následující: lesy 920  373,50 Kč, skládka 
6 905 129,64 Kč, správa majetku 717 604,18 Kč, ka-
belová televize 1  356  273,97 Kč, všeobecná správa 
18 192,70 Kč a pronájmy 3 519 750,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Odbor výstavby a  životního prostředí Městského 

úřadu Přibyslav vydal územní rozhodnutí o umístění 
stavby na „Rekonstrukci vodních nádrží v místní části 
Česká Jablonná, Přibyslav“, následně bude podána 
žádost o stavební povolení na příslušném speciálním 
stavebním úřadu. Dále na příslušném stavebním úřa-
du byla podána žádost o stavební povolení na rekon-
strukci ul. Malinského Přibyslav. V řešení je projektová 
dokumentace na rekonstrukci ul. Hasičská, na kterou 
byl v roce 2010 vydán souhlas s provedením stavby. 
Na  základě vyhlášeného výběrového řízení na  akci 
„Propojovací chodník ul. Hesovská, Přibyslav“ byla 
vybrána nabídka od  společnosti PORR, a.s., Dubeč-
ská 3238/36, 100  00 Praha 10 – Strašnice. Nabídka 
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je v  částce 414.158,92 Kč včetně DPH. V  tomto měsíci bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na opravu místní komunikace v České Jablonné. Na základě podané žádosti 
o příspěvek byla městu Přibyslav na tuto akci poskytnuta dotace Krajem Vysočina 
z grantového programu Rozvoj vesnice 2018. Obě tyto akce jsou zařazeny k realizaci 
na rok 2019. 

Občané města určitě zaregistrovali úpravu zeleně v ulici Tyršova, kde fi rma na zá-
kladě zpracovaného projektu realizovala „Sadovou úpravu prostoru podél komuni-
kace I/19“. Byly odstraněny 2 ks jehličnatých dřevin a 1 ks keřové skupiny, náhrada 
byla provedena řadou listnatých stromů a  záhonem okrasných kvetoucích keřů. 
V jarních měsících bude prostor doplněn o 1 ks lavičky.

Řešili jsme se společností Vak, a.s., Havlíčkův Brod opravu kanalizační šachty 
v ulici Jana Otty a umístění nové uliční vpusti. Firma, která opravu realizovala, stihla 
zakázku dokončit ještě před sněhovou nadílkou. 

Z  oblasti bytového hospodářství – pokračují činnosti v  souvislosti s  prodejem 
25 bytových jednotek v ulici Příkopy č. p. 485 a 486 společně s odborem hospo-
dářsko – správním. 

Byly dokončeny práce na celkové rekonstrukci vodoinstalace a elektroinstalace 
v bytě v domě s pečovatelskou službou č. p. 254. Dále se připravuje  rekonstrukce 
bytu v ulici Tržiště č. p. 241. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově Městského úřadu v Přibyslavi

ve čtvrtek 17. 1. 2019  od 13 do 16 hod.

Na konzultaci je nutné se předem objednat 
na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018, 

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

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

Svými řádky bych chtěla mimo jiné navázat na příspěvek z minulého čísla občasní-
ku, kdy jsem se zmínila o Centru duševního zdraví (dále jen CDZ). Na městském úřa-
dě jsme přivítali zástupkyně centra/projektu a blíže se tak s touto zdravotně-sociální 
službou seznámili. Jak se dočtete v  letáku či na webových stránkách věnovaných 
CDZ, jedná se o  „…nový prvek v  systému péče o  lidi s  duševním onemocněním 
a jeden z pilířů reformy psychiatrické péče v ČR“. Službu zajišťuje multidisciplinární 
tým složený z odborníků a to většinou v přirozeném prostředí klienta. Terénní práce 
a  spolupráce s  rodinou a dalšími službami je základem pro brzké zahájení léčby 
duševně nemocných osob, jejich zotavení a zapojení do běžného života. Nejtěžší je 
samozřejmě práce s lidmi, kteří si onemocnění odmítají přiznat, ačkoli okolí je jako 
„podivné“ vnímá. Práce samotná je tak o navázání kontaktu, získání důvěry a správ-
ném nasměrování či poskytování pomoci. Pokud se domníváte, že by tato služba 
mohla pomoci v boji s duševní nemocí někomu z okruhu vašich blízkých, neváhejte 
kontaktovat Centrum duševního zdraví v Havlíčkově Brodě, ul. 5. května 356, mobil: 
775 151 497, e-mail: eva.teclova@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz.

Pro volební období 2018 - 2022 již máme zvolenou novou Komisi sociální a zdra-
votní Rady města Přibyslav, která má za sebou první zasedání. Upozorňuji proto 
fyzické osoby s  trvalým bydlištěm v  Přibyslavi, že v  případě sociálně nepříznivé 
situace mohou žádat o dotaci z rozpočtu města Přibyslav a to v kanceláři sociální 
pracovnice.

Mám-li shrnout sociální agendu v roce 2018, nikterak výrazně se nelišila od let 
minulých. Činnost je to velice rozmanitá, na kterou se nelze připravit. Cílová skupina 
osob, se kterou se jedná, je stejně tak široká, jako paleta jejich dotazů, požadavků 
či problémů z chování vyplývajících. Můžeme pouze zvyšovat svou kvalifi kaci prů-
běžným vzděláváním a poskytovat sociální pomoc srdcem a zároveň v souladu se 
zákony. Není tak od věci v rámci povinného vzdělávání zúčastnit se semináře „Psy-
chohygiena a prevence syndromu vyhoření“, který jsem v prosinci absolvovala. Jak 
říkal přednášející: „Pokud máte někoho, o koho se můžete opřít, s kým sdílet radost 
i starost, nikdy nebudete potřebovat psychologa.“ Všem, kteří doteď nenalezli svou 
spřízněnou duši, přeji, aby se tak stalo v novém roce 2019. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem dobrým lidem za spolupráci a organizacím 
za vstřícné jednání ve prospěch našich občanů. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice 

Sociální práce

 113/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva dne 
21. listopadu 2018.
Termín: 21. 11. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

114/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření kupní smlouvy na  prodej 
bytové jednotky č. 485/1 umístěné v bytovém domě čp. 485, Příkopy, Přibyslav 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na  společných částech domu 
čp. 485 a pozemku parc. č. st. 529/1, vše v k. ú. a obci Přibyslav se všemi 
součástmi a příslušenstvím mezi prodávajícím městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a kupující paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), Příkopy 485, 582 22 Přibyslav, za kupní 
cenu 400.738 Kč.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

115/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
8/2018-754 na „Kanalizaci Přibyslav, místní části Dobrá - Keřkov“ uzavřené 
mezi společností STAVAK spol. s r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČO 15058786 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097. 
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

116/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na „OH Ronov nad Sázavou - Rozšíření a rekultivace skládky - pole č. 5“ uza-
vřené mezi společností Rovina stavební a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, 
IČO 45193096 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097. 
Termín: 15. 12. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

117/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na poskytnutí služby technického dozoru investora na stavbu „Kanalizace Při-
byslav, místní část Dobrá – Keřkov“ uzavřené mezi společností IS engineering 
s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, IČO 25975609 a městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

118/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje starostu města Martina Kamaráda 
k  zastupování města Přibyslav v  orgánech Lesního družstva obcí se sídlem 
v  Přibyslavi, Ronovská 338, 582  22 Přibyslav, IČO 64259773 ve  volebním 
období 2018 - 2022.
Termín: 30. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 21.  11. 2018

(pokračování na str. 6)
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119/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje plnou moc pro starostu města Přibyslav 
pana Martina Kamaráda, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění, k zastupování města Přibyslav na valných 
hromadách fi rmy Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. ve volebním ob-
dobí 2018 - 2022 a k výkonu všech práv akcionáře, spojených s akciemi společ-
nosti, které jsou k rozhodnému dni valných hromad v držení města Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

120/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje plnou moc pro místostarostu města 
Přibyslav pana Michaela Omese, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) v platném znění, k zastupování města Přibyslav na schů-
zích zakladatelů, valných hromadách a ve statutárních orgánech Místní akční 
skupiny Havlíčkův kraj, o. p. s., Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, 
IČO 27493245 ve volebním období 2018-2022.
Termín: 30. 12. 2018
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

121/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí se zrušením Svazku Obecních lesů 
Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 71247840.
Termín: 31. 03. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

122/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 
138/9 o  výměře 4 m2, odděleného geometrickým plánem č. 146-42/2018 
z pozemku parc. č. 138/8 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a rozhoduje záměr obce 
vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

123/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 139/5 
o výměře 113 m2 a části pozemku parc. č. 139/1 o výměře cca 390 m2 v k. ú. 
Poříčí u Přibyslavi a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 
15 dnů. 
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

