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Dříve, než jsem začal psát úvodník do prvního čísla letošního Přibyslavského ob-
časníku, nahlédl jsem krátce do svých lednových úvodníků z posledních dvou let. 
A nebylo to veselé čtení. Covidové šílenství je sice za námi, infl ace, na kterou jsme 
si po dlouhá léta zadělávali, naopak z velké části před námi a válka je v podstatě 
za  rohem. Přesto bych rád vnesl do  prvních řádků letošního roku trochu naděje 
a optimismu. To, jaký bude rok 2023, máme stále hlavně ve svých rukou bez ohledu 
na to, o kolik nás vlády okradou infl ací, bez ohledu na to, jak složitým situacím bu-
deme muset v našich životech čelit, bez ohledu na to, jestli válečné běsnění zůstane 
jen za našimi dveřmi.

Přesto, že tyto věci nemůžeme často nijak ovlivnit, neměly by nám vzít radost 
ze života, neměly by nás okrást o mezilidské vztahy, neměly by nám rozbít rodinu, 
neměly by v nás zanechat dojem, že nelze mít radost ze života, že svět je nenapravi-
telný. Sociální sítě v nás vytvářejí dojem, že je třeba se vyjadřovat ke všemu, co se kde 
šustne, že je nutné zaujímat stanoviska, řešit neřešitelné. Jediné, co má ale opravdu 
smysl měnit k lepšímu, je náš život, naše štěstí, naše práce na vztazích okolo sebe. 
To ostatní se pak vyřeší samo.

Do  roku 2023 vstupuje město Přibyslav připraveno realizovat několik velkých 
investic. V běhu už je zateplení pláště a výměna vytápění v kulturním domě, zatep-
lení bytového domu Ronov 17 a v přípravě pro tento rok je mnoho dalších investic. 

Razantních úprav by se měla dočkat školní zahrada mateřské školy, v  Přibyslavi 
proběhne výměna veřejného osvětlení. Nová světla si můžete už dnes prohlédnout 
v ulicích Pelikánova, nebo Hasičská. V místní části Poříčí chceme nahradit tři staré 
nevyhovující budovy hasičské zbrojnice, obecního úřadu a mléčnice za jednu mul-
tifunkční, sloužící potřebám celé obce. Čekáme na realizaci překládky nadzemního 
vedení v ulici Tyršova, po níž by mělo dojít k opravě chodníků. Zároveň je připra-
vována oprava sportovní haly. Před dokončením je projekt pro územní povolení 
na technickou infrastrukturu v lokalitě K Hesovu, stavební povolení má vydané i by-
tový dům v Husově ulici. Byli jsme úspěšní v žádosti o dotaci na nákup cisternové 
stříkačky a věřím, že tentokrát již nebude dotace zrušena a nákup bude realizován.

V právě počínajícím roce před námi leží mnoho dalších úkolů, a také mnoho těch, 
o kterých ani dnes netušíme. Vzpomeňme si jen, čím vším nás překvapily roky 2020, 
2021 i ten letošní.

Děkuji Vám všem, občanům našeho města, zastupitelům i  zaměstnancům 
za spolupráci v těch třech posledních, těžkých letech. Přeji nám všem, aby ten 
rok následující byl v něčem lepší, radostnější a naplněnější. Přeji Vám všem spo-
kojenost v osobním životě.

Martin Kamarád, starosta města

Vítejte v novém roce 2023

Projekt, který se již před několika lety objevil mezi prioritami města Přibyslav, již 
začíná nabývat reálné podoby. Město již opakovaně žádalo Kraj Vysočina o zařazení 
projektu denního stacionáře do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Žá-
dosti prozatím nebylo vyhověno s tím, že kraj rozvíjí vlastní koncepci. Následovalo 
jednání o variantách, jak by takové zařízení mohlo fungovat. Město navrhovalo mo-
del, že vybuduje zařízení, které by následně provozovala Oblastní charita Havlíčkův 
Brod. Charita takovou spolupráci předběžně přislíbila. Představitelé Kraje Vysočina 
poté přišli s  variantou krajského zařízení, které by vybudoval a  provozoval kraj, 
stejně jako podobná zařízení na území celého kraje. Tato poslední zmíněná varianta 
je právě na stole a slibuje, že by se mohlo jednat o konečné řešení. 

Objekty denního stacionáře a chráněného bydlení
Dle sdělení vedoucího Oddělení rodinné a  seniorské politiky Krajského úřadu 

Kraje Vysočina Bc. Romana Sýkory je v plánu vybudování dvou rodinných domů pro 
poskytování pobytových sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postiže-
ním a chráněné bydlení). Každý dům bude určen pro 6 osob, v případě chráněného 
bydlení se bude jednat o dvě samostatné domácnosti, jedna pro 4 osoby, druhá pro 
2 osoby. Domy budou určeny pro dospělé osoby s  mentálním a  kombinovaným 
postižením, podporu a  péči bude zajišťovat odborný personál včetně zdravotní 
sestry. Dále je plánováno vybudovat objekt pro denní stacionář taktéž pro občany 
s mentálním a kombinovaným postižením, kteří však žijí v Přibyslavi a blízkém okolí 
ve své rodině a docházeli by do sociální služby pouze přes den, zároveň by objekt 
sloužil i pro denní aktivity pobytových sociálních služeb. Okamžitá kapacita denního 
stacionáře by činila cca 10 osob. Realizace stavebních prací je plánována v průběhu 
roku 2024, v případě schválení dotace v průběhu roku 2023.

Zastupitelstvo podpořilo projekt
Představitelé města Přibyslav byli na  posledním jednání na  krajském úřadě 

seznámeni se studií Ing.  arch. Petra Holuba, jehož vizualizaci zde zveřejňujeme. 
Na  minulém zasedání Zastupitelstvo města Přibyslav přijalo usnesení, ve  kterém 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve změně možnosti 
dopravního napojení přidáním 2. varianty přes lokalitu Pod bramborárnou k ploše 
OV 2 – plocha pro občanskou vybavenost.

Občanům Přibyslavi, čtenářům Přibyslavského občasníku přeji pevné zdraví, 
spokojenost a  štěstí v  nadcházejícím novém roce. Vám, vašim blízkým i  sobě 
přeji otevřené srdce pro druhé, lidskost a naději v dobrou budoucnost pro nás 
a naše děti.

Michael Omes, místostarosta města

Kraj Vysočina a naše město připravují projekt 
denního stacionáře v Přibyslavi 

Tříkrálová sbírka 2023 
na Přibyslavsku opět s koledníky

Po dvouleté přestávce je na sobotu 7. ledna 2023 plánovaná tradiční Tříkrálo-
vá sbírka, ve které k domovům zamíří skupinky tříkrálových koledníků. 

Sraz tříkrálových koledníků a jejich vedoucích bude ve 13 hodin ve skautské 
klubovně oddílu Aldebaran (v areálu fary). Kostýmy a případné rekvizity včetně 
hudebních nástrojů jsou vítány, avšak priorita je především teplé oblečení.

Prosíme vedoucí, kteří by se jako dobrovolníci chtěli zapojit do sbírky, aby se 
předem ohlásili (M. Omes tel.: 728 264 579)

Kromě Přibyslavi a jejích místních částí budeme spolupracovat na organizaci 
této veřejné dobročinné sbírky také v Modlíkově, Nových Dvorech, Olešence, 
Stříbrných Horách a v Žižkově Poli.

V  neděli 8. ledna se uskuteční v  16 hod. Tříkrálový koncert ve  farním sále 
přibyslavské farnosti.

Další informace najdete na  plakátech nebo na  www.pribyslav.cz, 
www.pribyslavsko.estranky.cz

Děkujeme.

Za organizátory – dobrovolníky,
Michael Omes

 Vizualizace budoucího objektu denního stacionáře dle zpracování Ing. Arch. Petra Holuba



Zprávy z radnice LEDEN 2023Str. 4

 

       TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

NA PŘIBYSLAVSKU  
 

 7.ledna 2023 
v Přibyslavi a v okolních obcích 

 
SKUPINKY TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ ZAVÍTAJÍ I K VÁM 

 
SRAZ KOLEDNÍKŮ: V SOBOTU 7. 1. 2023 ve 13 hod. 

 
Z výtěžku sbírky v roce 2023 OCH Havlíčkův Brod chce podpořit: 

 Středisko rané péče – rehabilitační pobyt pro uživatelské rodiny s dětmi 
 Sociálně aktivizační služba Šipka – letní pobytový tábor pro děti – klienty Šipky 

 Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků požárů a povodní 
 Středisko charitní pomoci Šatník – pomoc nezaměstnaným najít a udržet pracovní místa  

 Financování nákladů na provoz charitních služeb 
 Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí 

 
(Informace M. Omes tel.: 728 264 579, 

michael.omes@seznam.cz) 
 

DĚKUJEME 

   TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT    
v neděli 8.ledna 2023 v 16 hod. 

vvee  FFARNÍM SÁLE            
ZZazní vánoční skladby   

vv  ppodání hudebních těles z Přibyslavska            
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ DO TŘÍKRÁLOVÉ POKLADNIČKY 

 
 

 
v Přibyslavi a v okolních obcích 

 
SKUPINKY TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ ZAVÍTAJÍ I K VÁM 

 
SRAZ KOLEDNÍKŮ: V SOBOTU 7. 1. 2023 ve 13 hod. 

