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Náměstí se většinou nachází ve středu města, tam kde se protínají nejvýznam-
nější komunikace. Vytváří jedinečný a zároveň charakteristický  prostor pro místní 
obyvatele i pro návštěvníky. Stává se tak nejenom centrem dění, ale také určitým 
zobrazením celého města.

V Přibyslavi se již poslední 3 roky hovoří o obnově (tzv. revitalizaci) náměstí. 
V roce 2017 proběhlo rozeslání anketních dotazníků do všech domácností. Do-
šlo k následnému vyhodnocení a předání přípravnému týmu pod vedením pana 
starosty. Původní časový plán se pozdržel z důvodů konání komunálních voleb 
v říjnu 2018. Další postup mělo koordinovat nově zvolené zastupitelstvo, což se 
postupně naplnilo. 

Zadání studie a následné kroky
V  roce 2019 bylo připraveno zadání pro vypracování architektonicko – ur-

banistické studie návrhu řešení Bechyňova náměstí. Z oslovených 12 stavebně 
projekčních kanceláří se nakonec objevily dva návrhy. Výběrová komise, kterou 
tvořili členové Rady města Přibyslav, odborníci z  oblasti architektury, dopravy 
a  památkové péče rozhodovala, zda některá z  předložených studií je vhodná 
k dalšímu dopracování. Tento požadavek splnila studie společnosti Santis ze Žďá-
ru nad Sázavou.

Na posledním jednání zastupitelstva v loňském roce zazněla připomínka ze stra-
ny některých občanů města k způsobu soutěže o architektonické řešení přibyslav-
ského náměstí. Pan starosta, místostarosta a vedení města argumentovali, že již 
dříve zastupitelstvo rozhodlo o zvoleném způsobu získání projektu revitalizace 
náměstí. Důvody jsou menší (zejména fi nanční) rizika a možnost zapojit veřejnost 
do urbanistického řešení náměstí. Místní veřejnosti je dán prostor pro připomín-
kování a zohlednění případných návrhů, které se shodují s konceptem zadání.

Skloubení ruchu a klidové zóny
Na mnohých projednáních před výběrem i po výběru studie zaznělo, že náměstí 

je limitováno zejména dvěma rušnými komunikacemi a jejich křižovatkou, kterou 
není možné z  dopravního hlediska nikam odklonit. Určitým limitem pro nové 
a odvážnější návrhy je i střed památkové zóny. Památková zóna počítá s odkazem 
na minulost a historii nejen architektonickou, ale také kulturní a společenskou. 
Ve středověku se na náměstí konaly trhy, jejichž konání bylo jednou ze základních 
výsad města. Potvrdil je František Ditrichštejn ve svém privilegiu vydaném v roce 
1631.

Určitý ruch na náměstí má souvislost s nejstarší historií města. V dnešní době 
tuto návaznost můžeme spatřit v prostorách, které nabízejí hostinské, ubytovací 
a  ostatní služby, drobnější i  větší obchody. Pro současnost je nezbytně nutná 
možnost parkování. Určitý zdravý ruch by měl být vyvážen vhodnými prostorami 
se zelení a podmínkami pro relaxaci a odpočinek.

Přijďte prosím v pondělí 17. února v 18 hodin do kulturního domu seznámit se 
se studií a podiskutovat o našem náměstí. K dosažení správného cíle je spolupráce 
velmi vítána.

Děkuji.
Michael Omes

místostarosta města

Obnova náměstí

 Bechyňovo náměstí na historickém leteckém snímku (okolo r. 1941)

poř.č. kasička hodnota Obec - místní část / ulice
1 154 8069 Přibyslav - Bechyňovo náměstí, Kostelní
2 155 5450 Přibyslav - Česká, Havlíčkova, Gen. Luži
3 156 14600 Přibyslav - Česká Jablonná
4 157 9054 Přibyslav - Žižkova, U Barevny, Rašínova, U Trati
5 158 6050 Přibyslav - Hesovská, Na Vyhlídce, Filipova
6 159 6680 Přibyslav - Poříčí + Polenská
7 160 3960 Přibyslav - Prokopova, Komenského, Pelikánova
8 161 6660 Přibyslav - Nezvalova, Bezručova
9 162 5622 Přibyslav - Nerudova, Seifertova

10 163 9485 Přibyslav - Tržiště
11 164 7157 Přibyslav - Tyršova, Niklfeldova, U Lesa 
12 165 9552 Přibyslav - Příkopy, Jana Otty, Krátká
13 166 8229 Modlíkov
14 167 7114 Přibyslav - Lesnická, Hasičská, Zahradní

15 168 4055
Přibyslav - U Koupaliště, Bezpalcova, Podrázského, 
Ludmilova

16 169 6824 Přibyslav - Cihlářská, Dr. Půži, Malinského
17 170 14733 Žižkovo Pole
18 171 4034 Přibyslav - Husova, Vyšehrad
19 172 4440 Přibyslav - Utín
20 173 20730 Přibyslav - Dolní Jablonná
21 174 5605 Nové Dvory 1
22 175 8300 Nové Dvory 2
23 176 4930 Nové Dvory 3
24 177 3744 Přibyslav - Ronov, U Nádraží
25 178 5463 Olešenka 1
26 179 6090 Olešenka 2
27 180 12586 Přibyslav - Dobrá
28 181 5893 Stříbrné Hory 1
29 182 4175 Stříbrné Hory 2
30 183 6680 Přibyslav - Keřkov
31 184 4811 Přibyslav - Pecháčkova, Ronovská
32 185 8053 Přibyslav - Dvorek, Uhry
33 186 6747 Přibyslav - Hřiště
34 187 6081 Přibyslav - Jiráskova, Wolkerova
35 188 10748 Přibyslav - Ronovská + Tříkrálový koncert
SOUČET 262404 Přibyslavsko

Poděkování
Jménem pořadatelů Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku děkuji všem, kteří se do letošní 

sbírky zapojili a zasloužili se o tak krásný výsledek.
Bez dobrovolníků, kteří vytvoří skupinky tří králů, se tato největší charitativní akce 

v České republice neobejde.
Při veškeré snaze zorganizovat sbírku tak, aby nebyla vynechána pokud možno 

žádná domácnost v Přibyslavi a okolí, se může stát, že vás koledníci minou. Za tento 
nedostatek se omlouváme. Dodatečně je možné přispět například při Tříkrálovém 
koncertě nebo po dohodě s asistentem sbírky do termínu než se ukončí sbírka a začne 
se počítat. Zároveň je možné celoročně přispívat na konto sbírky.

Je dobře, že se do sbírky zapojují děti a mládež. Vydatně nám v tom pomáhají míst-
ní skauti a  také jednotlivé rodiny, ponejvíce maminky se svými dětmi nebo babičky 
s vnoučaty. Obohacením jsou i mladí vedoucí skupinek. Mnozí z nich dříve koledovali 
jako děti. 

Poděkování patří také organizátorům a hudebníkům, kteří připravili Tříkrálový kon-
cert. Mnoho z těch, kteří účinkovali se sotva stačili ohřát, odložit tříkrálovou korunu, 
převléct se a nastoupit „na jeviště“ farního sálu.

Smyslem sbírky je obdarovat druhého, který pomoc potřebuje. Tříkrálovou kole-
dou tuto pomoc můžeme zprostředkovat. Forma fi nančního daru se následně pro-
střednictvím pracovníků charity mění ve  službu, při které hraje lidský přístup svoji  
nenahraditelnou roli.

Štědrost lidí na Přibyslavsku může být nám všem velkým povzbuzením i jistotou, že 
nejsme nikdy sami. A pokud bychom se ocitli v nepříznivé životní situaci, dostane se 
nám pomoci.

Děkujeme. Michael Omes

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
2020 NA PŘIBYSLAVSKU
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Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav na rok 2020

Zastupitelstvo města Přibyslav na veřejném zasedání dne 18. 12. 2019 schválilo 
rozpočet města Přibyslav na rok 2020. Rozpočtové příjmy jsou schváleny ve výši 
85.954.400 Kč a výdaje ve výši 135.954.400 Kč. 

Celkové příjmy se skládají z příjmů daňových ve výši 71.950.000 Kč, nedaňových 
2.441.000 Kč, kapitálových 20.000 Kč a přijatých dotací 11.543.400 Kč. 

Celková částka výdajů se skládá z výdajů běžných ve výši 52.206.620 Kč a z vý-
dajů investičních ve  výši 83.747.780 Kč (z  toho rezerva kapitálových výdajů činí 
82.644.280 Kč). 

Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím jsou schváleny následovně: Mateřská 
škola Přibyslav 1.853.000 Kč, Základní škola Přibyslav 4.745.000 Kč, Kulturní zaříze-
ní města Přibyslav 3.758.000 Kč. 

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2020 výnosy ve  výši 
20.230.021 Kč, náklady 18.770.132 Kč a hospodářský výsledek 1.459.889 Kč.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy majetku
Radou města Přibyslav byla schválena smlouva o dílo se společností život památ-

kám, o.p.s., z Brtnice pro zpracování projektové dokumentace na zakázku „Stavební 
úpravy stavby občanského vybavení čp. 555 v ulici Husova, Přibyslav“. V minulém 
čísle občasníku bylo zmíněno výběrové řízení na investici města Přibyslav „Zateplení 
a rekonstrukce kotelny bytového domu Ronov 15“. Byla vybrána nabídka od společ-
nosti HV stavby a práce, s.r.o., z Rajhradic. Stavební práce, související s rekonstrukcí 
bytu v tomto domě, byly zahájeny, proběhlo předání staveniště. Dále z oblasti inves-
tic – bylo zahájeno výběrové řízení na rekonstrukci rybníků v České Jablonné, zakáz-
ka označena „Rekonstrukce vodních nádrží v místní části Česká Jablonná, Přibyslav“ 
a výběrové řízení na pořízení komunální techniky pro odbor technických služeb. 
Jedná se o nákup nového komunálního chodníkového malotraktoru a nového trak-
toru. V přípravě je řešeno výběrové řízení na pořízení nového kompaktoru odpadu 
„Bomagu“ na skládku města Přibyslav. Byla vyhlášena výzva pro realizaci investice 
„Přechod pro chodce ul. Havlíčkova, Přibyslav“ a  na  stavební úpravy kulturního 
domu v Utíně, zakázka označena „Stavební úpravy KD Utín – odstranění vlhkosti“. 

Bytová oblast – byl předán byt v domě s pečovatelskou službou (DPS) čp. 251. 
V tomto měsíci byly provedeny samoodečty vody, elektřiny a plynu v bytových do-
mech i v nebytových domech. Tyto podklady budou pro následné vyúčtování služeb 
nájemníkům. Proběhly drobné provozní opravy v bytech na základě žádostí nájem-
níků a řešení havarijních stavů.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
V lednových dnech bez sněhu je ve městě spousta práce s úklidem. Uklidíte jednu 

ulici, vejdete do druhé a pořád dokola…pytlíky od brambůrků, bonbonů, sušenek, 
papíry, plastové lahve, plechovky, nedopalky cigaret v trávě, na chodnících, nese-
brané psí výkaly ( jak to nezakryje alespoň na chvíli sníh). Děkujeme všem slušným 
lidem, kteří chtějí mít tak, jako my, čisté město a nikdy by po sobě na zemi nenechali 
ani kousek papírku. Technická četa města v tomto období pokračuje v odstraňování 
suchých větví i kácení stromů, které odborníci označili jako nebezpečné. Dolů tak 
musel například několik desetiletí starý buk na koupališti, jehož větve s krásnými 
červenými listy přesahovaly zídku poblíž altánku. Bylo nám to velmi líto, proto jsme 
ještě předtím povolali k posouzení nutnosti kácení dalšího odborníka. Pracuje se 
také na cyklostezce, kde se před pár dny nahnulo několik stromů, a musely dolů. 
Pro četné práce s uschlými dřevinami jsme pořídili novou výkonnou motorovou pilu. 
Průběžně opravujeme lampy veřejného osvětlení, které nám hlásíte, pokračují zed-
nické práce v bytovkách. V autobusové čekárně nám někdo rozbil okno. Zatím jsme 
se rozhodli ho nově nezasklívat. Je pod přístřeškem, takže dovnitř neprší a nám teď 
přijde zbytečné plýtvat penězi na nové sklo. Stačí, že po vás, kdo se tam hlavně v zim-
ních měsících pravidelně scházíte, musíme uklízet mnohdy nehorázný nepořádek.