124/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 532/4 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a rozhoduje záměr obce 
vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 3

125/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. st. 
93 o výměře 1 m2, odděleného geometrickým plánem č. 270-35/2018 z po-
zemku parc. č. 566/6 v k. ú. Dolní Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

126/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 13/2 
o výměře 25 m2 v k. ú. Dolní Jablonná panu (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 23 Havlíčkova Borová za kupní cenu 2.717 Kč. 
Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 21. 11. 2018, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 21. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

127/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 
532/11 o výměře 56 m2 a části pozemku parc. č. 532/4 o výměře cca 31 m2 
v k. ú. Dolní Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 
15 dnů.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

128/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy č. IE-12-2006732 
o  uzavření budoucí kupní smlouvy na  nemovitou věc mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405  02 Děčín, 
IČO 24729035 jejímž předmětem je odkup části pozemku parc. č. 173/2 o vý-
měře cca 8 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav.
Termín: 28. 02. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

129/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav projednalo přílohu č. 1/2018 - Rozúčtování 
skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za rok 2017 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2015 a rozhodlo o zachování 
sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na  rok 2019 ve výši 
250 Kč za osobu/kalendářní rok. Obecně závazná vyhláška města Přibyslav č. 
4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí pro další 
období beze změny. 
Termín: 01. 01. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

 241/2018 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 12. 2018 ředitelce MŠ Přiby-
slav Mgr. Martině Malouškové osobní příplatek ve výši dle přílohy.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

242/2018 Rada města Přibyslav rozhoduje pronajmout pozemky pro provozování pou-
ťových atrakcí na  přibyslavské pouti v  roce 2019 panu (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko 
za cenu 135.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

243/2018 Rada města schvaluje zápůjčku sklepení pod přibyslavskou radnicí v  době 
od 30. 11. 2018 do 9. 12. 2018 organizaci Junák - český skaut z. s., středisko 
Goliath, Husova 210, 582 22 Přibyslav, IČO 15058450 pro přípravu a konání 
akce Peklo 2018. 
Termín: 09. 12. 2018
Zajistí: Jaroš Libor
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

244/2018 Rada města Přibyslav schvaluje prodej 10 m3 smrkové kulatiny Sboru dob-
rovolných hasičů Přibyslav, Hasičská 255, 582  22 Přibyslav, IČO 60127066 
za jednotkovou cenu 1 Kč bez DPH.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

245/2018 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi fi rmou Amylon a. s., 
Ronov nad Sázavou 13, 582 22 Přibyslav, IČO 60108771 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 16. 12. 2018
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

246/2018 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi fi rmou APOLY s. r. o., 
Ronov nad Sázavou 22, 582 22 Přibyslav, IČO 25937448 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 16. 12. 2018
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

247/2018 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi fi rmou NEUFE, spol. 
s. r. o., Thunovská 184/20, 118  00 Praha 1 – Malá Strana, IČO 25996061 
a městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 16. 12. 2018
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

248/2018 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi fi rmou Osiva a. s., 
Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069 a městem Přibyslav, Bechy-
ňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 16. 12. 2018
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 28.  11. 2018

(pokračování ze str. 5) 130/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolic-
ké farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283 ve výši 
35.364 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

131/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav zřizuje Výbor pro Cenu města Přibyslav a sta-
novuje počet členů výboru na 15.
Termín: 30. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

132/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí předsedou Výboru pro Cenu města Přiby-
slav Martina Kamaráda.
Termín: 30. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

133/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členy Výboru pro Cenu města Přibyslav: 
Mgr.  Otu Bence, Libora Jaroše, Václava Henzla, Ing.  Lucii Orgoníkovou, 
Jakuba Šnýdla, Dagmar Štefanovou, Ing.  Marii Křesťanovou, Mgr.  Zdenu 
Neumannovou, Michaela Omese, Mgr. Petra Adama, Ilonu Loužeckou, DiS., 
Mgr. Annu Šnýdlovou, Jaromíra Vopršala, Ing. Václava Zábranu.
Termín: 30. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 3

134/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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249/2018 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o umístění reklamy mezi fi rmou ACO 
Industries k. s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, IČO 48119458 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 16. 12. 2018
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

250/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s bezplatným zapůjčením 2 ks kontejnerů k likvi-
daci střešního materiálu poničeného vichřicí dne 30. 10. 2018 Římskokatolické 
farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav. IČO 60128283.
Termín: 14. 12. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1

251/2018 Rada města Přibyslav zřizuje na volební období 2018 - 2022 jako svůj iniciativní 
a poradní orgán: 
Komisi sociální a  zdravotní, jmenuje předsedkyní Ing.  Marii Málkovou, čle-
ny Mgr. Ludmilu Kachlíkovou, Mgr. Lenku Thomayerovou, Ilonu Loužeckou, 
DiS., Martinu Veselou, DiS., Mgr. Jaroslavu Janů, Mgr. Martinu Malouškovou 
a určuje minimální počet členů v komisi na 5 členů.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

252/2018 Rada města Přibyslav zřizuje na volební období 2018 - 2022 jako svůj iniciativní 
a poradní orgán: 
Komisi stavební, dopravní a ekologickou, jmenuje předsedou Ing. Františka 
Kerbra, členy Jana Krejčího, Mgr. Martina Ležáka, Stanislava Šrámka, Jiřího 
Hintnause, Jiřího Kociána, Ing. Tomáše Lehrla, Miloše Fialu, Zdeňka Kerbra 
a určuje minimální počet členů v komisi na 5 členů.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0

253/2018 Rada města Přibyslav zřizuje na volební období 2018 - 2022 jako svůj iniciativní 
a poradní orgán: 
Komisi zahraniční, jmenuje předsedkyní Mgr Annu Šnýdlovou, členy Bc. Karla 
Řezníčka, Ing. Josefa Mošťka, Ing. Jana Mošťka, Bc. Hanu Srbovou, Mgr. Petra 
Adama, Bc. Janu Žákovou, Mgr. et Mgr. Jana Málka, Věru Melicharovou, Luďka 
Lána, Ing. Jana Thomayera, Bc. Helenu Malou, Ing. Ladislava Hladíka, Mgr. Ivo 
Macha, Josefa Hamerníka, Bc. Jindřicha Macka, Josefa Sobotku a určuje mini-
mální počet členů v komisi na 5 členů.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

254/2018 Rada města Přibyslav zřizuje na volební období 2018 - 2022 jako svůj iniciativní 
a poradní orgán: 
Komisi pro sportovní a volnočasové aktivity, jmenuje předsedou Jaromíra Vo-
pršala ml., členy Jakuba Adama, Mgr. Petra Adama, Pavla Málka ml., Jana Musi-
la, Mgr. Annu Šnýdl Doubkovou, Zdeňku Bártovou, Zdeňka Krčála, Ing. Josefa 
Mošťka a určuje minimální počet členů v komisi na 5 členů.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

255/2018 Rada města Přibyslav zřizuje na volební období 2018 - 2022 jako svůj iniciativní 
a poradní orgán: 
Sbor pro občanské záležitosti, jmenuje předsedkyní Annu Dvořákovou, 
členy Marii Horskou, Marcelu Stejskalovou, Annu Šauerovou, Miloslavu Po-
spíchalovou, Emilii Veselou, Danu Čapkovou, Věru Schusterovou, Stanislavu 
Roseckou a určuje minimální počet členů v komisi na 5 členů.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

256/2018 Rada města Přibyslav určuje a jmenuje na volební období 2018 – 2022:
Pracovní skupinu programu regenerace městské památkové zóny
– předsedu Michaela Omese, 
– členy, Martina Kamaráda, Zdeňku  Vodovou, Věru Jiráskovou, Pet-
ra Mášu, Mgr. Pavla Sandtnera, Ing. Davida Pavlatu, Bc. Kláru Menšíkovou, 
Mgr. Janu Zadražilovou. 
Redakční radu Přibyslavského čtvrtletníku
– šéfredaktora Michaela Omese
– členy Růženu Ročkovou, RNDr. Kláru Bezděčkovou, Ph.D. Pavla Bezděčku.
Redakční radu TV Přibyslav
– předsedu Michaela Omese
– členy Vojtěcha Venzhőfera, Editu Ouvínovou, Jiřího Koudelu, Libora Jaroše, 
Jiřího Večeřu.
Poradní sbor TKR Přibyslav
– předsedu Martina Kamaráda
– členy Ing. Bc. Ludmilu Benešovou, Petru Holubovou, Jiřího Koudelu, Jiří-
ho Večeřu; z obce Olešenka Martina Holcmana, z obce Stříbrné Hory Janu 
Pazderkovou, z obce Žižkovo Pole Dagmar Bačkovskou.
Redakční radu Přibyslavského občasníku
– předsedu Michaela Omese
– členy Mgr.  Annu Šnýdlovou, Bc.  Helenu Malou, Emilii Veselou, Zdeňku 
Valnerovou, Dr. Ivo Havlíka, Mgr. Annu Šnýdl Doubkovou.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 (pokračování na str. 8)