 
Z výtěžku sbírky v roce 2023 OCH Havlíčkův Brod chce podpořit: 

Středisko rané péče – rehabilitační pobyt pro uživatelské rodiny s dětmi 
Sociálně aktivizační služba Šipka – letní pobytový tábor pro děti – klienty Šipky 

Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků požárů a povodní 
Středisko charitní pomoci Šatník – pomoc nezaměstnaným najít a udržet pracovní místa  

Financování nákladů na provoz charitních služeb 
Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí 

 

 

DĚKUJEME 
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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Prezidentské volby

Volby prezidenta republiky se konají v pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023 a pří-
padné druhé kolo v pátek a sobotu 27. a 28. ledna 2023.

V Přibyslavi bude možné volit ve 3 volebních okrscích s vymezením stejným jako 
v letošních komunálních volbách:

1) Volební okrsek č. 1 je pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi nad silnicí I/19 
(Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) a volební místnost je na adrese Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí č. 1, místnost číslo 101 (radnice - přízemí).

2) Volební okrsek č. 2 je pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi pod silnicí I/19 
(Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) a volební místnost je na adrese Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí č. 1, místnost číslo 206 (radnice - 1. patro).

3) Volební okrsek č. 3 je pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi v místních čás-
tech a ulicích Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dobrá, Dvorek, Hesov, Hřiště, 
Keřkov, Poříčí, Ronov nad Sázavou, Utín, Uhry a volební místnost je na adrese 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost číslo 2 (radnice - suterén). 

Podávat žádosti o vydání voličského průkazu je možné do 6. 1. 2023 při doruče-
ní žádosti poštou nebo datovou schránkou a do 11. 1. 2023 při osobním podání 
žádosti.

Dodání hlasovacích lístků voličům je stanoveno do 10. 1. 2023. 
Informace k volbám jsou průběžně zveřejňovány i na webových stránkách města 

ve složce „Město a úřad“, v podsložce „Volby“. Dále jsou informace k volbám k dis-
pozici také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Kraje 
Vysočina.

Nominace na Cenu města za rok 2022
Upozorňujeme, že 31. ledna 2023 je nejzazší termín pro podávání nominací 

na udělení Ceny města Přibyslav za rok 2022. Nominace musí být doručeny ve sta-
noveném termínu na městský úřad. Formulář pro nominaci je k dispozici na webo-
vých stránkách města ve  složce „Město a  úřad“, podsložce „Městská legislativa“ 
a  podpodsložce „Pravidla a  zásady“ v  souboru „2012 Cena města – formulář“. 
Na stejném místě jsou k dispozici i vlastní pravidla, kde se můžete dozvědět bližší 
informace týkající se ceny města – soubor „2012 Pravidla Cena města Přibyslav“.

Zimní údržba komunikací
Žádáme řidiče, aby neparkovali svá vozidla na silnicích a umožnili tak pracovní-

kům zimní údržby bezproblémové odhrnování sněhu. Při stání vozidla na pozemní 
komunikaci je povinností ponechat alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro každý směr jízdy.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 3. jednání ve  volebním období 2022-2026 dne 
14. prosince 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 7 (RO č. 7) k rozpočtu města 
na rok 2022. Celoroční plánované příjmy dosáhly po tomto rozpočtovém opatření 
výše 124.552.695 Kč a výdaje, včetně kapitálové rezervy, 262.063.696 Kč. V rámci 
RO č. 7 došlo k navýšení příjmové stránky rozpočtu o 8.271.551 Kč. Největší částky 
tvořily zvýšené příjmy ze státního rozpočtu z  podílu na  dani z  přidané hodnoty 
5.000.000 Kč a obdržené prostředky ve výši 2.095.000 Kč z fondu investic MŠ, které 
budou v příštím roce použity na rozsáhlou obnovu zahrady školky. Zbývající část na-
výšení jsou dotace ministerstev, Kraje Vysočina a příjmy z úroků uložených volných 
prostředků města na spořících účtech a termínovaných vkladech. 

Na  výdajové stránce rozpočtu došlo k  celkovému snížení očekávaných výdajů 
o 9.121.488 Kč. Snížení rozpočtovaných výdajů se týkalo nejvíce vrácené dotace ze 
ZŠ v částce 1.500.000 Kč za ušetřené prostředky na energie a nevyčerpané částky 
ve výši 8.000.000 Kč pro potřeby pomoci uprchlíkům. Snížené rozpočtované výdaje 
a zvýšené příjmy byly přesunuty do kapitálové rezervy, na které je aktuální zůstatek 
81.962.073 Kč.

Plnění rozpočtu 
Ke konci měsíce listopadu 2022 bylo plnění rozpočtu města následující: celkové 

příjmy byly ve výši 107.393.139 Kč (86,2 % schválených příjmů po RO č. 7) a celkové 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

(pokračování na str. 6)

výdaje byly ve výši 96.423.483 Kč (36,7 % schválených výdajů po RO č. 7) na letošní 
rok. 

Dotace (provozní a investiční) tvoří každoročně nemalou součást příjmů města. 
Pro konkrétní představu o výši obdržených dotací přikládám graf vývoje získaných 
dotací za posledních pět let.

Hospodářská činnost
Výsledek hospodářské činnosti města k 30. 11. 2022 je celkem + 22.105.778 Kč. 

Na  tomto průběžném výsledku se podílí jednotlivé organizace města takto: lesy 
-1.172.774 Kč, skládka 5.436.234 Kč, správa majetku - 277.469 Kč, kabelová televize 
1.786.856 Kč a  pronájmy (rybníky a  pozemky) 16.332.931 Kč. V  průběžných vý-
sledcích hospodaření města nejsou započítány odpisy a daň z příjmu. Tyto hodnoty 
budou zaúčtovány až ke konci kalendářního roku, tedy k 31. 12. 2022.

Stav finančních prostředků na účtech města
Disponibilní zůstatek na  běžných bankovních účtech města Přibyslav byl k  14. 

12. 2022 16.916.822 Kč. Částku ve výši 170.888.501 Kč má naše město uloženou 
na termínovaných vkladech a spořících účtech několika bank s úročením od 3 % p. a. 
do 6,4 % p. a., likvidita vkladů je od jednoho dne do 3 měsíců. 

Na  sbírkovém účtu pro pořízení betlému byl ke  dni 14. 12. 2022 zůstatek 
80 984 Kč. Pro ukončení sbírky chybí stále cca 40 tis. Kč. Sbírka tak bude nadále 
pokračovat.

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Stavební práce na investici ulice Rašínova a Pelikánova byly dokončeny, termín 
dokončení byl dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo upraven do 16. 12. 2022. K řádnému 
předání a převzetí díla bylo nutno řešit se stavební úřadem Havlíčkův Brod změnu 
stavby před dokončením. Vyjádření nebylo ke dni přípravy článku obdrženo. 

Byly dokončeny stavební práce na investici „Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav“, 
křižovatka byla zprovozněna. Chybějící vodorovné dopravní značení a doplnění sig-
nálního proužku bude provedeno do 31. 5. 2023, jak je uvedeno v zápise o odevzdá-
ní a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části. Krajským 
úřadem na základě námi podané žádosti bylo schváleno předčasné užívání stavby.

Zároveň byly dokončeny i stavební práce objektu komunikace na ulici Hasičská, 
včetně osazení sloupů nového typu veřejného osvětlení, byla podána žádost na sta-
vební úřad Havlíčkův Brod o vydání kolaudačního souhlasu užívání stavby. 

Probíhají přípravné práce ze strany zhotovitelské fi rmy na  investici „Zateplení 
kulturního domu v Přibyslavi“. Stavbu provádí fi rma STAVOKOMP SERVICE, s.r.o., 
z Havlíčkova Brodu. Bylo zahájeno provádění odizolování sklepní části budovy proti 
vodě a tepelná izolace. Pokračují úpravy bytového domu čp. 17 v Ronově nad Sáza-
vou. Provádí se zateplení půdních prostor a schodiště, kompletní vyčištění sklepních 
prostor. Práce realizuje společnost HV stavby a práce, s.r.o., z Rajhradic. 

Na jednání Rady města Přibyslav dne 16. 11. 2022 byl vybrán zhotovitel na reali-
zaci stavebních prací pro zakázku „Přibyslav, NPO, Rekonstrukce veřejného osvět-
lení“ společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. z Prahy. Náklady na tuto investici jsou 
ve výši 6.168.977,49 Kč včetně DPH. Výměna výbojkových svítidel veřejného osvět-
lení za led osvětlení proběhne ve městě Přibyslav. V současné době se projekčně 
připravuje další výměna svítidel veřejného osvětlení, a to v místních částech města 
Přibyslav. Na  tuto investici jsme podali žádost o  přidělení dotace z  Ministerstva 
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průmyslu a obchodu z Národního programu obnovy. Žádost je akceptována, jsou 
rezervovány fi nanční prostředky ve výši 3.569.460 Kč. 

Ostatní
Na  místním hřbitově provedla odborná fi rma vyčištění prostoru vedle budovy 

márnice v lokalitě opuštěných hrobových míst. Provedli jsme revize nájemních smluv 
na  bytové a  nebytové prostory ve  vlastnictví města Přibyslav v  součinnosti s  od-
bornou konzultací. Záměrem je upravit smlouvy – výši nájemného, které nemají 
zapracovanou infl ační doložku. Rada města Přibyslav schválila navýšení nájemného 
u nájemních smluv v bytech o míru infl ace od 1. 1. 2023 ( jedná se o nájemní smlou-
vy, kde je zapracovaná infl ační doložka). 