Na skládku plánujeme pořídit nový kompaktor odpadu Bomag. Jde o stěžejní stroj 
k provozu skládky a stávající stroj už podléhá amortizaci, potřebuje četné nákladné 
opravy. Pro technickou četu města chystáme ve spolupráci s odborem správy ma-
jetku výběrové řízení na traktor a malý komunální traktor.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Ve sportovní hale je stále sezóna turnajů, tréninků v plném proudu. Znovu připomí-

nám, že rozpisy cvičení najdete na webových stránkách Sportovního zařízení města 
Přibyslav. Neustále je aktualizuji. Nově například přibylo cvičení v neděli – aerobic 
od 18 do 19 hodin. Letos je také nový step aerobic každé úterý od 19 do 20 hodin. 
Do sportovní haly plánujeme pořídit vytírací stroj hlavně na palubovku hlavního sálu, 
není to ale levná záležitost. K venkovnímu sportu vybíráme nejenom nové herní prvky, 
ale také ping-pongové stoly. Mohli bychom na ně získat dotaci z Fondu Vysočiny, o kte-
rou zažádáme. Stolní tenis je hra pro všechny generace, tak bychom rádi, aby to klaplo.

Přeji Vám pěkný únor. 
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Využití dřeva z kůrovcové kalamity.

Se dřevem včas vytěžených stromů, které byly napadeny kůrovcem, lze nakládat 
přibližně stejně, jako se dřevem zdravých stromů. Zbavením kmenů zbytků větví 
a kůry dojde k odstranění kůrovců, kteří jsou ve stromech zavrtáni. Okrajové části 
dřeva se očistí mechanickým omíláním, a protože kůrovec nenapadá středové části 
stromů, je tato vnitřní část dřeva zdravá a vhodná k dalšímu zpracování.

Platí to však jen pro stromy včas vytěžené. Pokud totiž kůrovec stihne vyžrat velkou 
část lýka, strom trpí nedostatkem živin a začne postupně vysychat a odumírat. A tím 
se degraduje i hodnota dřeva, protože suché a křehké dřevo již přestává být vhodné 
např. pro využití v nábytkářství nebo jako konstrukční dřevo do vazeb. 

Klest je možné likvidovat několika způsoby. Lze ho zpracovat a použít na topení 
v kamnech, popřípadě seštěpkovat nebo snést na hromady či do pruhů a nechat 
zetlít. Pálit ho na  pasece je možné po  ohlášení na  příslušnou stanici Hasičského 
záchranného sboru ČR a za dodržení protipožárních opatření.

Odborníci (a to nejen ekologové) se v poslední době přiklánějí spíše k názoru, že 
co nejvíce dřevní hmoty se má nechat zetlít na místě. Živiny se tak postupně vracejí 
zpátky do půdy a tlející materiál zadržuje v lese vodu a vytváří přirozené vlhké mik-
roklima, které lýkožroutovi nesvědčí. Často se povrch tlejícího dřeva stává místem, 
kde panují dobré podmínky pro vyklíčení semen a další růst semenáčků. Stejně tak 
vzniká daleko vhodnější mikroklima pro ujmutí nových výsadeb v porovnání s lesem 
zcela vyčištěným od klestí a trpícím suchem.

Příkladem může být například prales Mionší, který zatím kůrovci odolává. Je to 
díky tomu, že co tam spadne, to tam i zůstane ležet. Mezi spadlými dřevinami se 
tvoří malá jezírka a voda odtud tak rychle neodteče jako z dokonale vyčištěných lesů. 
V průmyslovém lese už za půl dne nikdo nepozná, že pršelo. Stromy jsou suchem 
oslabené a kůrovci pak lehce podléhají.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Během ledna probíhala činnost pečovatelské služby bez větších 
problémů.

Měsíc leden byl v Pečovatelské službě Přibyslav také ve znamení provádění vy-
účtování a  zasílání nejrůznějších statistických výkazů a  formulářů o  poskytované 
sociální službě. Bylo provedeno vyúčtování „Dotace na poskytování sociální služby 
na  rok 2019“, kde jsme v  minulém roce obdrželi na  provoz Pečovatelské služby 
Přibyslav dotaci v  souhrnné výši 1.152.000 Kč. Dotace byla určena pro poskyto-
vatele sociálních služeb určených pro obyvatele Kraje Vysočina formou Příspěvku 
na vyrovnávací platbu.

Dále bylo provedeno vyúčtování půjčovny kompenzačních a  rehabilitačních 
pomůcek, která funguje při Pečovatelské službě Přibyslav od  roku 2010 a  nabízí 
zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi po  úrazech, operacích, seniory nebo pro 
zdravotně postižené občany všech věkových kategorií. Tuto službu využilo v roce 
2019 43 občanů. Někteří měli tuto pomůcku zapůjčenou třeba jen několik dní (aby 
překlenuli dočasnou těžkou životní situaci), a někteří ji mají zapůjčenou dlouhodo-
bě, třeba i několik let. V roce 2019 byla na půjčovném vybrána částka 60.223 Kč.

V  úterý 21. 1. navštívily středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 
neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve  společenské místnosti poskytovaly 
příchozím odborné poradenství, které bylo bezplatné a servis sluchadel (např. čiš-
tění či výměnu komponentů sluchadel, prodej baterii apod.), který byl vzhledem 
k tomu, že se jedná o registrovanou sociální službu, za minimální poplatek. Termín 
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
18. 2. 2020 od 9 do 11 hodin ve společenské místnosti  Střediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).
Není třeba se objednávat!

Kontaktní osoba centra: Eva Kohoutová
mobil: 604 139 201
e-mail: eva.kohoutova@cnn-vysocina.cz
web: www.cnn-vysocina.cz

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu

ve čtvrtek 20. 2. 2020 od 13 do 16 hod.
Na konzultaci je nutné se předem objednat

na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018
u Mgr. Marcely Rýpalové, vedoucí poradny.

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

další poradny je v úterý 18. 2. 2020 v čase od 9.00 – 11.00 hodin ve Středisku 
pečovatelské služby. 

V nadcházejících měsících budou realizována povinná školení sociálních pracov-
níků a pracovníků v sociálních službách. Tyto obě profese se vzdělávají podle § 111 
a § 116 zákona o sociálních službách, kdy mají povinnost účastnit se vzdělávacích 
akcí a školení akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu mini-
málně 24 hodin ročně. 

Závěrem mého příspěvku bych si dovolila sdělit několik údajů ze statistiky za rok 
2019. V roce 2019 poskytla Pečovatelská služba Přibyslav své služby 127 klientům, 
a to jak z Přibyslavi, tak i z okolních obcí. Na úhradách od klientů za poskytovanou 
péči byla v roce 2019 vybrána částka 401.854 Kč. V uplynulém roce byla podána 
a řešena 1 stížnost na kvalitu námi poskytovaných služeb, která byla následně shle-
dána  neoprávněnou. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Sociální práce
V měsíci lednu se řešily běžné sociální záležitosti od nepředvídatelných či pro-

blémových po systematickou práci vykonávanou v rodinách či u jednotlivců. I letos 
jsme zažádali o dotaci na výkon sociální práce na MPSV, která je obcím poskytována 
v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi. 
Zúčastnila jsem se pravidelné metodické porady sociálních pracovníků obcí na KÚ 
Kraje Vysočina, kde jsme byli mimo jiné seznámeni s návrhem novely zákona o so-
ciálních službách, změnami v dávkách státní sociální podpory, s projektem věznice 
Světlá nad Sázavou „Mámu potřebuji“ a dalšími instrukcemi k výkonu činnosti. 

Již z kraje roku zasedala Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav a plá-
novala aktivity na jaro 2020. Vzhledem k tomu, že se blíží čas lyžařských výcviků, 
byla rozprava věnována podpoře dětí z  nízkopříjmových pracujících rodin nebo 
rodin vícečetných, které by bez pomoci nemohly tuto školní aktivitu dětem dopřát. 
I v letošním roce bude komise rozhodovat o poskytování dotací fyzickým osobám 
v sociálně nepříznivé situaci a předkládat ke schválení radě města. Komise se také 
vyslovila pro druhý pokus podání žádosti do soutěže „Obec přátelská rodině a seni-
orům“. Je přesvědčena, že máme v této oblasti co nabídnout, ale i zdokonalit, a výhra 
formou statisícové dotace by byla příjemným přispěním na rozšíření prorodinných 
aktivit v obci. Postupně tak zaktualizujeme plán rozvoje rodinné politiky a vyčkáme 
na výzvu MPSV k podávání žádostí. 

Dále podnikáme kroky k podání žádosti o zařazení do Krajské sítě sociálních slu-
žeb Kraje Vysočina ohledně rozšíření péče o zdravotně postižené občany a seniory 
formou denního stacionáře. Abychom do budoucna mohli o této službě vyjednávat 
jak na místní a další úrovni, je třeba dopředu rezervovat kapacitu pro vznik zařízení 
v naší obci. Využijeme tak výzvy k zařazení do této sítě a vyčkáme na rozhodnutí 
zastupitelstva kraje. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

 105/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 18. 12. 2019.
Termín: 25. 12. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

106/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Finančního výboru Za-
stupitelstva města Přibyslav na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Jaroš Libor
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

107/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Přibyslav na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Ing. Orgoníková Lucie
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

108/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 334/2 
o výměře 99 m2 a části pozemku parc. č. 334/17 o výměře 7 091 m2 v k. ú. 
Přibyslav od pana (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 
582 22 Přibyslav za kupní cenu 2.157.000 Kč. Náklady spojené s koupí hradí 
město Přibyslav. Zároveň město Přibyslav souhlasí s navrženou spoluúčastí 
paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) na nákladech 
stavby technické infrastruktury K Hesovu v maximální výši 400.000 Kč. Pokud 
příslušná smlouva nebude uzavřena do  šesti měsíců od  18. 12. 2019, toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 18. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

109/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej části pozemku parc. č. 532/4 
o výměře 40 m2 v k. ú. Dolní Jablonná panu (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav za  kupní cenu 4.000 Kč. Náklady 
spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 18. 12. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 18. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 5

110/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č. 532/11 o vý-
měře 56 m2 a části pozemku parc. č. 532/4 o výměře 27 m2 v k. ú. Dolní Jablon-
ná ve vlastnictví města Přibyslav za pozemek parc. č. 532/17 o výměře 40 m2 
v k. ú. Dolní Jablonná ve spoluvlastnictví pana (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny) Dolní Jablonná, 582 22 Přibyslav a manželů (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), Dolní Jablonná, 582 22 Přibyslav 
s doplatkem kupní ceny ve výši 6.300 Kč ve prospěch města Přibyslav. Měs-
to Přibyslav uhradí jednu třetinu nákladů na vyhotovení znaleckého posudku 
a jednu polovinu nákladů na správní poplatek za návrh na vklad do katastru 
nemovitostí. Pan (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 
a manželé (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) uhradí jed-
nu polovinu nákladů na vyhotovení geometrického plánu, jednu třetinu nákladů 
na vyhotovení znaleckého posudku a jednu polovinu nákladů na správní popla-
tek za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 18. 12. 2019, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 18. 06. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

111/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 218/8 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Česká Jablonná a rozhoduje záměr obce 
vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 29. 02. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

112/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.
Termín: 01. 01. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

113/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2019, o  místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Termín: 01. 01. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

114/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje odměny členům výborů a  komisí 
města Přibyslav za rok 2019.
Termín: 25. 12. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

115/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke  smlouvě 
č. 1a/15bj/2000 o  budoucí smlouvě o  převodu bytové jednotky, uzavře-
ný mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 
00268097 a panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 
bytem U Lesa 717, 582 22 Přibyslav. 
Termín: 29. 02. 2020
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 18.  12. 2019

(pokračování na str. 6)
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116/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o  poskytnutí dotace mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO 00268097 a Římskokatolickou farností Přibyslav, Kostelní 267, 
582  22 Přibyslav, IČO 60128283 v  rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 240.000 Kč. 
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

117/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočet města Přibyslav na rok 2020 
v závazných ukazatelích a fi nanční plán hospodářské činnosti města Přibyslav 
na rok 2020 dle příloh.
Příloha:  1) Rozpočet města Přibyslav na rok 2020.