257/2018 Rada města Přibyslav povoluje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkové organizaci Základní 
škola Přibyslav, Česká 31, Přibyslav, IČO 709 44938, převod fi nančních pro-
středků z rezervního fondu ve výši 390.000 Kč do investičního fondu, z důvodu 
realizace plánovaných investičních akcí.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

258/2018 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 236/2018 ze dne 7. 11. 2018.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

259/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. SOBSO/5011/2018 mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 
405  02 Děčín, IČO 24729035 k  tíži pozemku ve  vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 541/1 v  k. ú. Hřiště spočívající v  právu umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční 
soustavy.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

260/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti č. IZ-12-2000554/VB/1 Přibyslav, ACO Industries k. s., VN mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 
405  02 Děčín, IČO 24729035 k  tíži pozemku ve  vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 536/30 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, provozovat, opra-
vovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu 
a modernizaci v rozsahu dle geometrického plánu č. 1682-427/2018. Jednorá-
zová náhrada za zřízení služebnosti je ve výši 1.260 Kč + DPH.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

261/2018 Rada města Přibyslav projednala žádost Základní školy Přibyslav, Česká 31, 
Přibyslav, IČO 70944938, o udělení výjimky z nejvyššího počtu účastníků v od-
dělení školní družiny a tuto výjimku povoluje v souladu s ustanovením § 23 
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), v  platném znění, na  dobu 
neurčitou.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

262/2018 Rada města Přibyslav schvaluje změnu programové nabídky digitální televize, 
změnu ceníku KT, Smlouvu o poskytnutí veřejné komunikační služby a Doda-
tek ke smlouvě o poskytnutí komunikační služby s účinností od 1. 12. 2018. 
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Holubová Petra 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

263/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy na dodávku digitálního mul-
tifunkčního zařízení - kopírka, tiskárna, skener - TA 2506ci v ceně 70.966 Kč vč. 
DPH s fi rmou TA Triumph-Adler Česká republika s. r. o., Michelská 12a/čp 18, 
145 01 Praha 4, IČO 41191021.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Koudela Jiří 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

264/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 314/15 o vý-
měře 70 m2 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), Přibyslav. Cena pronájmu je 140 Kč/rok. Nájemní smlouva bude 
uzavřena s účinností od 1. 12. 2018 do 30. 9. 2023.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 265/2018 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2018 ředi-
telce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Martině Malouškové, ředitelce Kulturního 
zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli ZŠ Přibyslav Mgr. Pe-
tru Adamovi, veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů 
panu Josefu Hamerníkovi. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 05.  12. 2018
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266/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu „O  zajištění hospodaře-
ní v  lese“ mezi Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582  22 Přibyslav, 
IČO 64299773 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

267/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku na  investiční akci „Propojo-
vací chodník ul. Hesovská, Přibyslav“ v částce 414.158,92 Kč od společnosti 
PORR a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice a schvaluje uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností PORR a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 
- Strašnice, IČO 43005560.
Termín: 14. 12. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

268/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na realizaci stavebních 
prací „Oprava místní komunikace Česká Jablonná“.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

269/2018 Rada města Přibyslav schvaluje u nájemních smluv na dobu neurčitou s vyzna-
čenou infl ační doložkou zvýšení nájemného o míru infl ace 2,5 % vyhlášenou 
ČSÚ s účinností od 1. 1. 2019.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

270/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. IV-12-2016412/VB/2 Přibyslav, Stejskal, Gen.  Luži 729, 
truhlárna“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV 
- Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví města 
Přibyslav parc. č. 722/7 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, provozovat, 
opravovat a  udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci v rozsahu dle geometrického plánu č. 1679-361/2018. 
Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti je ve výši 2.688 Kč + DPH.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

271/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 
IP-12-2010204/VB003“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. st. 70 v k. ú. Hřiště spočívající v právu umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu a  výměnu zařízení distribuční 
soustavy.
Termín: 28. 02. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

272/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením MŠ Přibyslav v období vánočních 
prázdnin v termínu od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019. 
Termín: 27. 12. 2018
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

273/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny) Ronov nad Sázavou 17, 582  22 Přibyslav. 
Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

274/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
1. 4. 2014, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny) Příkopy 486, 582 22 Přibyslav. Dodatek upravuje 
dobu trvání nájmu od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

275/2018 Rada města Přibyslav schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Při-
byslav dne 19. 12. 2018.
Termín: 19. 12. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

276/2018 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav 
ve výši 10.000 Kč paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraně-
ny), Přibyslav na zakoupení kamerové lupy pro zrakově postižené a to na zá-
kladě veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Vaverková Lenka Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

(pokračování ze str. 7)

Jsem studentka 3. ročníku předškolní a mimoškolní pedagogiky z jihlavské Soukro-
mé vyšší odborné školy sociální a realizovala jsem ve dnech 13. 11., 16. 11., 30. 11., 
7. 12. a 13. 12. 2018 v rámci své absolventské práce projekt na téma „Zdravý životní 
styl” v  Mateřské škole Přibyslav, konkrétně ve  třídě Sovičky. Cílem bylo vést děti 
ke zdravému stravování, aby se nezapomínaly ve svém volném čase hýbat, naučit 
je správnou techniku čištění zubů a  mytí rukou. Na  závěr děti dostaly odměnu. 
Více fotografi í z realizace je možné vidět na facebookové stránce Soukromé vyšší 
odborné školy sociální Jihlava.

 Lucie Pospíchalová

V MŠ u SOVIČEK
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Nový rok 2019 
začíná

PF 2019

Milí čtenáři, pokud vás zajímá, co se u nás dělo koncem roku, teď se to dozvíte.

V úterý 27. listopadu 2018 jsme ve spolupráci s žáky 8. ročníku ZŠ Přibyslav připravili program 
První pomoc do MŠ. Věnovali jsme se srdci, krevnímu oběhu a krvácení, program tedy měl název 
Krvavý Péťa. Děti zkoušely obvazovat, lepit náplast a to všechno i s krví, která vypadá jako opravdová. 
Za odměnu děti dostaly diplom o absolvování programu. Moc děkuji všem pomocníkům z 8. ročníku! 
Byli jste fakt moc šikovní. (:

V sobotu 1. prosince 2018 jste nás mohli zastihnout na Vánoční výstavě KVC Harmonie. Pro malé 
návštěvníky jsme s Červenokřižáčky připravili opět 3 dílničky, kde si s námi mohli vánočně zatvořit. 
Na výstavu jsme také přinesli nástěnku plnou informací o MS ČČK Přibyslav a výrobky našich Červe-
nokřižáčků včetně tradičního kalendáře.

Na posledním letošním kroužku Červenokřižáčků v sobotu 15. prosince 2018 jsme si společně 
zahráli několik her. Také jsme vyhlásili titul Nejaktivnější Červenokřižáček roku 2018, který uděluje-
me za svědomité plnění povinností Červenokřižáčka a účast na akcích ČČK. Moc nám ale pomáhali 
všichni Červenokřižáčci a jako dárek od nás dostali výlet, na který se chystáme příští rok. Za pomoc 
také děkujeme všem dospělým členům a dobrovolníkům, kteří se v minulém roce do chodu zapojovali. 
Musím ale hlavně za všechny členy poděkovat naší předsedkyni Kristýně Loužecké, která zastává stále 
největší kus práce. 

V  prosinci jsme také zakončili 6. ročník 
soutěže pro děti Přibyslavský dvanáctiboj 
Junior. V  příštím roce bohužel soutěž ne-
bude pokračovat, ale budeme doufat, že 
se ji brzy podaří obnovit. Moc děkuji za or-
ganizaci soutěže v  minulých letech Petrovi 
a  Kristýně Loužeckým, kteří věnovali svůj 
volný víkendový čas práci pro děti a jejich ra-
dosti z pohybu, děkuji i dalším členům jejich 
rodiny, kteří se na chodu podíleli, a také po-
mocníkům z řad rodičů malých soutěžících.

Přejeme vám krásný nový rok 2019 a těší-
me se na setkání!