Bytová oblast
Od 30. 11. 2022 byl přidělen byt v domě čp. 241 na ulici Tržiště rodině uprchlíků 

z Ukrajiny.
Byly ukončeny stavební práce na celkové rekonstrukci bytu v domě s pečovatel-

skou službou čp. 239. Tento byt bude poskytnut jako náhradní ubytování nájemní-
kovi z bytového domu čp. 17 z Ronova nad Sázavou, kde probíhá rekonstrukce bytu 
tohoto nájemníka. Dle objednávky byly instalovány dvě nové kuchyňské linky, a to 
v DPS čp. 240 a čp. 239. 

Průběžně jsou řešeny požadavky nájemníků v bytech v součinnosti s externími 
fi rmami nebo s odborem technických služeb. Proběhly servisní prohlídky plynových 
kotlů v bytech.

Všem čtenářům za náš odbor přejeme pevné zdraví a vše dobré do nového roku 
2023. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Sněhová nadílka

První velký sníh jsme na Vysočině zažili v první půli prosince. Technická četa tak 
opět po roce vyjela do terénu prohrnovat, prosypávat. A to ve spolupráci se smluv-
ními partnery města - fi rmou Osiva a Sativa. Koordinátorem prací bývá převážně 
vedoucí čety Radek Havlíček. Voláte nám například ze samot, abychom nezapomněli 
vyhrnout cestu až k vašemu domu. Snažíme se pracovat logicky, dle vývoje počasí, 
vyhovět vám. Všichni ale musíme být trpěliví a pomáhat s odklízením sněhu u svých 
domů a bytovek. Děkujeme vám, že to tak děláte.

Není to vždy jednoduché. Velkou práci nám přidělávají řidiči, kteří parkují tam, 
kde nemají. Je jasné, že každý by chtěl mít auto co nejblíž svého domu. Ale nelze 
parkovat na chodnících a podobně. Kromě toho, že jde o dopravní přestupek, je to 
velká překážka v zimní údržbě. Prosím, pamatujte na to.

Opravy 
V zimních měsících se technická četa také věnuje opravám v bytových domech 

podle požadavků odboru správy majetku. Velkou péči dostává technika, šikovní 
zaměstnanci města si poradí se spoustou závad sami, máme i svářeče. Příslušenství 
strojů, které se v zimě nepoužívá, je po vyčištění, opravách a údržbě uskladněno. 
Když není nasněženo, věnujeme se stále i dílčím opravám chodníků. Kostky na ná-
městí, to je práce pořád dokola. Opravili jsme také některé úseky v  lokalitě Pod 
Bramborárnou. V době vegetativního klidu se nám dostávají na stůl také požadavky 
odboru životního prostředí na pokácení stromů ve špatném zdravotním stavu. Je 
jich opravdu dost. Pracovníci čety města pomáhají i s vystěhováním věcí z kulturního 
domu. Na začátku prosince jsme také čistili srážkoměry. Ten nad Utínem jaksi někam 
„zmizel“. Zbyly po něm jenom střepy, elektroniku si zloděj odnesl. 

Na skládce
Řešili jsme několik závad na technice, naštěstí se je podařilo celkem rychle od-

stranit. Skládkový kompaktor a vůz Iveco pro přepravu kontejnerů jsou pro denní 
provoz skládky stěžejní. Krajský úřad Kraje Vysočina nám zaslal aktualizaci plánu 
odpadového hospodářství. K  dispozici je na  webových stránkách města. Na  rok 
2023 máme připravený upravený ceník za uložení odpadů, řešíme skládkové slevy 
pro obce, smlouvy s fi rmami, zasíláme pravidelná roční hlášení o produkci a naklá-
dání s odpady, připravujeme nový provozní řád.

Přeji vám hezký měsíc leden.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odpady

Na odbor výstavby a životního prostředí dorazila výroční zpráva od společnosti 
EKO-KOM, která zajišťuje celorepublikový sběr tříděného odpadu. V  roce 2021 
bylo v  našem městě vyseparováno celkem 214,5 tun tříděného odpadu. Jen pro 
srovnání v roce 2020 to bylo 203 t a v roce 2019 217 t. Procentuálně tvoří množství 
vytříděného odpadu za rok 2021 cca 18,5 % všech komunálních odpadů v našem 
území. Vzhledem k aktuální nastavené celostátní odpadové politice, která má za cíl 
dosáhnout hodnoty 55 %, jsme hluboko pod cílovou úrovní. Množství vyproduko-
vaného komunálního odpadu již tradičně přesáhlo 1000 tun. Následující 3 roky tak 
představují pro nás všechny velkou výzvu, jak zefektivnit odpadové hospodářství 
v našem městě. Je nutné se zamyslet nad odpadem, který každý z nás doma vyprodu-
kuje a začít co nejvíce třídit, jelikož doba bezstarostného vyhození odpadu do jedné 
nádoby skončila. Životnost naší skládky se blíží ke svému konci a nakládání s odpady 
se tak stane fi nančně náročnější věcí pro nás všechny.

Město Přibyslav zaplatí v roce 2023 společnosti AVE CZ, za svoz komunálního 
odpadu celkem 1 227 504 Kč. Což je oproti minulému roku nárůst o 223 824 Kč.

Vodní realizace
Z procesních důvodů bylo odbahnění záchytného rybníčku u Jablonecké nádrže 

přesunuto na  podzim roku 2023. Tento rybníček byl odbahňován v  roce 2019. 
V této lokalitě dochází poměrně k silnému pravidelnému splachu z okolních polí, 
tento problém byl řešen již v minulosti travinnými pásy, nicméně ani ty nedokážou 
plně zachytit bahno stékající při silném dešti. Další faktor je způsob obhospodařo-
vání orné plochy po vrstevnicích, což je na Přibyslavsku velmi ojedinělý úkaz. V roce 
2023 dojde také k  rekonstrukci rybníku Němečák. V  následujícím roce chceme 
na vybraných vodních nádržích otestovat moderní metodu odbahňování rybníků 
za pomocí bakterií, které výrazně zvyšují obsah půdních bakterií a rozklad bahna 
za  pomocí zvýšeného kyslíku ve  vodě. Výrobce uvádí, že tento způsob aplikace 
dosáhne průměrného úbytku bahna cca 15–30 cm. Tato metoda je kladně recen-
zována napříč ČR a  podložena vědeckými pokusy. Cena pravidelné aplikace je 
oproti technickému zásahu zlomková a výrazně se tak prodlouží doba opakování 
tohoto zásahu.

Stromy 
Koncem roku přijímal náš odbor zvýšený počet žádostí na pokácení stromů. Ně-

které z nich jsou opodstatněné a některé žádosti jsou neodůvodnitelné. Na ty leckdy 
navazují nepříjemné debaty o potřebě kácení daného stromu či poznámky, že město 
si řeže zcela zdravé stromy ve svém zájmu a žádostem lidem nechce vyhovět. Strom 
je ze zákona chráněný. Orgán ochrany přírody má prioritně zákonem určenou jeho 
ochranu. Není možné odůvodňovat žádosti tím, že je strom velký a padá z něj listí 
např. do  okapů nebo zahrad. Je třeba si dále uvědomit, že pokud bude žádosti 
vyhověno, musí být zajištěna náhradní výsadba, kterou hradí žadatel, přičemž prů-
měrná hodnota výsadby 1 ks nového stromu a jeho následná péče po dobu 3 let 
je cca 5000 Kč. Problematické stromy jsou dále konzultovány s arboristickými od-
borníky, kteří s odborem ŽP úzce spolupracují. Strom jako takový zlepšuje kvalitu 
ovzduší zadržováním prachových nečistot, zvyšováním vlhkosti vzduchu v parném 
létě, poskytuje stín, má akustické vlivy a mnoho dalších ekologických funkcí. Stromy 
také významně plní funkci estetickou, vždyť jenom při oceňování pozemků je faktor 
přítomné přírody, zejména stromů, jeden z nejvýznamnějších. 

V  následujícím roce dojde k  dokončení výsadby lipové aleje v  Dolní Jablonné, 
v intravilánu města Přibyslav bude vysázeno přes 20 ks nových stromů. Doplněna 
bude kaštanová alej u zámku. V případě realizace chodníků v ulici Tyršova dojde 
k výsadbě okrasné aleje. 

V prosinci také došlo k pokácení dalších 2 ks stromů historické dvojaleje v obci 
Hřiště. Lípa a javor byly již prohnilé. Čas je neúprosný a tato velmi hodnotná alej 
se životně blíží ke svému konci; město Přibyslav se snaží tuto alej velmi pozorně 
a šetrně obhospodařovat, nicméně další kácení v budoucích letech bude zcela ne-
vyhnutelné, a to hlavně z bezpečnostního hlediska. Náhradní výsadba není možná 
vzhledem k  okolním podmínkám. Při návštěvě obce Hřiště si tak tento ojedinělý 
významný krajinný prvek, který se v českých obcích už jen tak nevidí, užívejme. 

Bc. Jan Prchal
referent OVŽP

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Sazba poplatku, úlevy a osvobození zůstávají pro rok 2023 stejné jako v roce 2022. 

Sazba poplatku je 250 Kč. Úleva ve výši 125 Kč se poskytuje fyzickým osobám, které 
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jsou přihlášeny v místních částech Hřiště a Ronov nad Sázavou. Údaj rozhodný pro 
osvobození, např. při umístění do domova seniorů, dětského domova, po dobu vý-
konu trestu odnětí svobody či vazby atd., je nutné ohlásit do 30 dnů od skutečnosti 
zakládající nárok na osvobození, jinak nárok na osvobození zaniká. Od poplatku je 
osvobozena také osoba, které poplatková povinnost vznikla z  důvodu přihlášení 
v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemo-
vité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště. Poplatníkem je i právnická osoba. 
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2023.