2) Finanční plán hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

118/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové priority na rok 2020: pře-
chod pro chodce v ulici Havlíčkova, izolace KD v Utíně, zateplení bytového 
domu Ronov 15, nákup bojleru do ZŠ, dokončení opravy hřbitovní zdi, opravu 
chodníku podél silnice I/19 a pěší zóny do Dobré, nákup komunálního chod-
níkového traktoru včetně příslušenství, nákup traktoru včetně příslušenství, 
nákup kompaktoru, nákup pozemků pod Osivou II, výstavbu výtahu (plošiny) 
v  DPS, rekonstrukci rybníků v  České Jablonné. V  případě přijetí dotace, či 
fi nanční spoluúčasti dalšího subjektu, schvaluje výstavbu chodníku Dvorek, 
chodníku k Jablonecké nádrži, osvětlení sálu ZUŠ, vestavbu odborných uče-
ben ZŠ Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

119/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr realizace projektové  a před-
projektové dokumentace na rok 2020 na: revitalizaci Bechyňova náměstí, za-
teplení části MŠ Bezručova, TI K Hesovu, rekonstrukci ulice Rašínova, rekon-
strukci ulice Pelikánova, zateplení a rekonstrukci kulturního domu, klubovna 
Poříčí, silnici Dobrá „k Vomelům“.
Termín: 31. 12. 2020
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 4

120/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města 
Přibyslav na roky 2021 - 2024.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5

121/2019 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 
k rozpočtu města Přibyslav na rok 2019 a změnu č. 3/2019 fi nančního plánu 
hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2019.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 275/2019 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 45/2005 ze dne 9. 3. 2005.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

276/2019 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 1 na adrese Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 40 manželům (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582  22 Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na  80 Kč 
za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené 
ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

277/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě č. 641/157/2010-
11 uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
a fi rmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, 
IČO 25945408. 
Termín: 10. 01. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

278/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke  smlouvě o  zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti č. 6011404170 uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a fi rmou ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČO 46965815.
Termín: 10. 01. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

279/2019 Rada města schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Přiby-
slav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938, na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 30.  12. 2019

280/2019 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská 
škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930, na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

281/2019 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zaří-
zení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113, 
na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

282/2019 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospodaření příspěv-
kové organizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582  22 Přibyslav, IČO 
70944938, na roky 2021 a 2022.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

283/2019 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospodaření příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 
75011930, na roky 2021 a 2022.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

284/2019 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospodaření příspěvkové 
organizace Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 
Přibyslav, IČO 71169113, na roky 2021 a 2022.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

285/2019 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 k  rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2019.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

286/2019 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádnou odměnu za 2. pololetí 2019 ře-
ditelce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Martině Malouškové. 
Termín: 10. 01. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 1/2020 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 207 v  Domě s  pečovatel-
skou službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 paní (z  důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Výše nájemného je stanovena 
na 31,74 Kč za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od  20. 1. 2020 na  dobu 
neurčitou. 
Termín: 20. 01. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

2/2020 Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením Centrální ochrany budovy KZMP, 
inv. č. DHM 2, v hodnotě 48.883 Kč z majetku organizace Kulturní zařízení 
města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582  22 Přibyslav, IČO 71169113, 
z důvodu zastaralosti systému.
Termín: 25. 01. 2020
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

3/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vyplatit obci Olešenka 12.000 Kč, obci Stří-
brné Hory 18.000 Kč a obci Žižkovo Pole 24.000 Kč za používání kabelových 
rozvodů pro poskytování TV a internetu v roce 2019.
Termín: 31. 01. 2020
Zajistí: Holubová Petra 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

4/2020 Rada města Přibyslav schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 963/39 o vý-
měře 50 m2 v k. ú. Přibyslav paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností 
od 1. 3. 2020 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Termín: 01. 03. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

5/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a  smlouvu o  právu provést stavbu č. IV-12-2019336/
VB/2 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. 521/8 v  k. ú. Česká Jablonná spočívající v  právu umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu zařízení 
distribuční soustav.
Termín: 31. 03. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 15.  01. 2020

(pokračování ze str. 5)
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6/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít příkazní smlouvu na poskytnutí služby 
technického dozoru investora pro zakázku „Zateplení a rekonstrukce kotelny 
bytového domu Ronov čp. 15“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1,
582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Ing.  Václavem Bártlem, Nad Rybníkem 
2930, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 14535831 v částce 64.482 Kč, není plátce 
DPH.
Termín: 31. 01. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

7/2020 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku na zpracování projektové do-
kumentace pro zakázku „Stavební úpravy stavby občanského vybavení čp. 
555 v ulici Husova, Přibyslav“ od společnosti život památkám o.p.s., Široká 
376, 588 32 Brtnice, IČO 02044200, nabídka v částce 177.500 Kč bez DPH, 
214.775 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností život 
památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČO 02044200.
Termín: 31. 01. 2020
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

8/2020 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytová-
ní technické podpory SW na pořízení a evidenci materiálů RM a ZM „Konsiliář“ 
s fi rmou Lenka Šrubařová, Hybešova 261/22, 602 00, Brno - Staré Brno, IČO 
75927756.
Termín: 31. 01. 2020
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Michael Omes, místostarosta  Mgr. Ota Benc, radní

Finanční úřad informuje
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě ozna-
muje, že vybírání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob se usku-
teční dne 23. 3. 2020 od 10.00 hod. do 12.00 hod, od 12.30 hod. do 17.00 hod.
v jednacím sále budovy radnice, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav.

Na jaře roku 1989 jsem seděl u Mojmíra 
Novotného doma a řešili jsme cosi kolem 
Svazarmu. Tehdy to byla jedna z mála or-
ganizací, kde jsme měli možnost se alespoň 
zčásti věnovat svým koníčkům. A bylo nás 
tam poměrně dost. Někdo se zabýval mo-
tokrosem, někoho zajímal bikros, společně 
jsme pořádali burzy. A pár se nás sdružilo 
kolem vodáckého sportu. Ve  Svazarmu 
vlastně také vznikl první vodácký oddíl 
v Přibyslavi a zakoupili jsme i první laminá-

tovou loď Vertex (tu máme koneckonců dodnes). A jako vždy, padla řeč i na roky 
1968 až 70, kdy nebyl zakázaný skaut. Mojmír byl tenkrát vedoucí střediska Jestřáb, 
já byl vlče ve středisku Klen. Vzpomínám si, že jsem mu položil otázku: „A co myslíš, 
Mojmíre, bude se ještě někdy u nás skautovat?“ „Určitě bude, ale u toho já už asi 
nebudu,“ odpověděl mně na to Mojmír. Jak jsem byl a dodneška jsem rád, že se mýlil, 
což se mu nestávalo často.

Když se potom na podzim onoho roku daly události do pohybu, měli jsme ještě 
navíc jeden pádný důvod, proč položit bolševický režim na lopatky. A skutečně se 
skauting u nás vlivem sametové revoluce probouzel. V den, kdy se v Přibyslavi sun-
dávala z radnice zprofanovaná hvězda, jsme byli společně s Mojmírem Novotným 
a Lubošem Tachovským v Havlíčkově Brodě v kině Oko, kde se konalo shromáždění 
bývalých skautských funkcionářů i členů z okresu Havlíčkův Brod. Byla to paráda 
poslouchat, jak se skauting opět vrací do našich životů, protože ze srdíčka ho nikdo 
nikdy nevymazal.

Junák-skaut byl konečně ofi ciálně obnoven a my v Přibyslavi jsme na to byli řádně 
natěšení a dá se říct, že i částečně připravení. V prvé řadě jsme se dohodli, že v Při-
byslavi už nebudou střediska dvě, jak tomu bylo v letech 1968 – 70 (Jestřáb a Klen), 
ale jedno. I já jsem už tenkrát měl jasno – v rámci střediska vzniknou i dva oddíly 
vodních skautů (později 2. oddíl vodních skautů – Rackové – a 5. oddíl vodních skau-
tek – Vydry). Tak to bylo také potvrzeno na přípravném setkání na radnici, kde byl 
vlastně obnoven skauting v Přibyslavi. V chlapeckém oddílu jsem se stal vedoucím 
já, děvčata z 5. oddílu vedla Yvetta Staňková. 

Toulali jsme se tehdy po různě zapůjčených klubovnách, protože skautská základ-
na ještě zdaleka nebyla, ale „modří“ měli svojí představu – potřebujeme mít základnu 
někde u vody. Jako nejvhodnější místo se nám jevil ostrůvek v Poříčí. Dříve se tam 
pořádaly taneční zábavy, ale v  posledních letech nebyl využíván. Zašli jsme tedy 

30 LET VODNÍCH SKAUTŮ 
V PŘIBYSLAVI

s Mojmírem za hasiči v Poříčí a ti nám prodali dřevěné objekty za 500 Kč. Dodnes je 
v  horní loděnice, a ve spodní jakási příležitostní klubovna, sklad. Samotný pozemek, 
který vlastní půdní fond, nám bohužel dodnes nepatří. Přesto jsme šťastnými uživa-
teli dodnes a využíváme ho k různým akcím jako např. „Konference posázavských 
vodníků…“, různé skautské závody, lodičkování apod., na kterých bývá hojná účast 
rodičů i ostatní veřejnosti. 

A to už jsme žili naplno skautským životem -  schůzky, výpravy, tábory, slavnostní 
táborové ohně, společné brigády.     A konečně první vodácké putování po řece. Jak 
jinak než po Sázavě, kde jsme doma. To se uskutečnilo za nezištné podpory rodičů 
i kamarádů, kteří s námi na tuto výpravu vyrazili. I lodě jsme měli zapůjčené od nich 
a některé, i když jsou už letité, používáme dodnes.

Za 30 let existence vodních skautů v Přibyslavi jsme prožili společně hodně hez-
kých chvil i akcí. Mezi ně patří určitě každotýdenní schůzky, společné víkendové poby-
ty i na našich chatách v Nových Dvorech a v Seidemance, výpravy, a v neposlední řadě 
tábory (máme dneska krásné tábořiště u Železných Horek), které jsou vyvrcholením 
celoroční skautské činnosti v oddílech. V rámci nich jsme se společně plavili několikrát 
po Sázavě, jednou dokonce po Vltavě, Berounce, Lužnici, Doubravce, Želivce, Ohři, 
Otavě. Byli jsme i v zahraničí např. na Hronu, Váhu, Dunajci, polském Bobru, rakous-
ké Salze atd. Některé z těch řek jsme spluli i společně s brášky a sestřičkami z Mooku.

Naším oddílem prošly za  tato léta desítky a  desítky dívek a  chlapců. Na  jejich 
vedení se podílela řada vedoucích i rodičů dětí.  A nejsou a nebyli to jenom vlčata, 
žabičky, skautky, skauti, roveři, rangers i  oldskauti z  Přibyslavi a  okolí, ale kupř. 
i z Mooku v Holandsku, z Prahy, Žďáru n/S. a dokonce i z Mallorky. 

Jistě nejde na  pár řádcích popsat vše, co jsme společně prožili a  vůbec celou 
naši třicetiletou historii. Myslím, že nejdelší svobodné období, kdy máme možnost 
skautovat, se docela vydařilo. A přeji všem současným i budoucím vodním skautům 
a skautkám další příjemné chvíle, které spolu prožijeme.

Společně se těšíme na jaro, kdy toto výročí oslavíme. Věřím, že na oslavy se přijdou 
podívat a  zavzpomínat si i  bývalí „modří“. Neboť jak je psáno: skautem jednou, 
skautem navždy.

Za 2. OVSS Václav Karel Čepl

Uzávěrka příštího čísla 17. 2. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 28. 2. 2020)
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Začátek roku na základní škole
V  pondělí 6. ledna se žáci i  pedagogové vrá-

tili po  zasloužených zimních prázdninách zpět 
do  školy. Všechny čeká náročný měsíc leden, 
na  jehož konci je zhodnocení žákovské práce 
i nepráce – pololetní vysvědčení.

Aby naši žáci nezažívali z  kraje roku jenom 
písemky a  zkoušení,  připravily vychovatelky ze 
školní družiny týden tvořivých dílen a  týden zá-
bavných kvízů.

Ve středu 15. ledna zavítal do naší školy žong-
lér Milan Ošmera. Ten svým artistickým a žong-
lérským uměním udivuje diváky nejen v  České 
republice, ale i jinde v Evropě.

Do Přibyslavi spolu s ním přijeli Eduard a Ma-
rie Janečkovi a  žákům prvního stupně společně 
předvedli zábavně naučné žonglérské kousky, 
vzdušnou akrobacii a kovbojské vystoupení.