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

 Hry na kroužku Červenokřižáčků

Ve spolupráci s městem Přibyslav, které se k obnově kulturní 
památky kostela staví velice vstřícně a odpovědně, i  s Minister-
stvem kultury ČR, můžeme konstatovat, že práce na fasádě kostela 
a obložení soklu už jsou za svou polovinou. Před námi je dokončit 
severní stranu kostela. Kolem celého kostela pak provést obklad 
soklu žulovými deskami, aby fasáda lépe „dýchala“. Dokončení 
prací předpokládáme zhruba v objemu 3–5 milionu korun (záleží 
na vysoutěžené částce). Nově jsme vyhlásili (farnost za adminis-
trativní pomoci města) veřejnou sbírku na území Kraje Vysočina. 
Sbírka bude probíhat od 20. 12. 2018 prostřednictvím vybírá-
ní do příslušných pokladniček a následným ukládáním na účet 
č. 5528414319/0800. V  rámci sbírky budeme pořádat různé 
benefi ční akce, zvláštní kostelní sbírky, navštěvovat a kontaktovat 
sponzory, časem snad i občany, pokud budou ochotni pomoci. 
Sbírková místa budou včas oznámena. Na dar je možné vystavit 
potvrzení o daru. Potvrzení se vydává pro úlevu daně z příjmu dle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů fyzických a právnických 
osob, ve znění pozdějších předpisů. Za každý příspěvek budeme 
vděčni. 

Za přibyslavskou farnost P. Sandtner
administrátor

Veřejná sbírka na obnovu 
fasády

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

20199999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

sobota 5. 1. od 14.00 h. –  Tříkrálová sbírka
 – 18.00 h. –  Tříkrálový koncert ve farním sále

neděle 6. 1. v 10.30 h. –  Káva na faře 

pondělí 7. 1. od 17. 00 h. –  Setkání dětí na faře 10 – 13 let 

pátek 11. 1. v 19.00 h. –  Setkání mládeže na faře

neděle 13. 1. v 9.00 h. –  Růženec mládeže v kostele

úterý 15. 1. od 17. 00 h. –  Setkání misijního klubka dětí 
na faře

 od 17.20 h. –  Růženec dětí v kostele

pátek 18. 1. v 19.00 h. –  Veřejné zasedání Pastorační 
a ekonomické rady farnosti 
– pastorační plán 

sobota 19. 1 v 9. 00 h –  Setkání biřmovanců
 od 18.00 h. –  Modlitba za jednotu v kostele
 od 18.45 h. –  Tichá adorace v kostele

pondělí 21. 1. od 17.00 h. –  Setkání dětí na faře 10 – 13 let 

čtvrtek 24. 1. od 19. 00 h. –  Biblická hodina na faře 

pátek 25. 1. v 19.00 h. –  Setkání mládeže na faře 

sobota 26. 1. v 9.00 h. –  Mše svatá v DPS 

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce v lednu roku 
2019. Aktuální informace o dění ve farnosti, podrobné rozpisy mší 
svatých i dalších bohoslužeb naleznete nejen v našem měsíčníku 
Římsa, na našich stránkách www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vý-
věsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechnete v ohláškách při 
nedělních bohoslužbách. Je možné, že u některých dlouhodobě 
plánovaných akcí může dojít ke změnám v jejich konání. 

Požehnaný celý nastávající  nový rok vám ze srdce přeje

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav



Spolky LEDEN 2019Str. 10

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. Těší-
me se na Vás!!!

Co nás čeká v lednu 2019?
Setkání –  výrobky se zimní tématikou, 

písničky, říkadla
 – velký úklid našeho „Domečku“
 – příprava na „Jarní burzu“
pondělí 7. 1. 2019 – tradiční setkání 
– V knihovně si můžeme i hrát

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

V prosinci, před svátky, mezi nás zavítal Mikuláš a o tý-
den později jsme si společně prohlédli předvánoční Hlin-
sko. Zpáteční cesta z výletu však byla poněkud dobrodruž-
ná, protože nás překvapilo husté sněžení. Díky zručnosti 
našeho pana řidiče jsme nakonec šťastně dojeli. Vánoce 
uběhly jako voda. Nastal nový rok. I v tomto roce se těšíme 
na  další společné akce. Zahájíme hezky zvesela,  a  to již 

ve čtvrtek 17. ledna. Sejdeme se opět při pěkné muzice s panem Petrem Štefáčkem 
v přibyslavském kulturním domě ve 14.00 hodin. Zazpíváme si, posedíme s přáteli. 
Komu zdraví dovolí, může si klidně i zatancovat. V únoru plánujeme ve čtvrtek 21. 2. 
ve  14.00 h. v  sále hasičské zbrojnice tradiční masopustní rej. Bližší informace se 
dozvíte v únorovém vydání Přibyslavského občasníku a v naší vývěsce.

Dobrý start do nového roku, hlavně hodně zdraví a duševních sil vám ze srdce 
za celý výbor SPCCH ČR ZO Přibyslav přeje

Věra Schusterová
předsedkyně

HARMONIE MATEŘSKÉ CENTRUM

První prosincovou sobotu jsme v budově Starého špitálu uspořádali tradiční vá-
noční prodejní výstavu. Tak jako každý rok jsme my, maminky z Harmonie, vyrobily 
několik adventních věnců, věnců na zavěšení na dveře, adventní perníky s lentilka-
mi a ještě několik dalších vánočních dekorací. Letošní rok se nám podařilo zajistit 
spoustu prodejců, kteří nabízeli zboží s vánoční a zimní tématikou. Takže bylo oprav-
du z čeho vybírat. Jako každý rok nám MS ČČK z Přibyslavi zajistil několik dílniček 
pro malé návštěvníky, za což jim patří veliké díky. Nechyběl vánoční punč a cukroví 
našich šikovných maminek. Jediné opravdu veliké mínus první adventní soboty byl 
rozbitý kotel. Tímto se omlouváme všem prodejcům i  nakupujícím, ale opravdu 
nebylo v našich silách kotel zprovoznit. Bohužel k pravé vánoční atmosféře patří 
i  teplo, tak snad příští rok už bude vše v pořádku. Proto jsme se všichni zahřívali 
u přímotopů a čaje nebo punče.

Pokud by někdo z přibyslavských měl zájem příští rok na naší výstavě prodávat 
své výrobky, neváhejte nás kontaktovat na  fc KVC Harmonie nebo na telefonním 
čísle 724 004 015. 

V pondělí 3. 12. jsme s dětmi navštívili knihovnu. A tentokrát jsme s knížkami měli 
i anděla. Protože všechny naše děti byly hodné, zazpívaly písničku a zatančily, do-
staly  i balíček od Mikuláše. Tímto bychom rádi andělovi z knihovny moc poděkovali. 
A na knížky se budeme těšit zase v lednu.

Ve středu 12. 12. jsme si s dětmi udělali vánoční besídku. Při poslouchání koled 
a ochutnávání cukroví jsme si málem nevšimli, že do Domečku přinesl Ježíšek i dárky 
pro naše děti. S velkou radostí si rozbalily dárečky a hned je musely i vyzkoušet.

Nyní si užijeme vánoční svátky se svými rodinami, a pomalu nabereme síly na jarní 
burzu dětského oblečení a hraček, která je naplánovaná na březen. A že tu sílu bu-
deme potřebovat. V roce 2019 jsou naplánované menší organizační změny, proto 
všichni sledujte facebook a  únorové číslo Přibyslavského občasníku. Nejpozději 
začátkem února se dozvíte vše potřebné. 

Všem čtenářům přejeme šťastný nový rok 2019 plný zdraví a spokojenosti. 
Vendula Klementová

Zprávičky z Harmonie

Ani v roce 2019 nebudeme zahálet
(svaz invalidů informuje) V neděli 25. 11. 2018 uspořádala ZO ČZS Přibyslav tradiční 

degustaci jablek v zasedacím sále radnice. Tato akce navazuje 
na  podzimní, letos už 20. výstavu ovoce, kde pod patronací 
starosty našeho města proběhla soutěž o nejkrásnější jablko. 
Degustace navazuje na tuto výstavu a klade si za cíl určit, která 
z  30vybraných odrůd jablek je nejchutnější. K  degustaci byli 
pozváni všichni vystavovatelé ovoce a  tři žáci ZŠ Přibyslav 
s Mgr. Marií Zichovou. Celkem se hodnocení zúčastnilo 14 čle-

nů. Vlastní chod degustace zajišťovalo 5 členů výboru ZO ČZS. V úvodu byli hod-
notitelé seznámeni se způsobem hodnocení jablek v sedmi kritériích (vzhled, vůně, 
slupka, tuhost dužniny, šťavnatost, sladkost, celková chuť). Každé kritérium se hod-
notí v 9 bodové stupnici. Hodnotitelé obdrželi tabulky, do kterých zapisovali bodové 
hodnocení jednotlivých odrůd. Nejprve se hodnotil vzhled vystavených odrůd jablek 
označených jen pod číslem. Potom proběhlo bodové hodnocení ostatních kritérií. 
Údaje byly od jednotlivých hodnotitelů postupně předávány pracovnicím, které je 
zanášely do počítače. Tyto údaje vyplnily do výsledné tabulky, kde byly hodnocené 
vzorky seřazeny podle počtu bodů a byl jim přiřazen název odrůdy. Do té doby vše 
probíhalo anonymně. Vítězná odrůda tak získala nevyšší počet bodů.