Poplatek bude možné zaplatit na  účet města Přibyslav nebo také na  pokladně 
Městského úřadu v Přibyslavi. Vzhledem k uzávěrce pohledávek prosíme poplatníky, 
aby platby na pokladně Městského úřadu Přibyslav prováděli až koncem ledna 2023. 
Zachování výše sazby poplatku pro následující roky bude předmětem projednávání 
v tomto roce.

Jana Krejčová
referent OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Informace z prosince…

V prosinci probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážnějších komplika-
cí, které by nějak ohrozily její chod. V ojedinělých případech byla zrušena odpolední 
směna, která byla nahrazena pohotovostí. 

Klidnou pracovní službu nám v  pondělí 5. prosince „narušil“ Mikuláš se svojí 
bandou čertů, na kterou se již všichni obyvatelé domů s pečovatelskou službou těší 
a se vstřícností ji očekávají. Musím říci, že jsou příjemným rozptýlením a zpestřením 
v předvánočním čase a my jsme za tuto spolupráci se základní školou moc rádi. Ještě 
jednou mockrát děkujeme.

Během vánočních svátků probíhal „nedělní provoz“, tzn. každý sváteční den, včet-
ně dne Štědrého, docházela vždy v  podvečer jedna z  pečovatelek do  práce, kdy 
navštěvuje klienty, povídá si s nimi a obstarává nasmlouvané úkony. Mezi vánočními 
svátky, kdy školní jídelna nevařila, bylo pro uživatele pečovatelské služby zajištěno 
náhradní stravování od fi rmy Agro Sázava, a.s., kterým tímto mockrát děkuji za uva-
ření obědů pro naše klienty. Tuto službu jich využilo zhruba třicet.

Mše svatá ve středisku pečovatelské služby
V sobotu 31. 12. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spolu-

práci s místní římskokatolickou farností mše svatá, která byla spojena se zpíváním 
koled. O termínu mše svaté v lednu se dozvíte buď na dalších stránkách Přibyslav-
ského občasníku nebo z ohlášek v kostele. Všichni jste srdečně zváni. 

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina
Poradna pro neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina probíhá v  Přibyslavi již 

od roku 2019 a to jednou měsíčně. Termín další poradny v měsíci lednu je v úterý 
17. 1. 2023 v čase od 9.00 do 11.00 hodin ve společenské místnosti střediska pečo-
vatelské služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod). Vzhledem k tomu, že se 
jedná o registrovanou sociální službu, je odborné poradenství zcela zdarma a servis 
sluchadel (např. čištění či výměna komponentů sluchadel, prodej baterií apod.) 
za minimální poplatek. Není nutné se objednávat! 

V závěru bych vám ráda za celý kolektiv pečovatelek poděkovala za veškerou 
pomoc, ochotu, přízeň a toleranci, kterou jste nám během roku 2022 poskytova-
li. Zvláštní díky patří našim charitním sestřičkám a odboru technických služeb, 
na které se můžeme obrátit s  jakoukoliv žádostí o pomoc, celému městskému 
úřadu, kulturnímu zařízení, mateřské školce, Osivě a.s., školní jídelně, základní 
škole, všem místním obvodním lékařům a mnoha dalším lidem, bez jejichž po-
moci bychom nemohli dělat plnohodnotně svoji práci. Děkujeme!

Celý kolektiv pracovníků Pečovatelské služby Přibyslav vám přeje klidný a pří-
jemný vstup do  nového roku a  po  celý rok 2023 hlavně zdraví, spokojenost 
a Boží požehnání.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Bezdomovectví

Jako boj s  větrnými mlýny se dá popsat úsilí, které každým rokem vyvíjíme při 
řešení sociální situace osob bez domova. Když už se zdá, že je „vyhráno“ a klient 
po dlouhých peripetiích získává střechu nad hlavou, která v jeho případě znamená 
startovní čáru pro kvalitnější život, ozve se touha po životě bez pravidel plném dob-
rodružství v podobě „bitek“, „lahváčů“, rozhovorů o „krimu“, zážitcích z „pracáku“ 
a „slepicích“ z úřadu, při jejichž pojmenování zřejmě probíhá největší bouře mozků, 
neboť právě ony vlastně za jejich situaci mohou. Ne oni sami, ale ti ostatní jsou viníci 
jejich neutěšeného života, kterým je provází démon v láhvi. S touto myšlenkou a po-
silněni alkoholem své skutky korunují a nedbaje rad a pokynů se propadají na samé 
dno své existence. 

Bezdomovcům v našem městě bylo věnováno mnoho času a energie, jednáno 
s mnoha institucemi, které přispívají k řešení jejich situace, ale bohužel i zde platí 
známé rčení „Komu není rady, tomu není pomoci.“ Vzhledem k tomu, že zimu máme 
stále před sebou, lze očekávat další problémy, kterým budeme muset čelit. I  tak 
neztrácíme víru ve  změnu mysli návštěvníků našeho města a  v  zásah vyšší moci. 
Tím může být např. pobyt ve zdravotnickém zařízení, zařízení sociálních služeb či 
pouhé usmíření s rodinou. 

Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav
I na další volební období 2022 – 2026 bude při městě působit komise sociální, 

která se mimo jiné podílí na řešení takových záležitostí, které mnohdy nelze řešit 
v rámci fi nanční pomoci poskytované úřadem práce. Nacházíte-li se tak v sociálně 
nepříznivé situaci, na kterou vám vaše síly nestačí a nedosáhnete na pomoc od státu 
formou sociálních dávek a příspěvků, můžete se obrátit na sociální úsek městského 
úřadu s  žádostí o  dotaci z  rozpočtu města Přibyslav. Ta bude posouzena komisí 
sociální a předložena radě města k případnému schválení. Stejně tak, pokud máte 
podnět, kterým by se měla komise zabývat, můžete se dostavit za sociální pracovnicí 
k projednání.

Ukrajinci v našem městě
Ke dni uzávěrky občasníku naše kontaktní místo pro ukrajinské uprchlíky navštívi-

lo 162 Ukrajinců, z toho cca 65 i nadále pobývá v Přibyslavi a zapojuje se do běžného 
života. Koncem roku jsme se podíleli na humanitární pomoci mířící do ukrajinského 
Mikolajiva.

Různé
Závěrem roku také proběhla kontrola výkonu sociální práce a opatrovnictví ze 

strany Krajského úřadu Kraje Vysočina. Kontrola proběhla po  třech letech a  ani 
tentokrát neshledala ve výkonu činnosti pochybení. Těším se tak s vámi na další cestu 
plnou překážek, které společně zdoláváme. 

V novém roce vám přeji pevné zdraví, více radosti a vzájemného porozumění.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
17. 1.  2023 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   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 přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 26. 1. 2023 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

Uzávěrka příštího čísla 19. 1. 2023 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 1. 2023)
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Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 30. 11. 2022

 275/2022 Rada města Přibyslav schvaluje příspěvkové organizaci KZM Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113, přijetí fi nančního 
daru na akci Živý betlém 2022 ve výši 2.000 Kč od fi rmy Amylon, a.s., Šver-
mova 117, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60108771.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

276/2022 Rada města Přibyslav schvaluje příspěvkové organizaci KZM Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113, přijetí fi nančního 
daru na  akci Živý betlém 2022 ve  výši 5.000 Kč od  fi rmy APOLY s.r.o., 
Ronov nad Sázavou 22, 582 22 Přibyslav, IČO 25937448.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

277/2022 Rada města Přibyslav schvaluje příspěvkové organizaci KZM Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113, přijetí fi nančního 
daru na akci Živý betlém 2022 ve výši 3.000 Kč od fi rmy NEUFE, spol. s r.o., 
Thunovská 184/20, 118 00 Praha 1- Malá Strana, IČO 25996061.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

278/2022 Rada města Přibyslav schvaluje příspěvkové organizaci KZM Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113, přijetí fi nančního 
daru na  akci Živý betlém 2022 ve  výši 3.000 Kč od  obce Žižkovo Pole, 
Žižkovo Pole 9, 582 22 Přibyslav, IČO 00268569.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

279/2022 Rada města Přibyslav schvaluje příspěvkové organizaci KZM Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113, přijetí fi nančního 
daru na akci Živý betlém 2022 ve výši 2.000 Kč od obce Olešenka, Olešenka 
42, 582 22 Přibyslav, IČO 00267970.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

280/2022 Rada města Přibyslav souhlasí se zapsáním Základní školy Přibyslav 
k místům výkonu služeb školského zařízení organizace Active - středisko 
volného času, příspěvková organizace, Dolní 2724/3, Žďár nad Sázavou, 
IČO 72052414, do školského rejstříku.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Mgr. Benc Ota
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

281/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s prodejem dřevní hmoty o objemu 10 m3, 
z pokácených stromů v místní části Hřiště, SH ČMS - Sboru dobrovolných 
hasičů Hřiště, Hřiště 60, 582 22 Přibyslav, IČO 60128798 za 1 Kč/m3.
Termín: 01. 03. 2023
Zajistí: Prchal Jan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

282/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmot-
ného majetku a jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku v roz-
sahu navrženém jednotlivým správci majetku.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Bc. Fikarová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