Děti tak během vystoupení poznaly i méně zná-
mé „sportovní“ disciplíny a  rozhodně se u  toho 
dobře bavily.

20. ledna se čtyři žačky naší školy zúčastnily 
semináře „Krocení literární múzy“ v Jihlavě. Dívky 
si vyzkoušely různé literární styly a  procvičily se 
v tvůrčím psaní. Doufejme, že se tím spisovatelské 
řady rozrostou o další čtyři autorky.

Dne 21. ledna se dva úspěšní řešitelé školního 
kola olympiády z českého jazyka vydali pod vede-
ním paní učitelky Adamové do Havl. Brodu, aby 
řešili obtížné úkoly kola okresního.

Ve  středu 22. ledna proběhlo školní kolo an-
glické olympiády z  anglického jazyka. O  zdárný 
průběh se postaraly paní učitelky M. Holcmanová 
a E. Němcová.

Za ZŠ Přibyslav
M. Linková

Milí čtenáři,
od  začátku školního roku se děti z  Mateřské školy 

v  Přibyslavi zúčastnily mnoha lokálních akcí, navštívily 
spoustu okolních míst, a protože i kulturu máme rádi, viděly 
i několik divadelních představení. 

Nový altán u MŠ Tyršova, kam rádi chodí i kamarádi z MŠ 
Bezručova na návštěvu, také s radostí využíváme. Potěšila 
nás i  nová odrážedla – děti teď mohou svištět po  školní 
zahradě rychlostí blesku. Radost nám dělají i nové didak-
tické pomůcky.

Všechny třídy se účastnily výstavy ovoce a zeleniny a zís-
kaly tam krásné diplomy za  vyrobené tematické výtvory. 
Mohli jste se s námi setkat na II. vánočním jarmarku, který 
pro nás uspořádala rada rodičů, zpívali jsme u  stromeč-
ku při jeho rozsvícení i na Živém betlému ve farní stodole 
a také jsme uspořádali místním seniorům krásné posezení. 
Dvě z našich tříd dokonce vyhrály v soutěži o tradiční i ne-
tradiční vánoční ozdoby, které pořádalo Kulturní zařízení 
města Přibyslav. Třída Berušek získala 1. místo ve výtvarné 
soutěži. 

Přestože letošní zima prozatím šetřila sněhem, ladíme 
se na zimu alespoň tématy, která pro děti připravily třídní 
učitelky. Děti se naučily mnoho básniček a písniček o ledu 
a sněhu. Věříme, že zima ještě nekončí a sníh nás překvapí.

Ani jsme se nezastavili a máme za sebou první pololetí. 
Po celou dobu se snažíme držet cíl, který je součástí strate-
gie rozvoje naší školy. Naším cílem je, aby byla škola kvalit-
ní, přátelská a bezpečná. 

Věříme, že se nám tento cíl daří pomocí kvalitního vzdě-
lávání kvalifi kovanými pedagogy, přátelského přístupu 
a vedení k samostatnosti a bezpečnému prostředí úspěšně 
naplňovat.

V  dalších číslech o bčasníku zbývá představit poslední 
dvě třídy – Sovičky (nejmladší děti) a Včelky.

Těšíme se na další zážitky v naší mateřské škole.

Za MŠ Přibyslav
 Mgr. Veronika Dobrovolná, školní asistent

Pár písmen 
z MŠ Přibyslav

KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Večeřa)
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Večeřa)
• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831 (Václav Matějů)
• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad …
 569 430 824 (Martin Firla)
• poplatky za popelnice … 569 430 820 (Jana Krejčová)
• informace o programech KTV a platby … 569 430 834 (Petra Holubová)
• městské byty, poruchy … 569 430 827 (Hana Srbová), 
 569 430 828 (Ludmila Benešová)
• odchyt pobíhajících psů … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• hlášení městského rozhlasu … 569 430 811 (Edita Ouvínová)
• problémy s doručením Přibyslavského občasníku … 569 484 257 (KZMP)
• příspěvky do Přibyslavského občasníku … 569 484 36 1 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)



Str. 9SpolkyÚNOR 2020

4., 11., 25. 2. 16.00 – 17.30  setkání dětí od předškol-
ních do 2. třídy na faře

8. 2. 18.00  setkání mládeže 18+ na faře
   20. 00 – 21. 00 hodina klanění v kostele
13. 2. 18.45  modlitby otců na faře
18. 2. 17.00 – 19.00 misijní klubko na faře
20. 2. 18.45  biblická hodina na faře
22. 2. 20. 00 – 21. 00 hodina klanění v kostele
28. 2. 18.45  setkání mládeže 13+ na faře
29. 2. 9.00  mše svatá v DPS
   18.00  setkání mládeže 18+ na faře

Opravy  v chrámu Narození sv. Jana Křtitele 
v roce 2019

Kazatelna byla restaurována a  dokončena v  letošní druhé etapě nákladem 
382  433 Kč. Práce byly uhrazeny z  dotace Ministerstva kultury ČR. Za  podpory 
města Přibyslav, farnosti a Ministerstva kultury ČR byla realizována první část po-
slední etapy opravy fasády kostela a to v nákladu 2 748 563 Kč. Za pomoci Minis-
terstva kultury a prostředků farnosti jsme provedli očištění a restaurování umělých 
mramorů v nákladu 390 00 Kč. V rámci dodatečné dotace z Ministerstva Kultury 
ČR, za podpory města   a z prostředků farnosti jsme mohli realizovat část etapy - 
obložení soklu, ve výši 400 000 Kč. Ve veřejné sbírce se celkem za rok 2019 vybralo 
847 604 Kč. Všem fi rmám a dárcům děkuji a modlím se za ně! Částka byla použita 
na úhradu nákladů spojených s opravou fasády kostela. Částky přijaté v posledním 
týdnu roku 2019 (cca 80  000 Kč) budou použity v  tomto roce na  uhrazení další 
etapy. Zůstávají tedy na účtu.

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce v únoru 2020. Aktuální informa-
ce 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 vývěsce 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. 

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

škol-
ře
e

Život v přibyslavské 
farnosti

Milí čtenáři,

v sobotu 11. ledna 2020 jsme si s dětmi v kroužku Čer-
venokřižáčků povídali o zdravých a nezdravých potravinách, 
o tom, proč je pro naše tělo důležité konzumovat co nejpřirozenější stravu. Kudy 
putuje potrava v našem těle, děti zaznamenaly do trávicí soustavy, kterou společně 
nakreslily.

V sobotu 15. února 2020 vás všechny srdečně zveme od 18:00 hodin na Vegan-
skou večeři, která se bude konat ve Víno & Káva na náměstí. Připravte svoje vegan-
ské jídlo a přijďte se podělit s ostatními, nebo přijďte jen tak ochutnávat a zjistit, jaká 
jsou jídla vyrobená bez živočišných přísad, pobavit se a posedět. 

Během února vyrazíme s dětmi na slibovaný výlet.

Stále platí, že rádi uvítáme mezi sebou dospělé pomocníky i nové malé Červe-
nokřižáčky od 6 let. Ozvěte se na některý z níže uvedených kontaktů. Budeme moc 
rádi!

Těšíme se na setkávání. ☺

Za MS ČČK Přibyslav
Kristýna Loužecká

mscckpribyslav@seznam.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav
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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 únoru čeká?
Pondělí 3. 2. 2020 – V knihovně si můžeme i hrát 
Pondělí 10. 2. 2020 – Den otevřených dveří v Harmonii
Setkání  – Výrobky se zimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Zuzana Šrámková

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

KVC Harmonie Vás srdečně zve na  

10. 2. 2020 v našem „DOMEČKU“ od 
9:00 do 11:00 

 
 

Všichni jste srdečně zváni, drobné  
občerstvení je zajištěno. 

Maminky a děti z Harmonie 

SPCCH ČR ZO PŘIBYSLAV 
ve spolupráci s KZM Přibyslav 

pořádá pro své členy tradiční 
 
 
 

aneb 

  CO DŮM DAL 

  čtvrtek 
   20. 2. 2020, ve 14.00 h. 
   KULTURNÍ DŮM  

  v PŘIBYSLAVI 

Bylo to opět milé. V lednu jsme pořádali ve spolupráci s KZM Přibyslav tradiční 
setkání s písničkou.Mezi našimi členy je tato akce velice oblíbená. Tentokrát se nás 
sešlo méně než jindy, ale na dobré náladě nám to neubralo. Však se takto nevidíme 
naposledy. Velký náš dík patří vedení této organizace, ale hlavně panu Petru Štefáč-
kovi, který se o nás vždy s úsměvem vzorně stará.

A co nám přinese měsíc únor? No přece tradiční masopustní dovádění. Ani my 
nechceme zůstat tradici nic dlužni. Pořádáme opět karneval ve stylu „Co dům dal, 
aneb nebojme se experimentovat“.  A to dne 20. února ve 14.00 hodin v Kulturním 
domě Přibyslav.  Takže, hledejte, vymýšlejte a určitě mezi nás přijďte. Jistě vymyslíte 
neotřelé originální kostýmy, které vám bude každý závidět. Těšíme se na  setkání 
s vámi se všemi na této naší další akci.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Tak jsme si to užili…
(svaz invalidů informuje)
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První lednovou sobotu ulicemi města Přibyslav prošel tříkrálový průvod, který při-
pomněl konec Vánoc a upozornil na každoroční charitativní sbírku. Postarali se o něj 
vodní skauti z 2. oddílu střediska Goliath Přibyslav, aby se připojili k celorepublikové 
akci, jež pořádá Charita České republiky.

V čele jedenáctičlenné slupiny nesměli pochopitelně chybět tři králové a proce-
sí doplňovaly také selky, tanečnice nebo zvířátka. Skauti si dokonce vyrobili též 
velbloudy, kteří bývají zpodobňováni ve výjevech Ježíšova narození. Koledníci tak 
krom přání do  nového roku 2020, tříkrálového nápisu na  dveře a  koledy nabídli 
netradiční podívanou. Za své úsilí získali fi nanční podporu do zapečetěné kasičky 
charity a pamlsek.

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České republiky, se letos konala podva-
cáté. Byla ukončena 14. ledna a podle organizátorů koledovalo 24 tisíc skupinek 
koledníků napříč celou republikou. Většinou se jedná o malé koledníky v doprovodu 
dospělého. 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Loni se při sbírce vybralo 
přes 122 milionů korun. Výtěžek sbírky míří každý rok na řadu projektů, které Charita 
organizuje pro pomoc potřebným. Jde například o pravidelnou obměnu vozů pro 
ošetřovatelky a pečovatelky, přímou  pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi, 
přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi a pořízení kompenzačních pomůcek pro 
domácí zdravotní a hospicovou péči. 

Část peněz letos poslouží také na nákup automobilu pro svoz zdravotně handica-
povaných dětí. Do sbírky je možné přispět i formou dárcovských SMS nebo darem 
na účet, a to celoročně. 

Text a foto: Zuzana Špačková

Doménou vodáků jsou spíše letní měsíce, kdy se na tocích českých řek ozývá roz-
lehlé „ahoj“, tradiční vodácký pozdrav. Pro děti z 2. oddílu vodních skautek a skautů 
ze střediska Goliath Přibyslav není problém splout Stvořidla klidně i 22. prosince. 

Stvořidla patří mezi nejoblíbenější úseky českých řek. Peřeje, válečky, vlny a jazyky 
mezi balvany, ale také krásná příroda okolo, jsou vodáckou lahůdkou. Stvořidla 
svou obtížností náleží k hranici sjízdnosti pro otevřené lodě, vhodné jsou uzavře-
né kajaky nebo nafukovací lodě. 

„Do poslední chvíle jsme nevěřili, že se nám „vánoční plavba“ letos povede. Bylo 
málo vody. Naštěstí se v blízkosti rezervace nachází Sluneční zátoka s památníkem 
spisovatele Jaroslava Foglara. Spisovatele, který mnohokrát tábořil se skauty nejstar-
šího českého oddílu - Pražské dvojky. Takže náhradní program v podobě procházky 
ve Sluneční zátoce byl zabezpečen,“ uvedl vedoucí vodních skautů Zbyněk Tvrdík.