Tuto tabulku se souhrnným bodovým hodnocením a s přiřazenými názvy obdrželi 
všichni účastníci na závěr degustace. Získali tak přehled o chuťových vlastnostech 
u nás pěstovaných odrůd jablek. Výsledné hodnocení zahrnuje kromě chuti i vzhled. 
Pokud se někdo zajímá jenom o vzhled, je v tabulce uvedeno pořadí jen chuťové. 

Celkové pořadí prvních 10 odrůd je následující: Rubín, Red Delicius,Topaz, 
Šampion, Idared, Rosana, Vysočina, Aneta, Rozela, Lord Lambourne.

Pořadí prvních 10 odrůd jen podle chuti: Topaz, Rubín, Šampion, Red Delicious, 
Rosana, Vysočina, Rozela, Aneta, Lord Lambourne, Idared.

Do hodnocení byla zařazena jak jablka nových, tak i starších odrůd z Přibyslavi 
a okolních obcí. Je potěšující, že v desítce nejchutnějších jablek se umístilo 5 odrůd 
rezistentních, které nevyžadují chemickou ochranu proti strupovitosti. Účastníci 
degustace si vyměnili zkušenosti s pěstováním nových i starších odrůd jablek. Oce-
nili také průběh degustace, která zabrala 2 hodiny času, včetně malého pohoštění 
a zhotovení výsledné tabulky.

Albín Jaitner
předseda ZO ČZS Přibyslav 

Degustace jablek 2018
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Jako každý rok byl svátek svatého Mikuláše. V Keřkově byla už potřetí připomínka 
tohoto svatého, který neodmyslitelně do zimních a tajuplných večerů patří. Samo-
zřejmě že hlavně pro děti.

Ta tajuplnost je vždy umocněna peklem s čertovskou cháskou a v nebi zase Miku-
lášem a anděly. Bylo to krásné a K eřkovským patří poděkování. Myslím, že takovou 
duší toho všeho jsou Petříčkovi a Wasserbauerovi a je úžasné, jak se zapojila snad 
všechna mládež mužského i ženského rodu z Keřkova. Obdiv zasluhuje i „nebeský 
salon“, který se postaral o nádherné kostýmy andělům a jehož šéfovou byla Maruška 
Novotná. O zakončení u kávy, čaje a punče se spoustou cukroví, sladkých i slaných 
dobrot se postaraly ženy z Keřkova s panem F. Pátkem. Takže hodně díků za krásný 
zážitek z keřkovského pekla a nebe - posílají návštěvníci. Svatý Mikuláš může být 
spokojen!

Marie Voralová

Keřkovské peklo potřetí
Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, jsem potěšena, že vás mohu 

informovat o kulturním dění v našem městě i v roce 2019! Doufám, že jste do něj 
vstoupili, jak se říká, pravou nohou a přinese vám mnoho štěstí a především zdraví 
a spokojenosti. 

Vánoční svátky jsou za námi a my se opět vrháme do práce. Shrňme si prosinec.

První adventní neděle u nás v Kurfürstově domě proběhla v duchu vernisáže dvou 
výstav – „Svět panenek“ a „Kouzlo betlémů“. Tyto výstavy můžete navštívit do soboty 
5. ledna 2019. Nemeškejte!

V pondělí 3. prosince se maminky s dětmi z KVC Harmonie v dětském oddělení 
knihovny setkaly s   andělem, který dětem rozdal balíčky za to, že byly celý rok hodné. 
A  samozřejmě také řekly básničku a  zazpívaly písničku. Jak si poradily ve  středu 
5. prosince s čertem, se dozvíme při dalším setkání – v pondělí 7. ledna dopoledne. 

V sobotu 8. prosince jste se mohli vypravit do kina, v neděli 9. 12. zpíval chotěboř-
ský sbor v kulturním domě Mši vánoční J. J. Ryby. 

V týdnu od 10. prosince jsme u nás přivítali v pondělí, středu i čtvrtek malé zájem-
ce o naše krásné výstavy – přišly k nám děti z místní MŠ i se svými paními učitelkami. 
Děkujeme jim za milou návštěvu.

V  pátek 14. a  sobotu 15. 12. probíhal v  kulturním domě prodej knih. Věříme, 
že kdo zavítal, neprohloupil, a podařilo se mu vybrat něco pěkného, třeba i pod 
vánoční stromeček. 

V  pátek 14. 12. se konala v  dětském oddělení knihovny poslední tvořivá dílna 
v roce 2018 a byla skvělá! Byla jsem překvapená a nadšená, kolik z vás si našlo cestu 
a mohlo si tak vyrobit vánoční ozdoby. Všem se moc povedly. 

O víkendu 15. a 16. prosince se hrálo v kulturním domě loutkové divadýlko, mohli 
jste zhlédnout výborný fi lm a koncert v rámci fi lmového klubu a navštívit ve farním 
areálu živý betlém s bohatým doprovodným programem.

Na svátek sv. Štěpána se v kostele zpívaly koledy. Věříme, že jste se připojili. 

A v lednu? Samozřejmě nás čeká Tříkrálová sbírka – v sobotu 5. ledna. Děkujeme 
všem koledníkům i dárcům.

Jak bylo zmíněno výše, první lednové pondělí dopoledne patří knihovna mamin-
kám a dětem z KVC Harmonie. Těšíme se.

Ve  čtvrtek 17. ledna za  námi do  knihovny přijdou Sluníčka z  MŠ a  povídat si 
budeme o tom, jak se daří zvířátkům v přírodě v zimním období.

V pátek 18. ledna od 14:30 hodin se moc těším na všechny malé šikuly, kteří při-
jdou do naší tvořivé dílničky v knihovně. Vstupné zdarma, výrobky si berete domů.

V  sobotu 19. ledna vás srdečně zveme do  kulturního domu na  fi lmový klub! 
Nenechte si ujít koprodukční fi lm „Foxtrot“ oceněný Velkou cenou poroty na  fi l-
movém festivalu v  Benátkách 2017 a  také koncert Petra Wajsara známého jako 
„Develooper“. Vstupné 60 Kč na fi lm, 40 Kč na koncert. Tutéž sobotu si pro milovní-
ky dřevěných herců Přibyslavská pimprlata připravila pohádku O líném Honzovi. 
Představení probíhá ve 14:00 hodin a druhé pak v 15:30.

O týden později, v sobotu 26. ledna, se bude v kulturním domě opět promítat. 
Od 17:00 vás čeká milý slovensko-český animovaný fi lm „Mimi & Líza: Záhada vá-
nočního světla“ a od 19:30 budeme dávat český fi lm „Po čem muži touží“. Vstupné 
na fi lm činí 60 Kč. A zrovna vás ráda pozvu i na únorové fi lmy, protože kino poběží 
i v sobotu 2. února – od 17:00 bude připravena pohádková komedie „Malá čaro-
dějnice“ a od 19:30 romantická komedie „Dámský klub“ v hlavních rolích s Diane 
Keaton, Jane Fonda a dalšími. 

V úterý 5. února od 19:00 hodin se můžete v kulturním domě těšit na dlouho avi-
zovaný zábavný pořad „Cestou necestou Miroslava Donutila“. Lístky jsou v době 
psaní příspěvku (17. 12.) již téměř vyprodané, těšíme se tedy na plný sál. 

A nezapomeňte – v pátek 1. března v 19:00 bude v kulturním domě vystupovat se 
svým pořadem pan Josef Alois Náhlovský. Celým zábavným večerem bude provázet 
Pepa Štross a jeho syn. Lístky jsou v předprodeji stále k dispozici.