283/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o  krátkodobém nájmu prosto-
ru sloužícího k podnikání mezi Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra 
České republiky, Vinohradská 2577/178, 130  00 Praha 3 - Vinohrady, 
IČO 47114304 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 za  účelem zřízení kontaktního místa pro své klienty 
v malé zasedací místnosti č. 206, II. podlaží radnice, Bechyňovo náměstí 
1, Přibyslav.
Termín: 01. 01. 2023
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

284/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s  výsadbou stromů podél křížové cesty 
z Hesova do Uher na pozemcích města Přibyslav parc. č. 1739/1, 1465/4 
a 1584/15 v k. ú. Přibyslav. Výsadbu a zálivku stromů zajistí OPUKA z.s., 
Wolkerova 613, 582 22 Přibyslav, IČO 08999244.
Termín: 31. 12. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

285/2022 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem „Úprava nezpevněné 
části pozemku parc. č. 2066 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Přibyslav 
ve  vlastnictví města Přibyslav“ vlastníků bytového domu Příkopy 485, 
582 22 Přibyslav.
Termín: 08. 12. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

286/2022 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr uzavřít Dodatek č. 3 mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Českou republi-
kou - Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, 
IČO 72496991 k nájemní smlouvě ze dne 12. 1. 2012 na pronájem nebytových 
prostor budovy Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, a  to z důvodu změny 
částky za služby spojené s užíváním nebytových prostor, a rozhoduje záměr vy-
věsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

287/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IZ-12-2000348/VB/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňo-
vo 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 pozemků 
ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 981/9, 999/10 a 999/13 v k. ú. Přibyslav 
spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu, výměnu 
a modernizaci zařízení distribuční soustavy.
Termín: 31. 05. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

288/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zemědělském 
pachtu ze dne 17. 5. 2018 mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Les-
ním družstvem obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 64259773. Důvodem 
uzavření dodatku je zvýšení pachtovného.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

289/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Krajem Vysočina, 
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 na část pozemku parc. č. 167/11 
o výměře 20 m2, část pozemku parc. č. 1752/5 o výměře 40 m2 a část pozemku 
parc. č. 1795/3 o  výměře 1 m2 v  k. ú. Přibyslav ve  vlastnictví města Přibyslav. 
Doba výpůjčky je 12 měsíců, počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby.
Termín: 29. 01. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

290/2022 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 308/10 o vý-
měře 470 m2 v k. ú. Přibyslav Společenství vlastníků bytového domu Přibyslav, 
Nerudova 661, 662, Nerudova 661, 582 22 Přibyslav, IČO 25951505. Cena pro-
nájmu je 940 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2023 
na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Zároveň bude nájemcem uhrazeno 
bezesmluvní užívání pozemku od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 ve výši 1.410 Kč.
Termín: 01. 01. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

291/2022 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 308/10 o vý-
měře 473 m2 v k. ú. Přibyslav Společenství vlastníků bytového domu Přibyslav, 
Nerudova 659, 660, Nerudova 659, 582 22 Přibyslav, IČO 25952081. Cena pro-
nájmu je 473 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2023 
na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Zároveň bude nájemcem uhrazeno 
bezesmluvní užívání pozemku od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 ve výši 1.419 Kč. Spo-
lečenství vlastníků bytového domu Přibyslav, Nerudova 659, 660, IČO 25952081 
se zavazuje jinou část pozemku parc. č. 308/10 o výměře 473 m2 v k. ú. Přibyslav 
5x ročně posekat.
Termín: 01. 01. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

292/2022 Rada města Přibyslav určuje počet členů Komise pro digitalizaci a  informační 
technologie na 7 členů, jmenuje předsedou komise Mgr. Otu Bence a členy ko-
mise Mgr. Slavomíra Tecla, Ing. Jana Jajtnera, Libora Jaroše, Petra Jajtnera, Adama 
Vostála a Zdeňka Krčála.
Termín: 12. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

293/2022 Rada města Přibyslav určuje počet členů komise Sbor pro občanské záležitosti 
na 8 členů, jmenuje předsedkyní komise Annu Dvořákovou a členkami komise 
Danu Čapkovou, Marii Horskou, Annu Šauerovou, Miloslavu Pospíchalovou, 
Emilii Veselou, Stanislavu Roseckou a Marcelu Stejskalovou.
Termín: 12. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

294/2022 Rada města Přibyslav určuje počet členů Komise zahraniční na 14 členů, jmenuje 
předsedkyní komise Mgr. Annu Šnýdlovou a členy komise Ing. Ladislava Hladíka, 
Jindřicha Macka, Josefa Hamerníka, Věru Melicharovou, Jakuba Vlčka, Bc. Hanu 
Srbovou, Mgr. Slavomíra Tecla, Mgr. Davida Šedu, Janu Žákovou, Jana Ledvinku, 
Ondřeje Lehrla, Ing. Josefa Moštěka a Mgr. Věru Daniškovou.
Termín: 12. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

295/2022 Rada města Přibyslav určuje počet členů Komise stavební, dopravní a ekologic-
kou na 6 členů, jmenuje předsedou komise Ing. Tomáše Lehrla a členy komise 
Jana Krejčího, Petra Málka ml., Pavla Málka ml., Ing. arch. Martinu Jajtnerovou 
a Zdeňku Bártovou.
Termín: 12. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0
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296/2022 Rada města Přibyslav určuje počet členů Komise sociální a zdravotní na 10 členů, 
jmenuje předsedkyní komise Mgr. Lenku Thomayerovou a členy komise Mgr. Lud-
milu Kachlíkovou, Ilonu Loužeckou, DiS., Martinu Veselou, DiS., Mgr. Jaroslavu 
Janů, Mgr. Martinu Malouškovou, Bc. Ilonu Málkovou, DiS., Hanu Novákovou, 
Bc. Terezu Siberovou a Miloslavu Pospíchalovou.
Termín: 12. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

297/2022 Rada města Přibyslav zřizuje své poradní a iniciativní orgány, jako komise rady 
města, na volební období 2022 – 2026: Pracovní skupinu programu regenerace 
městské památkové zóny, Redakční radu Přibyslavského  občasníku, Redakční 
radu Přibyslavského čtvrtletníku, Redakční radu TV Přibyslav, Poradní sbor TKR 
Přibyslav.
Termín: 15. 01. 2023
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

298/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku „Odbahnění 
záchytného rybníčku před Jabloneckou nádrží“.
Termín: 26. 01. 2023
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

299/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na staveb-
ní práce - umístění rozvodů pro televizní příjem v ulici Rašínova, Přibyslav pro 
zakázku „Televizní rozvody v ulici Rašínova v Přibyslavi“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností NETLINES 
s.r.o., Bechyňovo náměstí 59, 582 22 Přibyslav, IČO 04417160. Celková cena díla 
je 225.574 Kč bez DPH, tj. 272.944,54 Kč včetně DPH.
Termín: 22. 12. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

300/2022 Rada města Přibyslav schvaluje zrušit výběrové řízení na zakázku „Oprava MK 
v Přibyslavi - opakované“.
Termín: 02. 12. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

301/2022 Rada města Přibyslav schvaluje ceník za ukládání odpadů na skládce TKO a TPO 
- SOO 3 Ronov nad Sázavou pro podnikatele, smluvní obce a občany Přibyslavi, 
na sběrný dvůr, deponii, kompostárnu. Platnost ceníku je od 1. 1. 2023.
Termín: 02. 01. 2023
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

302/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s výpovědí Smlouvy o ukládání odpadů na skládce 
TKO a TPO  - S-OO3 Ronov nad Sázavou a Odpadovém hospodářství Ronov 
nad Sázavou uzavřenou mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav,  IČO 00268097 a společností ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČO 46347160, dne 20. 3. 2015.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

303/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb, jejímž 
předmětem je ukládání odpadů na skládce TKO a TPO - S-OO3 Ronov nad Sá-
zavou a Odpadovém hospodářství Ronov nad Sázavou, mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ŽĎAS, a.s., 
Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46347160. Smlouva bude 
účinná od 1. 1. 2023.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

304/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o technické pod-
poře na  software VITA mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 
Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 61060631.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

305/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o technické pod-
poře na software Konsiliář mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a organizací Lenka Šrubařová, Hybešova 261/22, Staré 
Brno, 602 00 Brno – střed, IČO 75927756.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

306/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zprostředko-
vání burzovních komoditních obchodů mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 
2040, 272 01 Kladno, IČO 26439573.
Termín: 15. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

307/2022 Rada města schvaluje výpůjčku sklepení pod přibyslavskou radnicí v době od 3. 
12. 2022 do 12. 12. 2022 organizaci Junák - český skaut, středisko Goliath Přiby-
slav, z. s., Husova 210, 582 22 Přibyslav, IČO 15058450 pro přípravu a konání 
akce Peklo 2022.
Termín: 03. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

308/2022 Rada města Přibyslav stanovuje dle ustanovení § 108 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
právo užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských 
obřadech pro místostarosty města Přibyslav.
Termín: 15. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

309/2022 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2022 ře-
ditelce Základní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů, ředitelce Mateřské ško-
ly Přibyslav Mgr. Martině Malouškové, ředitelce Kulturního zařízení města 
Přibyslav paní Zdeňce Valnerové a veliteli JPO II panu Miloslavu Jonákovi.
Termín: 09. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

310/2022 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 11. 2022 nový plat ředi-
telce Základní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů.
Termín: 05. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

311/2022 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 2 v  domě Tržiště 241, 
582 22 Přibyslav paní …, Zakarpatska oblast, Ukraine. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou od 30. 11. 2022 do 31. 3. 2023, a to v sou-
ladu s Dohodou o přistoupení ubytovatele k Rámcové smlouvě o zajištění 
ubytování, která byla uzavřena dne 20. 5. 2022 mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Krajem Vysočina, 
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749.
Termín: 01. 12. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