Ale jakoby nad vodními skauty bděl sám Čochtan – patron všech vodáků, v sobotu 
začalo vydatně pršet a  v  neděli ráno už byl vodočet rovných dvaapadesát centi-
metrů. Takže krátce po poledni si desetičlenná skupina vodních skautů prorážela 
cestu přes žulový masi v, korytem, které je hluboce zařezané a má tvar písmena „V“, 
s četnými skalnatými prahy a balvany.

Samozřejmě zimní plavba s sebou nese zejména logistickou podporu, která spo-
čívá hlavně v  množství náhradního oblečení v  případě „cvaknutí“, a  také várnice 
horkého čaje. To vše skupině plujících zajišťovaly tři doprovodné vozy.

Další plavbu mají vodní skauti plánovanou v polovině ledna. Na Ostrůvku v Poříčí, 
mezi dvěma jezy řeky Sázavy, si budou osvojovat jízdu na kánoi i raftu. Řeka ovšem 
nesmí zamrznout.

Text a foto: Zuzana Špačková

Vodní skauti z Přibyslavi se zapojili 
do Tříkrálové sbírky

Přibyslavští vodní skauti sjeli Stvořidla 
i v prosinci, další plavbu plánují už v půli 
ledna
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Skončil jeden rok a na začátku toho nového se zastavíme i s těmi sousedy, které 
jindy při potkání většinou jen pozdravíme. Myslím, že upřímně jeden druhému přeje 
všechno dobré a jak to už bývá, hlavně zdraví. Nikdo neví, co budoucnost v následu-
jícím roce přinese, ale víme, co bylo v tom minulém. Všichni se shodneme na tom, jak 
ten čas letí, ale když se sejdeme, tak jsme rádi, že si můžeme popovídat a na nějakou 
tu chvilku už tak nehledíme. Hlavně když se nás sejde víc v prodejně. Ta je sice jen 
malá, ale je! A kde na vsi nemají žádnou, tak nám závidí. A naše prodavačka Lenka je 
milá a ochotná a myslím, že už nás tady všechny zná. I ty naše starosti a radosti. Co 
koho bolí, kdo se narodil, co je a bylo v televizi (a že to většinou nestojí za nic) a co 
budeme vařit k obědu. Každý něco ví, každý má nějaký názor i kritiku. Vzpomínáme, 
jaká to byla hrůza v minulém roce, když se dělala ta kanalizace a voda. Ani jsme snad 
nevěřili, že k tomu dojde. Vždyť se o tom mluvilo léta. Zapomněli jsme už na to, jak 
jsme nadávali, když se to tvořilo a teď si libujeme, jaké tady máme pěkné chodníky 
a že tím celá vesnice získala. Vypadá to moc pěkně. Taky Lahůdky pana Pátka jsou 
dobrou vizitkou vesnice.

 Naopak bývalá vila Sativy, která kdysi reprezentovala podnik, určitě svými rozbi-
tými okny a nepořádkem, čest obci ani nynějšímu majiteli nedělá. A je to všechno při 
silnici - tedy na očích projíždějících. Ale mimochodem - myslíme, že bychom těžko 
objevili řidiče, který tady dodržuje stanovenou rychlost. Je to hrozné a nebezpečné, 
jak někteří šoféři jezdí! Ale abych se vrátila k tomu povídání a vzpomínání, jaké to tam 
bylo dřív. Zavzpomínáme i na pana Ing. Sixtu, který také kdysi ve vile bydlel a který 
o tom dovedl vyprávět. Pan Ing. Sixta byl osobnost světového významu ve šlechtění 
rostlin (brambor) a asi by se moc divil, jak to tam teď vypadá. Hodně se nás, co jsme 
pana Sixtu znali, svorně shodlo na tom, že by ho měla Přibyslav jmenovat čestným 
občanem. Jinak o něm mladá generace už nebude ani vědět, i když plody jeho práce 
budeme užívat jěště dlouho. Bohužel to nezáleží na Keřkovácích.

Taky se nám líbí, že když se jede ke Keřkovu od Hesova, už nevidíme ruiny staré 
sušičky, ale jsou tam pěkné nové budovy bioplynky. To víte, že povídáme, jaké to 
bylo, když byla v provozu hlavní budova Sativy. Ve velkém sále se kromě schůzí dělaly 
i plesy a hrála divadla. Jaké tam byly laboratoře, rozborovny, kanceláře i byty. A to vše 
přišlo vniveč. A je trestuhodné, že místo slušného využití se to nechalo vydrancovat. 
A víte, že se zlikvidovala většina velkých skleníků Sativy? Už dávno nebyly využité. Ji-
nak pořádek tam Sativa má. I Keřkovské rohlíčky na Vánoce byly. No a už je po Váno-
cích i Silvestru. Před hospodou jsme měli pěkný vánoční stromek a na Silvestra bylo 
veselo. Ale tak akorát. Krásné rachejtle na rozloučení se starým rokem. Pan Čejka se 
dobře o hospodu stará a „ ta má v každý správný vsi bejt“. Loni byla 2x vykradená! 
Ale chytili je! V létě je tu hodně živo na hřišti fotbalovém, volejbalovém a hlavně dět-
ském. A dětí je v Keřkově dost. A prý letos ještě přibydou. Tak si povídáme, taky že je 
fajn, když jsou tu lidi, kteří pro děti něco dělají. „A to tady teda jo“ - v létě pohádková 
stezka odvahy, v zimě nebe a peklo s Mikuláši a čerty. Nádherné!! A taky je dobře, že 
tu máme dobré představitele občanského výboru. O tom by se mohlo povídat zvlášť. 
Hasičárna se taky konečně postavila, ale ten slibovaný zvonek tam nedali. Možná, že 
na něj taky někdy dojde. Můžeme se alespoň na něco těšit. 

To jsme se tedy zapovídali. Osobně jsme si už všechni do toho nového roku po-
přáli, teď tedy všechno dobré naší obci i městu Přibyslavi.

Marie Voralová (i) za ty povídavé

Keřkov: O čem si povídáme v lednu 
2020Jak se zdá, zasněžených bílých Vánoc ve stylu obrázků pana Lady se jen tak ne-

dočkáme. Místo sněhuláků, dětí radostně výskajících při sáňkování, a krajiny pod 
nadýchanou peřinou jen bláto a  nevýrazná hněď polí, bohužel i  velké části lesů.  
Počasí nepočasí, Vánoce byly a budou nejkrásnější svátky roku a k nim neodmysli-
telně patří koledy. Již několik týdnů před samotnými svátky, v adventním čase, který 
má být obdobím klidu, jsme vánočními písněmi v supermarketech „laděni“ a nená-
padně vybízeni k nákupu vánočních dárků, pochoutek a všeho možného zboží. Inu,  
všechno se dá využít ve prospěch komerce, ale za to koledy nemohou, a tak na ně 
naštěstí většina lidí nezanevře a doma je pak poslouchá při pečení cukroví, zdobení 
stromečku, při slavnostní štědrovečerní večeři. 

A což teprve, když ty nejkrásnější, známé i méně známé posloucháte v předvečer 
Štědrého dne naživo, když 9 muzikantů - amatérů a 7 zpěváčků ve věku od 4 do 30 
let rozehraje své nástroje a rozezpívá se svými hlásky!

V České Jablonné se tradiční předvánoční koncert konal již popáté. Hlavní orga-
nizátorky Eliška a Anička svolaly hudebníky již v  listopadu, aby vybrali repertoár, 
a pak nastalo období pilného nacvičování. Malí zpěváčci, kteří ještě neumějí číst, 
se museli naučit texty zpaměti, muzikanti pilně trénovali souhru nástrojů - klávesy, 
housle, fl étna, klarinet, trubka, harmoniky a nepostradatelný „vozembouch“, který 
skvěle udával takt. 

Přišel očekávaný den, pondělí 23. prosince. Obloha potemněla, ale místo hvěz-
diček se objevily mraky a začalo pršet. Stojany na noty a nástroje, připravené na za-
hradě před budovou bývalé školy, kde se koncert už čtyřikrát konal, musely být 
urychleně přestěhovány dovnitř do třídy. Ale ani tato komplikace a nepřízeň počasí 
nevadily více než sedmdesátce místních a přespolních, aby si krásně užili poslou-
chání a společně si zanotovali z připravených zpěvníčků. Kromě těch nejznámějších 
koled zaznívají každý rok i novější vánoční písně, například Můj milý Ježíšku a Kůň 
cinknul zlatou podkovou. Po závěrečném tradičním chorálu Narodil se Kristus Pán, 
posluchači odměnili hudebníky velkým potleskem a poděkovali za úžasný zážitek. 
Následovalo pohoštění horkou medovinou, cukrovím a dalšími dobrotami. Mezitím 
venku přestalo pršet a spokojení návštěvníci odcházeli, někteří i s Betlémským svět-
lem v lucerničce, krásně naladěni na následující sváteční dny. 

Díky obětavosti obou hlavních organizátorek, které věnují spoustu času přípravě 
not a nácviku, díky nadšení a vytrvalosti všech muzikantů a zpěváčků se předvánoční 
koncert stal dlouho očekávanou každoroční událostí, na kterou se všichni těší. Po-
slechnout si „Jablonský amatérský vánoční orchestr a sbor“ přijíždí stále častěji i lidé 
z okolí. Když si zvukový záznam části produkce poslechl pan učitel ze ZUŠ, pochválil, 
jak to muzikantům stále více ladí a pěkně zní. 

Eliško, Aničko, Martino, Lído, Terezko, Vendulko, Karolínko, Gábinko, Nelinko, 
Marku, Vendo, Tondo, Honzo, Pavle, Mikulášku, Míšo, moc děkujeme a těšíme se 
na letošní setkání s koledami.

Přidáte se k nám? Jste srdečně zváni, sejdeme se v opět v předvečer Štědrého dne 
u stromečku na návsi v České Jablonné.

M. Heilandová

Česká Jablonná: Podvečer s koledami



Str. 13KZMPÚNOR 2020

a čtvrtek 19. 3. dopoledne. Program většinou trval cca hodinu. Prosím paní učitelky, 
aby přihlašovaly svá oddělení na tel. čísle 569 484 257.

A  když se podívám hodně do  budoucna, ráda bych vás předběžně pozvala 
na příměstský tábor v Kurfürstově domě. Letos jsme se rozhodli, v případě zájmu, 
že umožníme několika dětem strávit necelý týden u nás v KZMP. V týdnu od 13. 
do 16. července se můžeme vašim dětem věnovat od 8 do 16 hodin. Pro bližší infor-
mace volejte na tel. číslo 569 484 361 nebo se přijďte domluvit k nám do Kurfürstova 
domu (knihovna, infocentrum). 

Během února se pro vás v knihovně objeví nové knihy, slibuji.

Sledujte naše plakáty, webové stránky i facebook, ať vám nic neunikne. 

Příjemný bílý únor 
vám přejí všichni za-
městnanci KZMP.

Markéta Šrutková
knihovnice

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, skoro by to svádělo k pozvolné-
mu vstupu do nového roku, avšak ne tak u nás v kulturním zařízení. Už v lednu jsme 
pro vás měli přichystáno mnoho tradičních akcí, věříme, že jste si vybrali. V rychlosti 
zmíním, že jsme sečetli hlasy za soutěžní výstavu vánočních ozdob a odměnili vý-
herce, s dětmi jste mohli zajít na zábavný animovaný fi lm – a taky jste zašli, návštěva 
byla úžasná, děkujeme! Několik maminek s dětmi se tu sešlo druhé lednové pondělí, 
děti si pěkně pohrály s hračkami, které tu pro ně máme. Nechybělo ani loutkové 
divadýlko, tvořivá dílna v knihovně a fi lmový klub. První únorovou neděli jste si taky 
užili v kulturním domě zábavný pořad Haliny Pawlowské. 

Od soboty 1. února budete moci při každé akci v kulturním domě vidět výstavu 
s názvem „Metamorfózy“. Obrazy jsou rozvěšeny ve vestibulu KD, jak jste zvyklí. 
Nenechte si ji ujít.

První únorové pondělí dopoledne bude patřit dětské oddělení knihovny mamin-
kám s dětmi z KVC Harmonie. A samozřejmě i dalším rodičům s malými ratolestmi, 
pokud mají zájem. Děti si tu hrají, maminky jim čtou, dáte si kávu, čaj a popovídáte si. 

V sobotu 8. února v 14:00 a 15:30 hodin bude v kulturním domě k vidění lout-
ková pohádka „O  Bumbrlíčkovi“ v  podání Přibyslavských pimprlat, vstupné je 
pouhých 20 Kč, neváhejte s návštěvou.