Pohodový a úspěšný vstup do roku 2019 vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Vítejte v novém roce
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Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, ani v roce 2019 nebudete ochuzeni o svou malou porci 
luštění. I  letos si můžete namáhat mozkové závity, avšak náš kvíz bude mít 

trochu jiný formát. Budete vždy hledat tři spisovatele podle několika zveřejně-
ných indicií – např. místo narození či úmrtí, věk, známé dílo, hlavní hrdina díla, různé 
zajímavosti ze života a jiné. Nově budeme z došlých odpovědí také losovat ty, kteří 
získají odměnu. Budou tři a bude to napínavější. Jdeme na to ☺

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

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

Těším se na odpovědi! :)

Kdo je to?
1. a) Hrusice b) Mikeš c) nejen spisovatel, ale i malíř

2. a) básník b) zemřel v roce 2018 c) Dva lelci ve skříni d) Lichožrouti

3.  a) Angličan b) vystudoval matematiku na univerzitě v Cambridge
c) Ijáček, Prasátko, Tygr a další d) jeho syn se jmenoval Kryštof Robin

 M. Gögeová

Nový most na silnici k Pořežínu

 Foto: Ivo Havlík

V zimních měsících řeší dopravní policisté napříč celým krajem velké množství 
dopravních nehod, které souvisí s jízdou po komunikaci, která je pokrytá souvislou 
vrstvou sněhu nebo v některých případech značně zledovatělá. Řidiči si totiž často 
neuvědomují, že vozidlo, které řídí, se v zimě na silnici chová zcela jinak, než v ostat-
ních ročních obdobích. Právě toto je jeden z důvodů, proč k dopravním nehodám 
dochází. Samotný řidič někdy ani neví, jak se jeho vozidlo na takovém povrchu může 
zachovat (např. při prudkém brždění). Řidiči ve velkém množství případů nepřizpů-
sobí rychlost jízdy svým schopnostem, povětrnostním podmínkám, stavu a povaze 
vozovky a na kluzkém povrchu komunikace dostanou smyk, který nezvládnou a s vo-
zidlem havarují. Styl jízdy se v zimním a letním období velmi liší. V zimě musí řidiči 
počítat s horší přilnavostí pneumatik, s větším nebezpečím smyku a nezvládnutím 
vozidla. Je důležité mít na paměti, že povinnost, aby řidiči měli automobil vybavený 
zimními pneumatikami, vyplývá přímo ze zákona a není radno tuto skutečnost pod-
ceňovat, a to ani v případě, že vozovka zrovna pokrytá sněhem či námrazou není.

Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou řidiči povinni mít 
vozidlo vybaveno zimními pneumatikami v době od 1. listopadu do 31. března, a to 
tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza 
nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní 
komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo s ma-
ximální přípustnou hmotností do tři a půl tuny musí mít na všech kolech zimní pne-
umatiky s hloubkou dezénu nejméně čtyři milimetry. Vozidlo s maximální hmotností 
převyšující tři a půl tuny musí mít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav 
a hloubka dezénu pneumatik musí být v tomto případě minimálně šest milimetrů.

Řidiči si ale často neuvědomují, že pouze používání zimních pneumatik pro jízdu 
v zimním období nestačí. V tomto období je velice nutné dbát dalších zásad bezpeč-
né jízdy. Pojďme si proto některé z nich připomenout.

• Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci prudce nebrzděte, nezatáčej-
te nebo nezrychlujte. Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla

• Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat s tím, že brzdná 
dráha vozidla se na zledovatělém nebo sněhem pokrytém povrchu prodlužuje

• Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém 
směru. Zatáčku projíždějte plynule a nebrzděte v ní. Pokud už ale musíte v za-
táčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně

• Ve  vozidle s  sebou vozte sněhové řetězy a  jejich nasazení si doma v  klidu 
vyzkoušejte

• Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Za  jízdy musíte mít rozhled 
do všech směrů jízdy

• Důležitá je i příprava vozidla. Automobil zkontrolujte a doplňte zimní směsi 
do ostřikovačů. Své vozidlo mějte vždy v dobrém technickém stavu a pravidel-
ně ho kontrolujte

Na svých cestách buďte opatrní a za každých okolností dbejte zásad bezpečné 
jízdy. Jedině tak můžete snížit riziko toho, že se stanete účastníky dopravní nehody 
a vrátíte se zpět do bezpečí vašeho domova. Raději zvolte pomalejší styl jízdy, ať už 
jedete kamkoliv. V některých případech se nevyplácí zbytečně chvátat. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. Martin Hron
vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz

Policisté upozorňují 
řidiče, aby se soustředili 
v zimním období na jízdu 
v silničním provozu

Uzávěrka příštího čísla 18. 1. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 1. 2019)
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Po Přibyslavi v ulici Prokopova – Žižkova – Komenského – Nerudova nám chodí 
NOVINOVÝ FANTOM. Vybírá schránky s novinami, hlavně v pátek a sobotu, když 
je v denním tisku barevná příloha nebo televizní program. Objevuje se vždy ráno, 
hned po  rozvozu novin. Nevím, jaký člověk to může mezi námi být, když nemá 
20 Kč na vlastní noviny. Proto si dávejte pozor. Střídá ulice a může i klidně rozšířit  
 své pole působení.

Miroslav Dubský

V našich ulicích řádí FANTOM
(I takoví lidé žijí mezi námi.)

 Sníh a situace na dálnici 12. prosince komplikovaly dopravu v Přibyslavi

Přibyslav byla ve středu 12. prosince po-
prvé v letošní zimě zasypána vysokou vrstvou 
sněhu. 

Dopravní situaci ve  městě ovlivnila i  sku-
tečnost, že policie kvůli hustému sněžení 
a  nesjízdné vozovce uzavřela dálnici D1 
na Vysočině. Páteřní česko - moravská komu-
nikace se na dlouhé hodiny stala obrovským 
parkovištěm kamiónů a osobních aut, kolona 
měřila několik desítek kilometrů.

Po  nočním sněžení zůstaly neprůjezdné 
i  některé úseky železnice. Výluka například 
byla mezi stanicemi Přibyslav a  Sázava 
u Žďáru. Web Českých drah uváděl, že tam 
místo vlaků jezdil jen omezený počet autobu-
sů a zpoždění narůstalo.

Kvůli vyprošťování kamionů byla na něko-
lik hodin uzavřena silnice číslo 34 u  obce Jitkov na  Havlíčkobrodsku, takže bylo 
zablokováno silniční spojení mezi městy Přibyslav a Chotěboř.

Bohdan Kocián z přibyslavské stanice Českého meteorologického ústavu informo-
val, že na přibyslavském letišti v úterý 11. prosince v sedm hodin ráno leželo 6 cm 
sněhu, za 24 hodin potom připadlo 21 cm nového sněhu, takže ve středu 12. pro-
since v sedm hodin ráno meteorologové naměřili 27 cm celkové sněhové pokrývky.

Text a foto: Ivo Havlík

 Přibyslavskému Rudoarmějci příslo-
večný svatý Petr nasadil bílou čepici

Sněhová peřina se roztrhla i nad 
Přibyslaví

JELEN & PŘÁTELÉ DOMA – tak kluci z kapely Jelen pojmenovali hudební večer, 
který se uskuteční 18. 5. 2019 v areálu pod přibyslavským zámkem v Přibyslavi.

Skupina JELEN má za sebou úspěšná vystoupení festivalové sezóny 2018. Napří-
klad na Majálesech (Praha, Brno, Bratislava, Hradec Králové), Open Air koncerty 
na Okoři či Lokti, nebo osm prázdninových prestižních zastávek na festivalu Hrady 
CZ., a přibližně dalších 30 vystoupení po celé republice i na Slovensku. Před Vánoci 
potom Jeleni zakončili svoje předvánoční turné vyprodaným koncertem v pražském 
Foru Karlín.

Přibyslavský open air bude jedním z prvních vystoupení kapely po téměř půlroční 
pauze.

Koncerty na Vysočině mají pro Martina Kasala, Ondru, Tomáše a Pepu Málkovi 
příchuť jedinečnosti. Kapela zde pravidelně vystupuje na největších festivalech a plní 
kulturní domy při samostatných koncertech. 

Pro akci Jeleni vybrali místo s  jedinečnou atmosférou, které pamatuje několik 
ročníků Šatlava festu . Kapacita areálu bude přizpůsobena pohodlí návštěvníků.

„V Přibyslavi jsme naposledy koncertovali v rámci přibyslavského Nocturna, tak 
věřím, že se mezi námi a  publikem podaří vytvořit minimálně stejně tak úžasná 
atmosféra, jako tomu bylo ve farní stodole“, říká kapela.

„Určitě nám k tomu pomůžou Bandjeez s Davidem Stypkou, kteří s námi odjeli 
dvě společná turné, proto byli první, na koho jsme se obrátili, jestli by s námi v Při-
byslavi nezahráli“, doplňuje baskytarista Ondra Málek.