312/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o dílo (SD2215) na vede-
ní a zpracování monitoringu ve městě Přibyslav - I. etapa v rámci projektu 
rekonstrukce veřejného osvětlení mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností EFektivní OSvět-
lování s.r.o., Děčínská 509/31, 470  01 Česká Lípa, IČO 27267806, DIČ 
CZ27267806, cena díla je 58.322 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

313/2022 Rada města Přibyslav souhlasí se žádostí Mateřské školy Přibyslav, Bezru-
čova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 o převod fi nančních prostředků 
v hodnotě 2.000.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic.
Termín: 07. 12. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

314/2022 Rada města Přibyslav na základě § 31 odst. 2c zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, ukládá Mateřské škole Přibyslav, Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, 
IČO 75011930 odvod z Fondu investic ve výši 2.095.000 Kč do rozpočtu 
města Přibyslav.
Termín: 09. 12. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

315/2022 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva 
města Přibyslav konaného dne 14. 12. 2022.
Termín: 07. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

KA M  VO LAT  V   U RČ I TÝC H 
S I T UAC Í C H  V E   M ĚST Ě ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)
• 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 … 569 484 361 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)
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 316/2022 Rada města Přibyslav schvaluje příspěvkové organizaci KZM Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 přijetí fi nančního daru 
na akci „Živý betlém 2022“ ve výši 3.000 Kč od obce Modlíkov, Modlíkov 60, 
582 22 Přibyslav, IČO 00579963.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

317/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Městského 
úřadu Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

318/2022 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a Mgr. et Bc. Lubošem Klimentem, Ždírec 99, 588 13 Polná, IČO 71461884 
na dobu určitou do 30. 6. 2024.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

319/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu ne-
bytových prostor na adrese Husova 301, 582 22 Přibyslav ze dne 27. 9. 2022 
uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a organizací Junák, český skaut - středisko Goliath Přibyslav, 
z. s., Husova 210, 582 22 Přibyslav, IČO 15058450, kterým se prodlužuje doba 
trvání nájemní smlouvy do 31. 3. 2023.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

320/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Dohody o  zajištění ubytování dle 
§ 6d odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb. o  některých opatřeních v  souvislosti 
s  ozbrojeným konfl iktem na  území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 
federace, ve  znění pozdějších předpisů, mezi Mgr.  Vítězslavem Schrekem, 
MBA, hejtmanem kraje, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 zastoupené Martinem 
Kamarádem, starostou města.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

321/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, 
Ronov nad Sázavou 15, 582 22 Přibyslav na dobu určitou ze dne 31. 7. 2020, 
kterou město Přibyslav uzavřelo s paní …, 582 22 Přibyslav. Dodatek upravuje 
zvýšení ceny za nájemné a dobu trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2023.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

322/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dohodu o dočasném poskytnutí náhradního 
bytu panu …, 582 22 Přibyslav, a to po dobu rekonstrukce bytu č. 1, Ronov 
nad Sázavou 17, 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

323/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 8 ke Kupní smlouvě na za-
jištění odvozu separovaného odpadu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089.
Termín: 01. 01. 2023
Zajistí: Prchal Jan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

324/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 27 ke smlouvě ze dne 8. 12. 
1994 uzavřené s organizací Miloslav Odvárka ODAS o zajištění odvozu tuhého 
komunálního odpadu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 
1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089.
Termín: 01. 01. 2023
Zajistí: Prchal Jan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 14. 12. 2022

 88/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 14. 12. 2022.
Termín: 16. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

89/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  budoucí daro-
vací smlouvě mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přiby-
slav, IČO  00268097 a  Krajem Vysočina, Žižkova 1882/57, 587  33 Jihlava, 
IČO 70890749 jejímž předmětem jsou části pozemků parc. č. 1304/1 o výmě-
ře 390 m2, parc. č. 1308/1 o výměře 105 m2, parc. č. 1811/3 o výměře 3 m2, 
parc. č. 1115/1 o výměře 250 m2, parc. č. 1770/25 o výměře 16 m2 a parc. 
č. 1115/2 o výměře 60 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav.
Termín: 28. 02. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

90/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 1660/7 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

91/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený soupis nových pozemků 
pro LV č. 3644 v k. ú. Krucemburk v rámci řízení o komplexních pozemkových 
úpravách v k. ú. Krucemburk.
Termín: 28. 02. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

92/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve změně způ-
sobu využití plochy veřejné občanské vybavenosti - OV na navrhované využití 
plochy skládek odpadů nebo specifi cké plochy na pozemcích parc. č. 12/4, 
st. 270, část 9/2 a část 17/2 v k. ú. Přibyslav a ve změně způsobu využití části 
komunikační plochy veřejných prostranství - PD na pozemku parc. č. 1666/1 
v k. ú. Přibyslav na navrhované využití plochy skládek odpadů nebo specifi cké 
plochy a na přesunutí části této komunikační plochy veřejných prostranství 
okolo nově navrhované specifi cké plochy. Požadavek bude zařazen do pro-
jednávané změny ÚP Přibyslav.
Termín: 01. 05. 2023
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

93/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve změně vy-
užití plochy krajinné zeleně - LK na pozemcích parc. č. 1070/2 a st. 1134 v k. ú. 
Přibyslav na navrhované využití plochy průmyslová výroba a skladování - VP. 
Požadavek bude zařazen do projednávané změny ÚP Přibyslav.
Termín: 01. 05. 2023
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 1

94/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve  změně 
využití plochy drobná výroba a řemeslná výroba - VD na navrhované využití 
plochy průmyslová výroba a skladování - VP na pozemcích parc. č. st. 342, 
1796/17, 1055/2, st. 666, st. 384, 1796/4, st. 381/5, st. 1226, 1802/1, 1045/7 
a 1045/16 v k. ú. Přibyslav. Požadavek bude zařazen do projednávané změny 
ÚP Přibyslav.
Termín: 01. 05. 2023
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

95/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve změně vy-
jmutí pozemků v k. ú. Přibyslav parc. č.: 1070/5, 1070/2, st. 1134, 1060/2, 
1775/1, 1719/2, 1055/1, st. 342, 1796/17, 1055/2, 1796/4, st. 666, st. 384, 
st. 381/5, 1802/1 a  1045/7 z  koridoru dopravní infrastruktury. Požadavek 
bude zařazen do projednávané změny ÚP Přibyslav.
Termín: 01. 05. 2023
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 14.  12. 2022

325/2022 Rada města Přibyslav schvaluje změnu stavby před dokončením stavby „Re-
konstrukce ulice Rašínova, Přibyslav“ a souhlasí s lokálním zúžením chodníku 
až na 135 cm.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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96/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
schvaluje pořízení změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve  změně 
možnosti dopravního napojení přidáním 2. varianty přes lokalitu Pod bram-
borárnou k ploše OV 2 – plocha pro občanskou vybavenost na pozemku parc. 
č. 981/89 v k. ú. Přibyslav. Požadavek bude zařazen do projednávané změny 
ÚP Přibyslav.
Termín: 01. 05. 2023
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

97/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav zřizuje:
Osadní výbor Česká Jablonná a stanovuje počet členů výboru na 5;
Osadní výbor Dobrá a stanovuje počet členů výboru na 7;
Osadní výbor Dolní Jablonná a stanovuje počet členů výboru na 7;
Osadní výbor Hřiště a stanovuje počet členů výboru na 3;
Osadní výbor Keřkov a stanovuje počet členů výboru na 5;
Osadní výbor Poříčí a stanovuje počet členů výboru na 3;
Osadní výbor Ronov nad Sázavou a stanovuje počet členů výboru na 3;
Osadní výbor Utín a stanovuje počet členů výboru na 3.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

98/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav volí předsedou:
Osadního výboru Česká Jablonná Lenku Sobotkovou, Česká Jablonná 11;
Osadního výboru Dobrá Jana Pejzla, Dobrá 13;
Osadního výboru Dolní Jablonná Petra Kasala, Dolní Jablonná 37;
Osadního výboru Hřiště Františka Rosického, Hřiště 5;
Osadního výboru Keřkov Tomáše Háněla, Keřkov 26;
Osadního výboru Poříčí Jiřího Němce, Poříčí 29;
Osadního výboru Ronov nad Sázavou Evu Novotnou, Ronov nad Sázavou 7;
Osadního výboru Utín Marii Šimanovskou, Utín 13.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

99/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členy:
Osadního výboru Česká Jablonná: Elišku Sobotkovou, Česká Jablonná 51, 
Ing. Zdeňka Hrubého, Česká Jablonná 5, Pavla Janů ml., Česká Jablonná 46 
a Bc. Martinu Slámovou, Česká Jablonná 11;
Osadního výboru Dobrá: Stanislava Hospodku, Dobrá 113, Jana Frühbauera, 
Dobrá 93, Josefa Henzla, Dobrá 41, Josefa Henzla, Dobrá 100, Marii Hanušo-
vou, Dobrá 104 a Jiřího Strašila, Dobrá 102;
Osadního výboru Dolní Jablonná: Tomáše Bence, Dolní Jablonná 43, Zdeňka 
Vence, Dolní Jablonná 12, Jaroslava Horského st., Dolní Jablonná 33, Josefa 
Musila, Dolní Jablonná 38, Martina Musila, Dolní Jablonná 10 a  Miroslava 
Musila ml., Dolní Jablonná 10;
Osadního výboru Hřiště: Zdeňka Sedláka, Hřiště 11, Lukáše Vodu, Hřiště 10;
Osadního výboru Keřkov: Markétu Čejkovou, Keřkov 127, Martina Matějku, 
Keřkov 30, Václavu Jeřábkovou, Keřkov 34 a Martina Čejku, Keřkov 121;
Osadního výboru Poříčí: Jiřího Dundáčka, Poříčí 26 a Ing. Michalu Steindlovou, 
Poříčí 11;
Osadního výboru Ronov nad Sázavou: Pavla Grodla, Ronov nad Sázavou 26 
a Richarda Viskupa, Ronov nad Sázavou 21;
Osadního výboru Utín: Annu Svobodovou, Utín 31 a Evu Hladíkovou, Utín 42.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