V sobotu 8. února od 19 hodin se měl v kulturním domě konat pořad s Uršulou 
Klukovou a Pepou Štrossem, bohužel, z důvodu nedostatečného zájmu jsme mu-
seli tuto akci zrušit. Těm, kteří si zakoupili vstupenky v předprodeji, budou peníze 
samozřejmě vráceny. Stavte se pro ně v Kurfürstově domě. Děkujeme za pochopení.

Ve  čtvrtek 13. února večer se konečně dočkáme „Deštivých dnů“ – věříme, že 
představení bude stát za to a budete spokojeni.

V  sobotu 15. února večer se bude konat Sokolský ples v  místní sokolovně – 
„hoďte se do gala“ a přijďte si zatančit, jste srdečně zváni. Vstupenky k dispozici 
v Kurfürstově domě.

O týden později, v sobotu 22. února, na vás čeká další fi lmový klub – od 19:30 
skvělý fi lm a od 21:45  výborná muzika, jak jste zvyklí. Těšíme se na vaši návštěvu v KD!

Poslední únorový pátek, 28. 2., bude v dětském oddělení knihovny další tvořivá 
dílna! Přijďte za námi odpoledne, jak jste zvyklí a něco si společně vyrobíme. Vždyť 
to znáte – není to nic složitého a  výrobek si pak můžete odnést domů a  použít 
třeba jako dáreček pro kamaráda, babičku, paní učitelku apod. Určitě udělá radost 
komukoli. Moc se na všechny šikuly těšíme.

Ve, svým datem, výjimečný den – 29. února – se bude konat v kulturním domě 
také velmi výjimečný koncert. Je nám ctí pozvat vás na koncert nejen bývalých žáků 
paní Jitky Němcové, ale i ostatních výborných muzikantů s vazbami na přibyslavskou 
ZUŠ. Koncert se koná od 17 hodin, přijďte včas.

Pokud nyní dovolíte, pozvu vás ještě na březen. To si neodpustím, protože březen 
je váš! Našich čtenářů, i těch budoucích. Čeká vás několik akcí, které už znáte – bu-
deme registrovat nové čtenáře na rok zdarma a odpustíme vám upomínky. Na děti 
ze ZŠ čeká setkání se známým spisovatelem, budete moci jít na besedu se „záha-
dologem“ Arnoštem Vašíčkem, můžete vyhrát zajímavou cenu za správně vyluštěný 
kvíz, vyhlásíme čtenáře roku (tentokrát z řad učitelů) a děti se mohou těšit na novou 
dlouhodobou čtenářskou soutěž! Nemůžu se dočkat!

Ani letošní březen nebudou naši malí návštěvníci z MŠ ochuzeni o herní týden 
v knihovně! Pro děti budou opět připravena zastavení se zábavnými úkoly a  tím 
vším je provedeme v kostýmech. Akce bude probíhat v pondělí 16. 3., středu 18. 3. 

Za kulturou v únoru

Milí malí luštitelé, v novém roce jsem se rozhodla pro nový formát luštění. 
Připraveno pro vás bude do  června šest křížovek, jejichž tajenky vám dají 

dohromady celou větu, kterou hledáme. Kdo v  červnu zašle na  náš e-mail 
kzmpribyslav@email.cz nebo donese do knihovny na papírku znění všech šesti ta-
jenek, získá odměnu. A od července budeme pokračovat – správné znění hledaných 
tajenek poté donesete v prosinci a odměna vás opět nemine. 

Věřím, že luštění pro vás nebude složité a bude vás bavit. ☺ Těším se v červnu 
na správnou tajenku.

Křížovka č. 2 – doplňte příjmení autorů
(znáte jméno a dílo)
1.  Martina ….…. : Duchové na mé lod i
2.  Pavel ….…. : Velké dobrodružství Pepíka Střechy
3.  Vojtěch ….…. : Prašina
4.  Vendula ….…. : 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo
5.  Alena ….…. : Dračí polévka

Dětské 
 luštění
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I díky kvalitní zdravotní péči stále mezi námi přibývá starých spoluobčanů – seni-
orů v pozdním věku. Důležitá je ovš em nejen délka, ale rovněž kvalita jejich života – 
zdravotní stav a také psychická kondice. Chceme v tom seniorům pomáhat. Zaměřu-
jeme se na podporu aktivního stárnutí, rozvoj občanských kompetencí a vzdělávání. 
Prostřednictvím aktivit v Senior Pointech, které fungují ve všech okresních městech, 
se snažíme seniory zapojit do  společenského života a  předcházet jejich samotě 
a izolaci. Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě realizujeme kaž-
doročně v pěti bývalých okresních městech Univerzitu třetího věku, během letních 
prázdnin mohou senioři z dvaceti menších obcí navštěvovat přednášky v rámci Letní 
školy seniorů. Myslíme i na příklady z dřívější doby. Vnímáme, jak fajn a výhodné 
prakticky i psychicky bylo a mnohde stále oboustranně je, když mohou děti vyrůstat 
s  babičkami a  dědečky. Dnes ovšem často bydlí každý jinde. Realizujeme proto 
aktivity a projekty zaměřené na mezigenerační soužití, senioři docházejí za dětmi 
do mateřských škol, rodiče s malými dětmi z Family Pointů navštěvují domovy pro 
seniory.

Často je problémem seniorů, že zůstanou sami v rozpadajících se starých domech. 
Klasická rodina nebývá pravidlem. Děti buď nejsou, nebo bydlí daleko. Proto se 
v oblasti pobytových sociálních služeb určených rodinám a seniorům zaměřujeme 
na neustálé zkvalitňování, modernizaci a rozšiřování kapacit. Seniorům jsme v loň-
ském roce přinesli 221 nových lůžek v Havlíčkově Brodě, Pacově, Telči a Třebíči, 
v letošním roce bude zahájena výstavba nového domova pro seniory v Jihlavě se 138 
lůžky. Kromě rozpočtovaných 138 mil. Kč na sociální služby v roce 2019 kraj přidal 
ještě dalších 45 mil. Kč ze své rezervy. Intenzivně pokračuje transformace ústavní 
péče pro osoby se zdravotním postižením. Na šesti místech v kraji byly zahájeny 
stavby komunitních domácností pro 70 klientů, v  Třešti bylo dokončeno bydlení 
pro 12 klientů s denním stacionářem. Celkem bylo v transformaci v loňském roce 
proinvestováno 93 mil. Kč. 

Úspěšně byl s podporou ve výši 18 mil. Kč rozvíjen projekt v oblasti paliativní péče, 
který umožňuje nevyléčitelně nemocným strávit závěr života v domácím prostředí 
mezi svými blízkými a s potřebnou péčí odborníků. Jako první kraj v republice jsme 
začali intenzivně řešit otázku sociálně zdravotního pomezí a dochází k postupnému 
propojování a ke zvyšování efektivity poskytování služeb v těchto dvou oblastech. 
Pro metodickou podporu při  realizaci rodinných a  seniorských aktivit na  obecní 
úrovni je možné kontaktovat na krajském úřadě Oddělení rodinné a seniorské po-
litiky a rozvoje služeb.

Pomoc úřadů a společnosti je ovšem jen jednou stránkou situace seniorů. Důležité 
je, aby jejich podzim života nebyl trápením v samotě a bolesti, ale obdobím i příjem-
ným a užitečným. A současně rovněž jakousi odměnou za jejich celoživotní práci. 
Záleží také na obyčejných lidských rodinných a sousedských vztazích, jak se budou 
starší lidé v naší společnosti cítit. Tedy je to na nás všech, všichni na tom máme svůj 
díl odpovědnosti.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Slovo hejtmana
(města a obce únor 2020)

V minulém roce se nám podařilo získat společně s městem Přibyslav od Kraje 
Vysočina z programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova 2019“ dotaci, ze které jsme 
mohli čerpat fi nanční prostředky na zvelebení Místní knihovny Hřiště. Vzali jsme to 
přímo od podlahy. Položeno bylo nové linoleum, vyměněny vstupní dveře, v knihov-
ně je zcela nový nábytek včetně výpůjčního pultu, nová židle pro paní knihovnici 
i židle pro čtenáře. Knihy poskytuje Krajská knihovna Vysočiny formou výměnných 
souborů. 

V knihovně již dlouhá léta (od roku 1983) pracuje paní Marie Grodlová, pečuje 
o knihovní fond i své stálé čtenáře. V minulém roce nebylo díky všem stavebním 
úpravám jednoduché udržet čtenářskou pozornost, knihy byly přemístěny do míst-
ního kulturního domu, a tak se půjčovalo v „bojových podmínkách“. Děkuji paní Gro-
dlové za vstřícnost a čas, který věnovala ze svého volna. Velký dík také patří místním 
hasičům, kteří přestěhovali knihy do kulturního domu a po obnově knihovny zase 
zpátky. Přeji paní knihovnici i čtenářům, aby se jim v novém prostředí líbilo a strávili 
hodně hezkých chvil nad knihami.

Zdeňka Valnerová – KZM Přibyslav

Místní knihovna Hřiště

1. místo – Dráčci z MŠ (25 hlasů)
2. místo – Motýlci z MŠ (23 hlasů)
3. místo –  3. oddělení ŠD (17 hlasů)

1. C (17 hlasů)
Jaroslava Jai tnerová (17 hlasů)

Výstavu navštívilo celkem 224 návštěvníků.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se výstavy zúčastni-
li, ať už jako účastníci soutěže nebo jen jako návštěvníci. 
Všechny ozdoby byly krásné a povedené.

A těším se na další spolupráci při dalších výstavách.

Marie Blažíčková

Tradiční i netradiční vánoční ozdoby 
– vyhodnocení soutěže:
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HORÁČEK, tištěný zpravodaj samosprávy obce Stříbrné Hory v  prosinci 2014 
informoval: “Po prázdninách na děti čekalo překvapení - nová paní učitelka Emílie 
Veselá. Ta se pro svou lidskost, lásku, ochotu a profesionalitu stala oblíbenou bytostí 
nejen u dětí, ale troufáme si říct i u všech dospělých, kteří ji poznali. Hlavně pod jejím 
vedením se i ti dvouletí uplakánci stali pravými školáčky, kteří dokáží celý den vydržet 
bez maminky a zapojují se do všech činností ve školce.” 

Uplynulo pět let a Emílie Veselá nadále každé všední ráno na přibyslavském ná-
městí sedá do autobusu a jede do stříbrnohorské mateřské školy. “Moje povolání je 
mým koníčkem” - vysvětluje, proč nesedí doma.

Práce s dětmi je náročná i fyzicky
V roce 1967 maturovala na pedagogické škole v Třebíči. Bydlela tam na “zámec-

kém” internátě, jen na  neděli jezdila vlakem domů. Pedagogickou dráhu zahájila 
v dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře a než v roce 1971 začala učit v rodné 
Přibyslavi, působila v Žižkově Poli. 

“V  tamějším skromném prostoru zemědělského útulku jsem musela i  topit. 
Ve školce se nevařilo, děti přicházely se svačinou v kapse, domů odešly na oběd 
a vrátily se na odpolední spánek,” připomíná si pedagogické začátky Emilie Veselá, 
tehdy ještě s dívčím příjmením utínského rodu Tondlů.

V Přibyslavi byla jejím druhým domovem mateřská škola v Tyršově ulici, dnes je 
krásně opravena a dobře vybavena, dříve práce v ní byla náročná i fyzicky. 

“Pořád jsme přestavovali nábytek a přenášeli stoly, s novou školkou v Bezručově 
ulici se to nedá srovnat,” tvrdí žena, která svoji poslední třídu předškoláků odvedla 
do základní školy 1. září 2004 a ještě dva další roky učila. 

Tatínek raněn v 1. sv. válce
Na svět přišla v Přibyslavi. Rodiče již měli mládí za sebou: “Maminka, narozená 

v roce 1911, mě porodila v 37 letech, tatínek, narozený v roce 1893, měl dokonce 55 
let a v roce mého narození se stal počtvrté otcem a poprvé dědečkem.”  

Otec Jan Tondl se vyučil bednářem, u Culků na rynku, kde je dnes kavárna, dělal 
tovaryše. Z krvavých bojů 1. sv. války se vrátil s těžkým zraněním. Navzdory trvalé 
invaliditě zůstal věrný bednářskému řemeslu, dělal lejty na močůvku, škopky na zelí 
a pivní sudy. Později se v Přibyslavi ujal práce spojené s posledními věcmi člověka. 
Na hřbitov měl blízko, jenom přes cestu.