Kapela Jelen vystoupí v květnu doma v Přibyslavi

Mimo Jeleny a Davida Stypku se můžou návštěvníci těšit na kapelu Poetika a pís-
ničkářku Terku Balonovou, která absolvuje s Jelenem letošní předvánoční turné. 
Nejlevnější vstupenky je možné zakoupit do 31. 1. 2019 na www.ticketportal.cz

Martin Kasal

Vážení spoluobčané města Přibyslav a všech přidružených obcí, 
dovolte mi, abych touto cestou srdečně poděkovala především vám všem, kteří 

jste společně s námi již pošesté putovali s  Josefem a Marií do Betléma, do města 
Davidova za „Ježíškem“, a že jste v tomto předvánočním shonu našli čas a společně 
s dětmi za námi do farní stodoly přišli. Jako pokaždé nám velkou radost udělaly roz-
zářené dětské oči jak pozorně i rozpačitě sledovaly celé vystoupení. Vždyť bez vaší 
účasti a těch rozzářených dětských očí, by naše konání nemělo žádného významu. 
Poděkování patří také našemu přibyslavskému panu faráři magistru Pavlu Sandt-
nerovi za  poskytnutí prostor a  zázemí, místostarostovi města Přibyslav Michaelu 
Omesovi, který si náš malý projekt vzal opět pod svá křídla. Dále našim  sponzorům: 
městu Přibyslav, Acu Industries, k.s., Osivě Přibyslav, fi rmě NEUFE, spol.s r.o., Apoly, 
s r.o., a akciové společnosti Amylon za jejich fi nanční příspěvky, a v neposlední řadě 
naší příspěvkové organizaci Kulturnímu zařízení města Přibyslav, která nám zajis-
tila publicitu a  zapůjčila dobové kostýmy. Také bych chtěla poděkovat děvčatům 
z  přibyslavské cukrárny FONTÁNA za vánoční cukroví a vedoucímu přibyslavské 
prodejny potravin za poskytnuté pečivo. Velké poděkování posíláme také do Dobré 
u  Přibyslavi za  půjčení oslíka Jarmila, který je miláčkem především dětí, ale i  do-
spělých, a mladému zemědělci z Olešenky za zapůjčení oveček. Samozřejmě velké 
díky i malým účinkujícím z přibyslavské školky za jejich krásné vánoční vystoupení, 
hudební skupině přibyslavské farnosti, mladému kováři a panu zvukaři a všem or-
ganizátorům, kteří se na našem malém projektu jakkoli podíleli, za jejich ochotu, čas 
a nasazení. Velké díky patří slečně Marušce Blažíčkové, která zase připravila pro děti 
dílničky, které se opět velice vydařily a sklidily veliký úspěch. Děti měly možnost si 
samy vyrobit andělíčka, vánočního soba, svícen z jehličí nebo sněhuláka z lahvových 
víček. Poděkování také patří děvčatům zajišťujícím pro vás občerstvení, maminkám 
a babičkám, které nám připravily pohoštění, účinkujícím, a především účinkujícím 
děvčatům za projevenou odvahu.

Děkuji, že jste za námi přišli a přeji Vám všem požehnaný rok 2019. 

Irena Rezničenková

Živý Betlém rok 2018
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Vizualizaci nového sportovního areálu podle projektu havlíčkobrodského ar-
chitekta Milana Stejskala na  poslední tiskové besedě na  radnici 5. prosince roku 
2018 novinářům představili starosta a místostarosta Přibyslavi - Martin Kamarád 
a Michael Omes.

Jádrem zajímavého projektu bude oboustranná tribuna. Na její východní straně je 
plánováno kryté hlediště s pohledem na fotbalový trávník, uprostřed západní strany 
bude rozmístěno několik sedadel pro diváky utkání ve volejbalu, tenisu a badminto-
nu, na okrajích poroste kaskádovitá zeleň.

Přibyslav touží po důstojnějším stadionu

 Matin Kamarád novinářům ukazuje, jak by měla vypadat 
krytá tribuna fotbalového hřiště SK Přibyslav.

 Na odvrácené straně tribuny budou volejbalové a tenisové kurty. 

Na přibyslavském zámku „Zachariáše z Hradce“ se 
8. prosince 2018 konala volba nového starosty Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS).

Volby se konaly proto, že nejpočetnější občanský 
spolek v zemi 15 týdnů starostu neměl, když 18. srp-
na 2018 náhle - shodou okolností také v  Přibyslavi 
- zemřel Karel Richter, který spolek vedl nepřetržitě 
18 let. 

Starostové okresních sdružení hasičů do  čela 
SH ČMS zvolili Jana Slámečku. Jeho vítězství již v prv-
ním kole bylo výrazné - z 399 možných hlasů jich ob-
držel 320, to je 80,2 %. 

Nejvážnější protikandidát Jaroslav Salivar, člen sbo-
ru dobrovolných hasičů města Radnice v okrese Roky-
cany, získal 69 hlasů, to je 17,29 procent. 

Pouhých 10 hlasů patřilo Milanu Spilkovi ze sboru 
dobrovolných hasičů obce Radětice v okrese Příbram.

Jan Slámečka se narodil 26. srpna 1952 v obci Olší 
v okrese Žďár nad Sázavou a tam také je od dětských 
let členem hasičského spolku. Ve  155 let dlouhé 

historii českého hasičského hnutí je druhým starostou 
rodem z Vysočiny (legendární JUDr. Miroslav Řepiský 
a čestný občan města Přibyslav sice s Vysočinou byl 
bytostně spojen, pocházel však z Václavovic v okrese 
Frýdek - Místek a do Olešné u Nového Města na Mo-
ravě se v mládí “přiženil”).

V  roce 1934 byl starostou České zemské hasičské 
jednoty zvolen František Raupach, velitel hasičů Ně-
meckého (dnes Havlíčkova) Brodu. Z funkce odstoupil 
18. prosince 1938, shodou okolností tedy před rovný-
mi 80 lety. 

Od  okupačního roku 1939 Raupach do  své smrti 
na jaře 1941 vedl protektorátní Svaz českého hasičstva 
v Čechách a na Moravě.

V historii Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
které bylo ustaveno po roce 1989, je Jan Slámečka jeho 
třetím starostou. 

V čele SH ČMS v letech 1992 - 2000 stál Ing. Rudolf 
Manoušek z Blanska a v letech 2000 - 2018 Ing. Karel 
Richter z Kylešovic v okrese Opava.

 Nový starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Jan Slámečka před hasičskými prapory 

v obřadní síni přibyslavského zámku

V Přibyslavi byl poprvé v historii zvolen starosta dobrovolných hasičů

Doprostřed dvojstranné tribuny ve tvaru písmene A by se měly vejít šatny, sprchy 
a herna stolního tenisu.

Funkční tribuna bude navazovat na předválečnou sokolovnu, jejíž sociální zázemí 
zdaleka nevyhovuje současným požadavkům na hygienu sportovců. V těsných šat-
nách v nedělních podvečerech svlékají propocené dresy a zouvají zablácené kopačky 
fotbalisté SK Přibyslav, v pondělí se tam převléká mládež tělocvičné jednoty Sokol.

Martin Kamarád uvedl, že v roce 2019 by měl být dopracován projekt. Vzápětí 
bude samospráva usilovat o dotaci z prostředků ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Dílo by mohlo sloužit v roce 2021 nebo 2022.

Michael Omes dodal, že po letošních komunálních volbách byla na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva města zvolena komise pro sportovní a mimočasové aktivity, 
ta by se na realizaci nového stadionu měla svými podněty podílet.

Text a foto: Ivo Havlík

Blahopřejný dopis prvnímu muži dobrovolných 
hasičů zaslal starosta města Přibyslav Martin Kamarád.

Text a foto: Ivo Havlík
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Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR 2018

Na poslední disciplínu 6. ročníku dorazilo soutěžit 27 juniorských závodníků (tradičně nejpočetnější byla 
kategorie nejmladších dětí) a zapojilo se také 13 rodičů.

Nejmladší děti házely žetony na  plátno s  terčem s  obrázky umístěným na  podlaze. Ostatní kategorie 
trefovaly šipky na klasický terč umístěný na zdi.

V roce 2013 jsme začínali první disciplínou bruslení na zamrzlém rybníku „Pumprťák“  se čtyřmi kategori-
emi (dívky mladší/starší, chlapci mladší/starší) a o pět let později v roce 2018 končíme se šesti kategoriemi 
(nejmladší děti a kategorie rodina). Některé děti byly s námi od prvního ročníku, jiné se během těch 6 let 
trvání PDJr teprve narodily a přidaly se do soutěžního klání, jakmile se dokázaly samy postavit a chodit ☺, 
udržet míč nebo hokejku. Bylo krásné, až dojemné, pozorovat, jak se děti postupně mění, rostou, sílí, věří 
si, povzbuzují se. Mezi dětmi vznikala nová přátelství. Vždyť soutěže se zúčastňovaly celé rodiny a nedělní 
dopoledne jednou měsíčně trávily sportem, pohybem , namísto obvyklé přípravy nedělního oběda.