100/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Pravidla pro odměňování členů vý-
borů Zastupitelstva města Přibyslav, členů  osadních výborů a  členů komisí 
Rady města Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

101/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2022.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

102/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočet města Přibyslav na rok 2023 
v závazných ukazatelích dle přílohy.
Termín: 31. 01. 2023
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

103/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční plán hospodářské činnosti 
města Přibyslav na rok 2023 dle přílohy.
Termín: 31. 01. 2023
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

104/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Finančního výboru Za-
stupitelstva města Přibyslav na rok 2023.
Termín: 31. 12. 2023
Zajistí: Mgr. Danišková Věra
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

105/2022 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Přibyslav na rok 2023.
Termín: 31. 12. 2023
Zajistí: Ing. Orgoníková Lucie
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Milí příznivci článků Mateřské školy Přibyslav,
přinášíme vám informace o  průběhu pro-

sincového adventního dění u  nás ve  škole. 
Závěrečný měsíc roku 2022 provázela klidná 
vánoční atmosféra. V úvodu měsíce nás navští-
vili žáci ZŠ Přibyslav v podobě čertů a andělů, 
kteří v každé třídě obdarovali děti za básničky 
a  písničky mikulášskou nadílkou. Probíhaly 
vánoční besídky a  dílničky s  ochutnávkami 
vánočního cukroví. Třída Dráčků připravila 
program pro místní seniory a předala jim ruč-
ně vytvořené balíčky plné dobrot. Děti ze třídy 
Včelek vystoupily na místní akci „Živý betlém“. 

Navštívili jsme divadelní sál ZŠ, abychom zhlédli vánoční výstavu školní družiny. 
Dne 22. 12. k nám do školy zavítaly děti ze ZUŠ a zazpívaly vánoční písně a koledy. 
Od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 byl z organizačních a technických důvodů přerušen 
provoz naší školy.

Prosincový měsíc nás potěšil napadlým sněhem vhodným na stavbu sněhuláků 
a bunkrů, zároveň přišly velké mrazy. Děti potrápily „zimní“ nemoci, což se odrazilo 
na školní docházce. Přesto jsme si poslední dny ve škole užívali u vánočních stromků 
za zpěvu koled a rozbalováním nových didaktických pomůcek a hraček.
Přejeme vám klidné lednové dny.

Za MŠ Přibyslav
Mgr. Veronika Dobrovolná, zástupce ředitele

Pár písmen 
z MŠ 
Přibyslav…
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Prosincové dny byly v naší škole plné různých akcí a napjatého očekávání vánoč-
ních svátků.

Děti ve školní družině nemohly vydržet čekání na pondělního Mikuláše, a proto 
byl už v pátek 2. 12. uspořádán „Mikulášský a čertovský rej“ ve školní družině, kam 
mohly děti přijít v maskách a společně si užívaly čekání na Mikuláše.

V pondělí 5. 12. si žáci devátých tříd připravili mikulášský program pro mladší 
spolužáky a také pro děti ve školce, předvedli ho i v domě s pečovatelskou službou 
a na městském úřadě. 

Deváťáci tento den hodnotili takto: „Náš čertovský den se konal v pondělí 5. 12. 
Sraz jsme měli v 7:15, abychom měli dostatek času na přípravu. Vyrazili jsme v 7:55 
a na programu jsme měli 10 tříd. Náš program pro děti probíhal celé dopoledne 
po  dobu pěti vyučovacích hodin. Program byl vymyšlen tak, že Mikuláš přečetl 
dětem hříchy a ony zazpívaly písničku nebo řekly básničku, aby je čerti neodnesli. 
Následně je andělé odměnili sladkostmi.

Učitelé nás chválili za  program. Školu jsme po  sobě řádně uklidili a  děti měly 
z programu radost.

Některé děti se však chovaly drze a kazily nám program. Letos byla pro nás také 
stanovena přísnější pravidla ohledně chování k dětem. 

Celkově bychom letošní čerty hodnotili kladně.“

(Za třídu 9. A Jakub Novák, Pavel Krupa, Lukáš Svoboda a Pavel Ronovský)

V pátek 9. prosince proběhl projektový den Napříč školou. Smyslem projektu bylo 
dát žákům možnost se setkat napříč ročníky, poznat sebe i ty druhé, dát jim větší 
možnost být spolu a učit se navzájem. Během tohoto projektu žáci také vyráběli růz-
né vánoční ozdoby a výrobky, které byly následně prodávány na vánočním jarmarku.

V týdnu od 12. - 16. prosince 2022 naši školu navštívil americký lektor angličtiny 
Charles Murray a přihlášené děti tak měly možnost rozvíjet svou angličtinu pro ně 
netradičním způsobem. 

Dne 16. prosince proběhla další školní kavárna, tentokrát byla spojena s tradiční 
vánoční čajovnou Otakárku a výstavou školní družiny a klubu a vystoupením dětí. 
Součástí byl i  již zmiňovaný vánoční jarmark, kde si rodiče mohli zakoupit krásné 
vánoční dekorace, které vyrobili žáci v rámci projektového dne Napříč školou. Veš-
kerý výtěžek byl poukázán na účet Nadačního fondu ZŠ Přibyslav, ze kterého jsou 
fi nancovány vzdělávací aktivity pro naše žáky.

Jen to nejlepší v roce 2023 všem za všechny pracovníky ZŠ Přibyslav
 přeje Mgr. Kateřina Smolinková

Prosinec ve škole

V  letošním roce proběhl 30. ročník významného českého sborového festivalu 
“Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena”, který se konal 
v Praze v termínu 2. – 3. prosince 2022. Záštitu tomuto mezinárodnímu festivalu 
poskytlo hlavní město Praha. Náš dívčí sbor Prímadonky se v sobotu 3. 12. 2022 
zúčastnil své první mezinárodní soutěže v konkurenci 19 sborů z Čech, Polska, Litvy, 
Estonska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

Prímadonky ze ZUŠ J. V. Stamice pod vedením pana učitele MgA. Ondřeje Štefáč-
ka si vyzpívaly krásný Stříbrný diplom. Na tomto prestižním festivalu je doprovázela 
Tereza Kotlasová.

Všem Prímadonkám a jejich sbormistrovi MgA. Ondřeji Štefáčkovi blahopřeji a dě-
kuji za vynikající reprezentaci školy na mezinárodní úrovni. Poděkování patří také 
Tereze Kotlasové za klavírní doprovod. 

Bc. Jindřich Macek,
ředitel ZUŠ

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY

 Okružní křižovatka v Přibyslavi ve zkušebním provozu. Foto: Michael Omes
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PF 2023
Vánoce nám utekly jako 

voda, oslavili jsme začátek 
nového roku a už připravu-
jeme náš tradiční maškarní 
bál. Protože v  kulturním 
domě, kde jsme nalezli vždy 
pěkné zázemí, probíhá roz-
sáhlá rekonstrukce, sejde-
me se tentokrát ve čtvrtek 
19. ledna ve  14 hodin 
v  sále hasičské zbrojnice. 
A  protože vím, že všichni 
naši členové fantazií jen 
hýří, už se těšíme jaké 
„módní“ kreace na parketu 

předvedou. K tanci i poslechu nám bude hrát jako tradičně pan Stanislav Sejkora. 
Aby vše proběhlo tak, jak má, musí se nejprve sejít výbor naší organizace v malé 
zasedací síni radnice, a to 12. 1. ve 14. hodin. Hodně zdraví a veselou mysl po celý 
příští rok vám jménem svým i jménem všech členů výboru přeje

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

A zase jsme o rok starší…
(svaz invalidů informuje)

 Autorem fotografií z Mikulášské besídky je pan J. Chmelík
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Hodně zdraví, štěstí, úspěchů a  „Myslivosti zdar“ 
v roce 2023 přeje Myslivecký spolek Přibyslav

V tomto roce jsme se konečně mohli vrátit k normálnímu režimu fungování spolku 
– výroční členská schůze, členské schůze v průběhu roku, „pálení čarodějnic“ pro 
veřejnost, návštěva našich členů v Holandsku i hon na drobnou zvěř proběhly v plá-
novaných termínech bez omezení. O některých z těchto akcí jsme vás informovali 
v minulých číslech PO. 

V roce 2022 jsme museli řešit i škody, které způsobila černá zvěř (divoká prasata) 
na pozemcích hospodářů v naší honitbě. Podařilo se odlovit několik kusů a tak snížit 
nebezpečí těchto škod. Státní veterinární správa vydala počátkem prosince soubor 
opatření pro lov prasat divokých poté, co byl na území Libereckého kraje nalezen 
sražený kus s diagnózou afrického moru prasat. Všechna uhynulá prasata divoká 
musí být vyšetřena na  výskyt této zhoubné nemoci přenosné i  na  domácí chovy 
prasat. V naší oblasti se zatím tato nemoc nevyskytla, přesto je nutné pokyny Státní 
veterinární správy, které se na naši oblast vztahují, dodržovat.