“Měli jsme doma sklad rakví a jako děti nás bavilo si do nich lehat, nebo jsme si 
nazouvali papírové střevíce pro nebožtíky. Táta naše hrátky považoval za nevhodné, 
když nás přistihl, zlobil se,” vzpomíná Emilie Veselá a dodává, že se čtyřmi souro-
zenci prožila krásné dětství, i když rodina válečného invalidy a zemědělské dělnice 
žila velmi skromně.

Manžel Zdeněk je také křtěný Sázavou, poznali se na  štěpánské zábavě v  při-
byslavské sokolovně. Emilie na  vánoční tancovačce čekala na  jiného kluka. Než 
přišel, padl jí do oka jeden z party mládenců, kteří ze Žďáru nad Sázavou jezdili 
do Přibyslavi “lovit” hezká děvčata. 

“O kluky jsem neměla nouzi, mohla jsem si vybírat, mladý strojař ze Žďáru mě 
zaujal chováním kavalíra, v tom se lišil od jiných. Nechybila jsem, vážím si toho, že 

Dvě životní role Emílie Veselé: První ve školce, druhá na jevišti

manžel, aby zajistil naši početnou rodinu a čtyři na vysokých školách studující děti, 
šel do Prahy stavět metro,” chválí svého muže, s nímž se těší z dvanácti vnoučat.

Půl století s ochotníky, od Doroty k Rosavě
Vloni uplynulo 50 let, co se upsala ochotnickému divadlu. Poprvé se na  jevišti 

představila v roce 1969 v roli Kristýny Fialové v dramatu Ladislava Stroupežnického 
Naši furianti. 

O rok později ztvárnila Dorotku v Tylově komedii Strakonický dudák aneb Hody 
divých žen. 

V obou představeních se přibližně po čtyřiceti letech ocitla znovu. V Našich furi-
antech v roce 2003 pro změnu hrála matku Fialovou a v roce 2010 ji režisérka Anna 
Šauerová obsadila do role Rosavy. Tato matka Švandy dudáka byla vysněnou rolí 
Emilie Veselé a s ní chtěla, ať se za jejím herectvím už zatáhne opona. Předsevzetí 
s divadlem skončit však porušila. Vloni ji diváci viděli v komedii Drahé neteře, byla 
to její 34. role a letos se chystá na jubilejní roli - již pětatřicátou! 

Kolik diváků v hledišti Emilii Veselé za dlouhých padesát let aplaudovalo, se spočí-
tat nedá. Odhadnout počet těch, co jí vděčí za předškolní výchovu a první vzdělání, 
není těžké - jen v Přibyslavi jich je víc než tisíc.

“Na děti nesmíte být zlí, musíte mít srdce, obrnit se trpělivostí, ale také být důsled-
ní. A můžete si věřit, že děti moc dobře znáte a že vás už ničím nepřekvapí, a přesto 
často oněmíte nad jejich novým nápadem.” 

Taková je zkušenost ženy, která se do historie přibyslavského školství zapsala stej-
ně jako její vzory - češtinář na základní škole Zdeněk Stránský a ředitelka mateřské 
školy Růžena Kuncová.

Text a foto: Ivo Havlík

 EMILIE VESELÁ jako dohazovačka Svatava Čiperná v komedii Ve vší počestnosti 
(napsáno podle Shakespearových Veselých paniček windsorských). Jadrný dialog na snímku 

vede s Otou Bencem, který hrál záletného rytíře Fabiána z Klenovic.

Osmi záběry se město Přibyslav podílí na  výstavě fotografi í Region Press Foto 
2019. Expozici již po  osmé pořádá Syndikát novinářů Vysočina. Koncipována je 
jako putovní a k zhlédnutí je od 6. ledna do konce prvního měsíce letošního roku 
v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. 

“Cílem je prostřednictvím fotografi í veřejnosti ukázat, kolik různých novin, týde-
níků, měsíčníků a zpravodajů na Vysočině vychází. Nejde o soutěž, ale o výstavu, 
v níž se prostřednictvím snímků prezentují jednotlivá periodika”, uvádějí předseda 
Syndikátu novinářů Vysočina Jaroslav Paclík a člen rady spolku, šéfredaktor Jihlav-
ských listů Petr Klukan. 

Přibyslavský občasník byl na  výstavě zastoupen fotografi emi Ivo Havlíka. Jeho 
momentky ukazují dramatické zajištění zlomeného kříže na gotické věži, gól ve fot-
balovém utkání SK Přibyslav - FK Ledeč nad Sázavou, mrazem ojíněnou sochu 
Jana Žižky a nevidomou dívku, která se na cyklostezce Přibyslav - Sázava učí jezdit 
na in-line bruslích.

Městský server www.pribyslav.cz reprezentoval fotofejeton studenta Filmařské 
a fotografi cké školy ve Zlíně Filipa Havlíka, který si za ročníkovou práci zvolil repor-
táž z loňského koncertu přibyslavsko-pražské kapely Jelen v Přibyslavi.

Text a foto: Ivo Havlík

Na výstavě Region Press Foto je 8 fotografií z Přibyslavi
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Občané Přibyslavi 
každý rok vyprodukují 
téměř 1000 tun komu-
nálního odpadu. Za jeho 
likvidaci platí nejméně 
v celém Kraji Vysočina. 

Od  roku 2015 to je 
pouhých 250 korun, 
do roku 2014 to bylo 420 
korun. Cena se nemění 
ani pro letošek.

Město si “láci” může 
dovolit, neboť je vlastní-
kem prosperující sklád-
ky. Občané platí pouze 
náklady na svoz, uložení 
na skládku se jim promíjí.

V Hřištích a v Ronově 
nad Sázavou se hradí jen 
polovina - tedy 125 Kč 
za osobu a rok. Zohled-
něno je bezprostřední 
sousedství skládky.

Cena za  tuto ekolo-
gickou službu se jinde 
zvyšuje. Pro srovnání 

zůstaňme ve východních Čechách. Například v Náchodě od nového roku vzrostla 
na 950 korun, zatímco vloni ještě byla 650 korun, navýšení je tedy velmi razantní - 
o 300 korun. Náchod se tím na dostřel přiblížil teoreticky nejvyšší možné částce, 
která ze zákona činí rovných tisíc korun na osobu a rok. Ušetřit až 50 procent tam 
však může občan pokud poplatek uhradí již počátkem letošního roku, nejpozději 
do konce února. 

Fotografi e Ivo Havlíka ukazuje, že práce tzv. popelářů je v  Přibyslavi náročná 
především v zimě. Svoz komunálního odpadu byl v Přibyslavi plynulý i o vánočních 
a novoročních svátcích. Na změnu termínů svozu upozornila přibyslavská média 
a městský rozhlas. 

Text a foto: Ivo Havlík

Cena za popelnici: V Náchodě 
již 950 Kč, u nás zůstává 250 Kč

Novou službu v Přibyslavi zavedl Jaromír Křesťan, který dlouhou dobu vařil v re-
stauraci U Žižky a nyní působí v zájezdním hostinci v Novém Ransku. Pod populární 
přezdívkou ANDĚL zajišťuje catering pro svatby, fi remní akce a rodinné a přátelské 
oslavy. 

Vyhlášený kuchař sežene vhodné prostory, má vlastní jídelní a  nápojové sety 
a přesně v určenou dobu doveze teplou a studenou kuchyni, pivo a nealkoholické 
nápoje. Hosty s noblesou sobě vlastní rád obslouží. 

Novou službu Jaromír Křesťan inzeruje v každém vydání Přibyslavského občasníku.

Text a foto: Ivo Havlík

ANDĚL rozváží pohoštěníKdy zasít a sklidit poradí farmářům 
moderní technologie z Přibyslavi

Kdy zasít, kdy sklidit a kdy hnojit? Je ten starý traktor ještě k potřebě, nebo by bylo 
lépe koupit nový? S tím zemědělcům a farmářům nyní poradí moderní systém řízení 
zemědělského podniku, který vyvinula společnost Agdata z Přibyslavi. V současné 
době je to jediný systém svého druhu v Česku, zájem o něj mají i v zahraničí.

„Tento systém je založený na sběru dat, který má pomoci zemědělcům efektivně 
hospodařit,“ vysvětlil za společnost Agdata Lukáš Musil z Přibyslavi. Jak zdůraznil, 
má tento systém farmářům zjednodušit život a umožnit jim, aby mohli být víc na poli 
a v terénu než nad administrativou. „Náš systém zemědělcům usnadní vedení evi-
dence, skladového hospodářství, zabezpečí pomocí GPS zemědělské stroje proti 
krádeži. Systém dokonce pozná, jak výkonný je který stroj, jestli by pro farmáře 
nebylo lépe  koupit nový. Systém pozná i  to, jak je úrodné které pole, jak svažité, 
jestli plodina, kterou farmář pěstuje, se mu vůbec vyplatí,“ vypočítal jen část výhod 
nového systému Lukáš Musil. K tomu, aby si zemědělec mohl systém pořídit, není 
podle Musila potřeba žádná složitá technologie, stačí přístup na internet a chytrý 
telefon. Instalaci na příslušné farmě provede Agdata do čtrnácti dnů.

Klienty společnosti Agdata tvoří podle Lukáše Musila farmáři, majitelé statků, 
rovněž také zemědělské akciové společnosti či družstva. „Kvůli koupi našeho zaří-
zení se zemědělec rozhodně zadlužit nemusí. Jednotlivé systémy lze koupit v ceně 
několika tisíc korun, zato úspory, které může naše zařízení farmářům přinést, jsou 
mnohonásobně vyšší,“ zdůraznil Lukáš Musil. Jednou z technických novinek, které 
Agdata nabízí, jsou přenosné meteostanice. Dřív sedlák vyšel na pole, podíval se 
k  obloze, odhadl vývoj počasí, případně si vedl doma zvláštní kalendář mapující 
počasí po  jednotlivých měsících několik let zpátky. Protože v  současné době se 
počasí mění ze dne na den a horka střídají průtrže mračen, farmáři podle Musila 
poslouží kompletní meteostanice, která zjistí úhrny srážek, teplotu, vlhkost vzduchu, 
tlak, směr a rychlost větru.

Senzorů vyvíjíme ale ještě více. Například čidla sledující vlhkost v obilí ve čtyřech 
různých hloubkách nebo senzory ovlhčení listů. Čidla zkoumající vlhkost půdy, apod.

„Systém Agdata.cz rovněž na základě dat z meteostanic umožňuje předpovídat 
výskyt možných chorob na polích,“ popsal Lukáš Musil další technické vymoženosti, 
kterými si může farmář výrazně usnadnit život. Jak ale vzápětí zdůraznil, společnost 
Agdata informace a data spravuje, zálohuje, šifruje a zaručuje jejich ochranu.

Zakladateli společnosti Agdata jsou Lukáš Musil, jeho bratr Jiří a kamarád Jiří Veče-
řa. Všichni pocházejí z rodin zemědělců, takže problémy, s nimiž se farmáři potýkají, 
dobře znají. Všichni tři jsou z Vysočiny. „Společnost Agdata vyšla z mého nápadu. 
Jsem akreditovaným poradcem ministerstva zemědělství a při té práci jsem zjistil, jak 
moc některá data zemědělcům chybějí a jak by jim mohla zjednodušit život,“ prozra-
dil Lukáš Musil. Společnost Agdata začala vznikat v roce 2017 a postupně se rozvíjí 
společně s nástupem nových technologií. Jak doplnil Lukáš Musil, podařilo se najít 
společnosti Agdata investora, který pomáhá 
produkt dál vyvíjet. Takže nyní mohou bratři 
Musilové nabízet tuto moderní farmářskou 
technologii nejen doma, ale s  úspěchem 
i v zahraničí.

Štěpánka Saadouni



Str. 17Kultura / OstatníÚNOR 2020

V Oblastní galerii Liberec probíhá velkolepá výstava s názvem „Spravedlnost bez 
bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách“.

Návštěvníci se komplexně seznámí s rodinou Gallasů a Clam-Gallasů od Matyáše 
Gallase (1588–1647) až po  sedm dcer posledního mužského člena rodu Franze 
Clam-Gallase (1854–1930). 

Jak známo, rod Clam-Gallasů byl i posledním soukromým majitelem zámku v Při-
byslavi, který v roce 1560 založil Zachariáš z Hradce. 