Přesto jsme se rozhodli v organizaci dalšího ročníku PDJr již nepokračovat. Říká se, že: „v nejlepším se 
má přestat“ - a my se domníváme, že ten čas právě teď nastal. Svůj čas i energii věnujeme ale nadále akcím, 
které organizuje Místní skupina ČČK Přibyslav (MS ČČK), a na které v poslední době nezbýval potřebný 
čas a příprava. Určitě se s vámi tedy neloučíme, jen se s námi budete setkávat, v případě vašeho zájmu, při 
jiných aktivitách spojených s MS ČČK Přibyslav. Děkujeme za pochopení a za projevenou důvěru po celých 
6 let trvání Přibyslavského dvanáctiboje Junior. Velice si toho vážíme.

Kristýna a Petr Loužeckých
www.cckpribyslav.cz

Ohlédnutí za Přibyslavským dvanáctibojem Junior 
2013–2018

12. disciplína – ŠIPKY – 16. 12. 2018

Za  výpomoc děkujeme také všem rodičům 
i starším dětem, kteří se zapojili do organizace 
disciplín v  průběhu celého letošního ročníku 
soutěže.

Vážíme si podpory Základní školy Přibyslav 
i  podpory Oblastního spolku ČČK Havlíčkův 
Brod. Velký dík patří paní Anně Šnýdl Doubko-
vé z  Místní skupiny ČČK Přibyslav za  přípravu 
upoutávek na všech 12 disciplín a za vytvoření 
krásných pamětních listů a diplomů pro první tři 
umístěné děti a rodiny.

Přejeme všem mnoho úspěchů, 
nejen sportovních,  v novém roce 2019!

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

www.cckpribyslav.cz

Za podporu v roce 2018 děkujeme 
těmto organizacím:

Mlékárna Hlinsko a.s.

Kraj Vysočina
Jana Fialová

Město Přibyslav

ACO Industries k.s. Přibyslav

Cukrárna Fontána Přibyslav

COOP Přibyslav

Amylon a.s., Ronov nad Sázavou

Po skončení 12. disciplíny jsme vyhlásili vítěze 
jednotlivých kategorií vč. kategorie RODINA. 
Připraveny byly medaile, diplomy, pamětní listy 
a upomínkové předměty. Sedm dětí navíc získalo 
medaili za 100 % účast na 6. ročníku:

Děti se 100 % účastí:
5 nejmladších dětí
1 chlapec mladší
1 chlapec starší

Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 57 dětí 
a 22 rodin.
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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi seznámit vás s úspěšným vstupem našich mladých fotbalových nadějí 
do sezóny 2018/2019. Kluci letos v srpnu nastoupili do krajské I. A třídy mladších 
žáků (ročníky 2006 a 2007) proti jedenácti soupeřům, mezi nimiž nechyběly vyhlá-
šené fotbalové kluby jako Světlá nad Sázavou, Pacov, Telč, Třešť nebo Kamenice 
nad Lipou.

Na rozdíl od uvedených týmů se potýkáme s nedostatkem chlapců uvedených 
ročníků, proto jsme byli nuceni doplnit náš tým několika fotbalisty z nižší věkové ka-
tegorie. Do složení týmu se zapojilo těchto 17 hráčů: ročník 2006 – Luboš Daniško, 
Radek Imramovský, Marek Dobrý, Daniel Wasserbauer, Šimon Mach, Adam Stehno, 
Radek Havlíček, Tomáš Háněl, ročník 2007 – Adam Vaverka, Dušan Šrámek, Matyáš 
Vopršal, Ondřej Štohanzl, ročník 2008 – David Dočekal, Kamil Vaverka, Lukáš Svo-
boda, Jakub Kasal a Vojtěch Křesťan.

Ne všichni hráči se účastní tréninků i zápasů pravidelně, ale „zdravé jádro“ složené 
z 11-13 chlapců bylo velice zodpovědné jak v přípravě, tak v zápasech. Základem 
úspěchů této party kluků je jejich přístup k  přípravě a  zejména snaha překonat 
vlastní nedostatky i touha naučit se novým dovednostem, bez vzdoru a urážení. To 
je vzhledem k věku chlapců opravdu výjimečné.

Podzimní část sezóny jsme prošli bez ztráty kytičky a všech jedenáct zápasů vyhráli 
s  impozantním skóre 71 vstřelených a 5 obdržených branek. Nechci vyzdvihovat 
konkrétní hráče, protože hlavní síla je v kolektivu a byla cítit nejen v zápasech (nebyly 
všechny jednoduché), ale hlavně při dlouhých cestách autobusem po nepříjemně 
brzkém vstávání a v šatně před zápasy. Dobrá nálada, vtípky a velká soudržnost zdo-
bila tuhle partičku mladých fotbalistů nepřetržitě. Fyzickým vzrůstem jsme vzhledem 
k věku některých chlapců budili u některých sebevědomých soupeřů úsměvy a našly 
by se i posměšné poznámky, ale ty pravidelně mizely hned po prvních minutách zá-
pasů, protože soupeři se většinou potkali s míčem až při jeho lovení z vlastní branky. 
Dalším důležitým faktorem našich úspěchů byla skutečnost, že vzhledem k před-
váděné hře jsme nezaznamenali žádná vážná zranění a naše sestava byla stabilní.

Velké poděkování patří i všem rodičům za podporu mladých fotbalistů.

za trenéry
MVDr. Jaromír Vopršal

Mladší žáci SK Přibyslav válí!

 
26.1.2019 LIGA VYSOČINY STARŠÍCH ŽÁKŮ 9:00-16:00  

3.2.2019 PŘEBOR VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 9:00-15:00  

16.2.2019 LIGA VYSOČINY MUŽŮ 9:00-17:00  

    

SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT!!!  
 

DĚKUJEME PARTNERŮM: 
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Upozorňujeme návštěvníky, že na  kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy.

 

 

houpací

nauzea
orchestra

dj baltazar

UTÍN GROUND

9/2/2019
19.30
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Upozorňujeme návštěvníky, že na  kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy.
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leden 2019
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. ledna 2019 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2019 Rytmy tkáně přírody/výstava M. Kovala Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. ledna 2019 Předprodej vstupenek – Josef Alois Náhlovský Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2019 Svět panenek a kouzlo betlémů/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 5. ledna 2019 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka Město Přibyslav Město Přibyslav
– 5. ledna 2019 v 18.00 h. Tříkrálový koncert ŘK fara ŘKF Přibyslav 
– 5. ledna 2019 v 10.30 h. Svět panenek a kouzlo betlémů/ukončení výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 6. ledna v 10.30 h. Káva na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 7. ledna 2019 Rytmy tkáně přírody/ukončení výstavy Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 7. ledna 2019 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 7. ledna 2019 v 17.00 h. Setkání dětí na faře – 10 až 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 11. ledna v 19.00 h. Setkání mládeže na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 15. ledna od 17. 00 h. Setkání misijního klubka dětí na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 17. ledna 2019 od 13.00 h. Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 17. ledna 2019 ve 14.00 h. Setkání s písničkou Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 18. ledna 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 18. ledna v 19.00 h. Veřejné zasedání Pastorační a ekonomické rady farnosti ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 19. ledna 2019  ve 14.00; v 15.30 h. O líném Honzovi/Přib. pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 19. ledna 2019 v 19.30 h. FK – Foxtrot/fi lm; Develooper/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 21. ledna 2019 v 17.00 h. Setkání dětí na faře – 10 až 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 25. ledna v 19.00 h. Setkání mládeže na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 26. ledna 2019 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 26. ledna 2019 v 9.00 h. Liga Vysočiny starších žáků (fl orbal) Sportovní hala SK JUVENIS Přibyslav
– 26. ledna 2019 v 17.00 h. Mimi a Líza/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 26. ledna 2019 v 17.45 h. Škola základ života/divadlo pro předplatitele Horácké divadlo HD Jihlava
– 26. ledna 2019 v 19.30 h. Po čem muži touží/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. února 2019 v 17.00 h. Malá čarodějnice/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. února 2019 v 19.30 h. Dámský klub/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. února 2019 v 9.00 h. Přebor Vysočiny mladších žáků (fl orbal) Sportovní hala SK JUVENIS Přibyslav
– 5. února 2019 v 19.00 h. Cestou necestou – M. Donutil Kulturní dům KZM Přibyslav