Přibyslavský zámek v letech 1864 - 1899 vlastnila Klotilda Clam-Gallasová a v le-
tech 1899 - 1923 její dcera Klotilda Festetitsová de Tolna. Této hraběnce zámek 
v nedalekém Pohledu patřil až do roku 1945.

Výstava v Liberci představuje soukromý život Clam-Gallasů, ale také jejich činnost 
politickou, hospodářskou a kulturní. 

Nejvíce prostoru v expozici získal příbuzný přibyslavských šlechtičen - Jan Václav 
z Gallasu. Vloni uplynulo 300 let od jeho úmrtí v jihoitalské Neapoli. 

Za vlády císařů Leopolda I., Josefa I. a Karla VI. Jan Václav z Gallasu působil jako 
významný diplomat postupně na  několika různých místech Evropy – v  Londýně, 
Haagu, Římě, a svou kariéru završil v Neapoli. Jako neapolský místokrál byl v čer-
venci 1719 pohřben se všemi poctami v tamějším karmelitánském klášterním kostele 
Panny Marie, ale jeho srdce putovalo do rodové hrobky v Hejnicích v okrese Liberec, 
tam se nachází dodnes. 

Jelikož většinu svého života strávil Jan Václav z  Gallasu v  zahraničí, o  rodová 
panství se starala zejména jeho matka Johanna Emerenciana (1643–1735), která 
navíc vychovávala i jeho syna Filipa Josefa (1703–1757), kterého měl s Marií Annou 
z Dietrichsteina (1681–1704), tedy představitelkou rodu, který vlastnil polensko-
-přibyslavské panství a jehož erb (vinařské nože) je ve znaku našeho města. 

Jan Václav z  Gallasu si pro své pobyty v  Čechách nechal vybudovat v  Praze 
palác podle plánů císařského architekta Johanna Bernharda Fischera z  Erlachu 

Velká výstava v Liberci připomíná rod Clam-Gallasů, který žil i v Přibyslavi

za uměleckého přispění sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Palác je dodnes pova-
žován za jeden z nejhonosnějších domů v Praze.

Kromě toho výstava ukazuje působnost rodu v oblasti vojenství, dobročinnosti, 
hudby, divadla, výtvarného umění.

K  vidění jsou rodové portréty v  nadživotní velikosti, předměty denní potřeby, 
nábytek z rodových zámků. 

Výstava zahrnující exponáty od 16. do 20. století vznikla v dikci Národního pa-
mátkového ústavu ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec, Ústavem dějin umění 
Akademie věd ČR a Technickou univerzitou v Liberci.

Výstava, kterou nádherně připravil Vladimír Trégl s kurátorkou Annou Habáno-
vou, potrvá do 1. března 2020.

Text: Ivo Havlík
Foto: Oblastní galerie Liberec

Nina Nováková, středoškolská profesorka jednoho pražského gymnázia, která 
pochází z rodu Musilů z Dolní Jablonné, zdědila krásně zarámovaný olej a ráda by 
objevila scénérii zachycenou na tomto díle jejím dědečkem Františkem Musilem. 

Majitelku obrazu potěší informace, která ji dovede k zobrazenému místu.

“Statek na konci polní cesty stál, a dost možná dosud stojí, v některé z venkov-
ských částí Přibyslavi nebo v nedaleké obci,” říká Nina Nováková (na snímku Ivo 
Havlíka). Pomůže někdo výtvarnou detektivku rozluštit?

Text a foto: Ivo Havlík

Dědička obrazu hledá 
namalovaný statek

Zimní panorama Foto: Michael Omes
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Tělocvičná jednota SOKOL Přibyslav

DĚTSKÝ KARNEVAL 

29. února 2020 v 13.30 hod. 
 

Sokolovna Přibyslav 
 

Vstupné dobrovolné

 

Tělocvičná jednota SOKOL Přibyslav Vás zve na tradiční 
 

     
   

15. února 2020 ve 20.00 hod. 
                     sokolovna Přibyslav 

     Hudba: VARIACE                    Občerstvení i předtančení zajištěno 

     Předprodej vstupenek: Informační centrum /Bechyňovo náměstí/ 
                                          u M. Blažíčkové, tel. 569 484 361 

TJ Sokol Přibyslav vás zve...

 

SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ 

23. 2. 2020 LIGA VYSOČINY ELÉVŮ 09:00-13:00 

1. 3. 2020 LIGA VYSOČINY PŘÍPRAVEK 09:00-13:00 

5. 4. 2020 LIGA VYSOČINY ELÉVŮ 09:00-13:00 

SPORTOVNÍ HALA NOVÉ VESELÍ – VSTUP VOLNÝ 

29. 3. 2020 2. LIGA JUNIORŮ 09:00-16:00 

   

DĚKUJEME PARTNERŮM: 

    

Kdo by neznal pranostiku: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“? Určitě bychom měli 
vynést všechny odpadkové koše, vyprat a vyžehlit prádlo, aby nikde nezůstal nějaký 
„rest“. Ale pro aeroklubáky je zde ještě jedna zásadní povinnost, pakliže se má rčení 
naplnit - novoroční let na čemkoliv a jakkoliv!

Většina normálních lidí kolem jedenácté hodiny prvního dne v roce má ještě půl-
noc nebo se probírá z kocoviny. To se ovšem netýká přibyslavských aeroklubáků. 
Už jen tento fakt může ledasco naznačit. Ten, kdo je prvního ledna v dopoledních 
hodinách na letišti, buď neprožíval bujaré oslavy, nebo je neprožíval právě proto, že 
první den v roce slibuje matka příroda naprosto luxusní počasí k létání.

Jako první byl ve vzduchu Condor a chvíli po něm vzlétl první paraglide. Motory 
v oblacích urychlily příjezd dalších členů Aeroklubu Přibyslav, kteří zanechali roz-
jedeného oběda a vyrazili směr letiště, aby vyhověli puzení novoročního letu. To 
zapříčinilo, že již okolo jedné hodiny byl na letišti čilý provoz. 

Ať už jste dnes dělali cokoliv a cítili jste se u toho šťastni, pak by se v ám štěstí 
nemělo vyhýbat ani v novém roce. Na letišti se dnes cítil šťastný snad každý, a jestliže 
se pranostika vyplní, čeká nás rok plný krásných vzletů a šťastných přistání.

Text a foto: Zuzana Špačková

Novoroční létání v Aeroklubu Přibyslav
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CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL
  Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu? 

Stačí jen zavolat.

  Zajištění kompletních akcí, vlastní inventář 
a zařízení (grily, fritézy...)

  Oslavy, svatby, smuteční hosti ny, 
fi remní večírky, rauty, promoce atd.

  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme

  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158

 

          „Kdo v srdci žije, neumírá.“ 

Dne 1. 1. 2020  uplynulo 15 let od úmrtí naší 
milované maminky, babičky a prababičky, 
paní  
Marie Novotné(Březinové) z Přibyslavi. 

Dne 23. 2. 2020 uplyne 31 let, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, 
pan  
Josef Ptáček z  Přibyslavi. 
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Těšíme se na Vás

AMYLON, a.s.
česká potravinářská firma založená v r. 1912

přijme zaměstnance na pozici:

OPERÁTORKA BALÍCÍCH STROJŮ
pro výrobu v Ronově nad Sázavou

Nabízíme:
• jistotu dlouhodobé spolupráce

• dobré platové podmínky
• čtvrtletní odměny

• dvousměnný provoz – 7,5 hod. pracovní doba
• zaměstnanecké benefity 

(závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, firemní a kulturní akce)

Pokud chcete pracovat v ekonomicky stabilní české firmě, či získat další informace, 
kontaktujte nás na tel. 604 418 665.

AMYLON, a.s., provoz Ronov nad Sázavou č. 13, 582 22 Přibyslav 
www.amylon.cz

Nástup možný ihned!
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Město Přibyslav  
Vás zve 

na „Veřejné projednávání návrhu  
revitalizace náměstí v Přibyslavi“. 

 
KDY: 17. 2. 2020 v 18 hodin 
KDE: Kulturní dům Přibyslav. 

 
 
 

Podrobné informace k návrhu najdete na 
https://www.pribyslav.cz/revitalizace-namesti/ds-19423/archiv=1 

MĚSTO  PŘIBYSLAV 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 

 

 

POZOR ZMĚNA! 
V ÚNORU OTEVŘENO V ÚTERÝ 16.00 - 18.00 

 Upozorňujeme návštěvníky, že na kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy 
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Tvořivá dílnlna v knihovněě 

 

vás srdečně zvou 
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sobota 14. 3. 2020 v 17.00 h.
vstupné 60 Kč
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únor 2020
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. února 2020 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. února 2020 Vojta K. Tomáško/předprodej Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. února 2020 Kostymérna – otevřena/viz plakát Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. února 2020 Příměstský tábor v KZMP/přihlašování Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. února 2020 Sokolský ples/předprodej v IC Kurfürstův dům KZM Přibyslav, TJ Sokol Přibyslav
– od 1. února 2020 Metamorfózy/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. února 2020 Jan Exnar – Sklo, obraz Janáček galerie Janáček galerie
– 1. února 2020 v 17.00 h. Willy a kouzelná planeta/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. února 2020 v 19.00 h. Halina Pawlowská - Manuál zralé ženy Kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. února 2020 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 4. února 2020 v 16.00 h. Setkání dětí na faře – 5 až 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 8. února 2020 v14.00, 15.30 h. O Bumbrlíčkovi/Přibyslavská pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 8. února 2020 v 18.00 h. Setkání mládeže na faře – 18+ ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 10. února 2020 Den otevřených dveří v Harmonii „Domeček“ vedle nové MŠ Tyršova KVC Harmonie
– 10. února 2020 od 9.00 h. Karneval „Domeček“ vedle nové MŠ Tyršova KVC Harmonie
– 11. února 2020 v 16.00 h. Setkání dětí na faře – 5 až 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 13. února 2020 v 19.00 h Deštivé dny/divadelní hra/VYPRODÁNO Kulturní dům Šatlava Music,z.s., KZM Přibyslav 
– 15. února 2020 v 15.00 h. Dětský karneval Kulturní dům v Utíně SDH Utín
– 15. února 2020 v 18.00 h. Veganská večeře v Přibyslavi Víno & káva Přibyslav MS ČČK Přibyslav
– 15. února 2020 od 20.00 h. Sokolský ples Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– 17. února 2020 ve 12.00 h. Uzávěrka březnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 18. února 2020 v 17.00 h. Společné setkání Misijního klubka ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 20. února 2020 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 20. února 2020 v 14.00 h. Masopustní karneval/pro členy SPCCH Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 22. února 2020 v 19.30 h. FK –Parazit/fi lm; Loud Laboratory/koncert Kulturní dům FK Přibyslav, KZM Přibyslav
– 23. února 2020 Jan Exnar – Sklo, obraz/ukončení výstavy Janáček galerie Janáček galerie
– 23. února 2020 od 9.00 h. Liga Vysočiny elévů Sportovní hala SK JUVENIS Přibyslav
– 25. února 2020 v 16.00 h. Setkání dětí na faře – 5 až 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 27. února 2020 od 16.00 hodin Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V. Stamice HB, pob. Přibyslav
– 28. února 2020 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 28. února 2020 v 18.45 h. Setkání mládeže na faře – 13+ ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 29. února 2020 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 29. února 2020 od 13.30 h. Dětský karneval Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– 29. února 2020 v 17.00 hodin Koncert žáků J. Němcové a M. Štefáčkové   a hosté Kulturní dům žáci ZUŠ J.V. Stamice HB, pob. Přibyslav, KZMP
– 29. února 2020 v 18.00 h. Setkání mládeže na faře – 18+ ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 1. března 2020 od 9.00 h. Liga Vysočiny přípravek Sportovní hala SK JUVENIS Přibyslav
– 3. března 2020 v 17.30 h Beseda s Arnoštem Vašíčkem – ČESKÉ TAJEMNO Zasedací sál radnice KZM Přibyslav

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav ve spolupráci s KZM Přibyslav zve na 
 

KONCERT 
 

žáků Jitky Němcové a Michaely Štefáčkové a jejich hostů 
klavírní spolupráce Hana Loubková 

mluveným slovem provází Marie Machynková Pokorná         

 

 

 
 

                                              sobota 29. února 2020 v 17 hodin 

                                             Kulturní dům Přibyslav 