Přikrmování volně žijící zvěře je jedním z prvořadých úkolů členů našeho mys-
liveckého spolku. Každý člen má přidělený úsek, na kterém zajišťuje přikrmování. 
To má svá pravidla. Přikrmování zvěře má pozitivní vliv na  zdravotní stav zvěře, 
kondici a trofejovou hodnotu zvěře. Je s tím spojeno i snížení škod působených zvěří. 
Nejvhodnějším termínem pro zahájení přikrmování srnčí zvěře je konec srpna až za-
čátek září, tedy doba ukončení žní. V této době si srnčí zvěř začíná tvořit energetické 
rezervy ve formě tukové tkáně na zimní období. Přikrmování pak pokračuje po celé 
zimní období až do doby, kdy je v přírodě k dispozici dostatek přirozené potravy. 

Milí spoluobčané, mějte, prosím, na paměti, že zvěř v zimě strádá a je oslabená. 
Její životní prostor je rovněž omezený tím, že v našem okolí prakticky zmizely lesy 

Myslivecké ohlédnutí za rokem 2022

Prosinec byl v Klubu seniorů Pohoda plný návštěv a zážitků. Nejdříve 
jsme 6. 12. přijali pozvání do  mateřské školy, kde jsme zhlédli program 
plný básniček a písniček, který si pro nás připravily děti ze třídy Dráčků pod 
vedením svých učitelek. Společně jsme si zazpívali i koledy. Po kulturním 
programu následovalo bohaté občerstvení a milý dáreček pro každého. Byl 
to pro nás všechny neuvěřitelně pozitivní zážitek, na který budeme dlouho 
vzpomínat. Moc děkujeme a těšíme se na další společné setkání.

Hned další týden, 13. 12., za námi přišla Kristýna Marešová se svými 10 
magickými prsty a hlavou plnou nápadů. Pod jejím odborným dohledem 
a pomocnou rukou vzniklo plno nádherných vánočních svícnů. Kristýna 
u nás nebyla poprvé a my pevně věříme, že ani ne naposledy. Na její ná-
vštěvu klubu se vždy všichni těší už několik týdnů dopředu.

V době, kdy píšu tento článek, nás ještě čeká sváteční vánoční setkání, 
kdy si zavzpomínáme, shrneme celý rok, zazpíváme si koledy a dáme si 
něco dobrého na zub. A možná přijde i … Nechme se překvapit.

Chcete si také zpestřit svůj volný čas, vyzkoušet si něco nového, odnést 
si nové zážitky, potrénovat paměť, zahrát si hry, vyrobit dekoraci nebo 
i najít nové přátele? Přijďte mezi nás! Najdete nás vždy v úterý od 14:00 
do 16:00 hodin ve společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou 
(vchod zezadu).

Těšit se na vás bude Eva Vostálová a členové Klubu seniorů Pohoda

Prosinec v Klubu 
seniorů Pohoda

Dne 28. 11. od 14.00 hodin ve společenské místnosti střediska pečova-
telské služby bylo posezení s harmonikou. K poslechu zahrál pan Sejkora. 
Zpívalo se a bylo to opravdu pěkné odpoledne. Občerstvení bylo zajištěno. 
Musím poděkovat pečovatelkám, že nám připravily dobrou kávičku, čaj 
a  také koláč. Bylo to moc pěkné posezení. Zpívalo se bez přestání, pan 
Sejkora hrál ty naše staré písničky, člověk zapomněl na  všechny trable, 
o kterých každý den slyšíme. Tak chci ještě jednou poděkovat pečovatelkám 
i  panu Sejkorovi za  strávené pěkné odpoledne s  písničkou. Doufám, že 
to nebylo první ani poslední setkání. Tak ještě jednou děkuji všem a brzy 
na shledanou. 

Jana Beštová

Zpívalo se

Proces zapomínání je pro náš mozek fyziologický a zcela nor-
mální. Jde o určitou formu obrany mozku před jeho přehlcením. 
Podle německého psychologa Ebbinghause člověk po 20 minu-
tách zapomene cca 40 % naučeného, po 24 hodinách cca 66 % 
a  po  měsíci cca 75 % naučeného (srov. Ebbinghausova křivka 
zapomínání).

V minulém čísle jsem psala o dlouhodobé paměti a zmiňovala 
jsem, že pokud chceme, abychom si nějaké informace trvale za-
pamatovali, může nám významně pomoct pravidelné opakování. 

Každé opakování vede k trvalejšímu uložení informace do dlouhodobé paměti. 

Jak často a v jakých intervalech opakovat, aby to mělo ten nejlepší efekt? Na tuto otázku 
mají odborníci více odpovědí. Mně osobně se nejvíce osvědčil postup, kdy první opakovaní 
nově nabytých informací proběhne přibližně po  20 minutách (viz Ebbinghausova křivka 
zapomínání) a potom následuje pravidlo 3 x 5, tzn. zopakovat si studovaný materiál ještě týž 
den a pak ještě 3 x během nebližších pěti dnů. Tím ale proces opakovaní nekončí. K učenému 
materiálu je vhodné vrátit se opět po týdnu, následně po měsíci a poté vždy 3 měsících, pokud 
informace aktuálně nepožíváme, ale potřebujeme je v paměti i nadále udržet. Je však třeba, 
aby šlo o vědomé opakování s plným soustředěním. 1

Zaujalo vás téma? Chcete si udržet mozek v kondici? Máte otázky? Kontaktujte mě.

Mgr. et Mgr. Eva Vostálová
certifi kovaná trenérka paměti II. stupně

spokojena.pamet@gmail.com

Řešení z minula:
Šmankote, babičko, čaruj!, Jak si zasloužit princeznu, Šťastný smolař, Škola princů, Peklo 

s princeznou, Ať přiletí čáp, královno!, Saxána a Lexikon kouzel, Čertí brko, Tajemství staré 
bambitky, Řachanda

Zapomínání je přirozené a opakování je 
matka moudrosti

Zadání nového úkolu:
Zkuste si podle výše uvedených informací zapamatovat, co se vám delší dobu nedaří, nebo 

naučit něco nového. Ne však pouhým memorováním, použijte mnemotechniky. Nevíte, co 
to je? Dozvíte se příště. Budu ráda, když mi o svých úspěších dáte vědět osobně nebo pro-
střednictvím e-mailu.

1  VEJSADOVÁ, Jana. Mozkohrátky: trénink paměti nejen pro děti. Brno: BizBooks, 2019. 
ISBN 978-80-265-0854-0.

a oplocenky kolem nově vysázených ploch zvěři brání ve volném pohybu. Nestresuj-
te tedy, prosíme, zvěř dále tím, že necháte své psí kamarády volně pobíhat či na běž-
kách budete najíždět blízko ke stanovištím, kde se zvěř v zimě zdržuje. Děkujeme 
vám za vstřícnost a přejeme vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody!

Za Myslivecký spolek Přibyslav
R. Němec – předseda MS, J. Hamerník – myslivecký hospodář, 

A. Šnýdlová - jednatelka
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Většinou se bilance dělá za celý rok, ale v takové malé obci / která je vlastně vede-
ná jako osada obce Dobrá / je to v průběhu roku dost jednotvárné.

I když: bývá tady živo vždy, když je fotbalová sezona. Hrají se zde zápasy klubů 
snad z celého okresu. Myslím, že si návštěvníci a příznivci sportu nemohou stěžovat 
na atmosféru i pohostinnost keřkovské hospůdky. Na jaře je tady tradiční „pálení 
čarodějnic“ s hudbou, pohoštěním, opékáním buřtíků. Ani na dětský den se nikdy 
nezapomíná a je vždycky opravdu vydařený. Díky mladým maminkám a vůbec ro-
dičům. Po prázdninách je pohádková stezka. I o  tom se už psalo a než se člověk 
rozkouká, je tady poslední měsíc roku a s ním ty nejúspěšnější  svátky, které se v Keř-
kově připomínají. A to je svátek sv. Mikuláše! Věřte, že jsem si myslela, že už o tom 
nebudu psát, protože to je stále stejné. Jednoduše nepřekonatelně pěkné! Jenže 
když jsem čekala s rodinou, až budeme vpuštěni do „pekla“, prohodila jsem k cizí 
mladé paní, která tam byla s dětmi, co to taky dá těm lidem práce, než to všechno 
udělají! Víte co mi na to řekla? Paní, takových lidí je si považovat! No, tak zase píšu, 
i přes protesty Lenky, píšu.

Paní Lenko Waserbauerová i s rodinou a celým ansámblem čertů a čertic a krás-
ných andělů a Mikulášů - moc za všechno děkujeme! Byl to zážitek!!

To bylo 5. 12. a po tomto datu jsme my, senioři, dostali pozvánku od osadního 
výboru na vánoční posezení. To se uskutečnilo 10. 12. ve společenské místnosti nad 
bývalou Jednotou. Sešlo se nás dost ( je nás tady seniorů hodně) a bylo to milé. Opět 
zase musím vyzvednout paní Lenku Waserbauerovou, která nás překvapila tím, že 
nacvičila s keřkovskými dětmi pásmo vánočních koled, básniček, tanečků. Hudebně 
je doprovázel pan Jajtner se svým vnukem Honzíkem. Všechno bylo laděno vánočně, 
z dětí byli andílci, čertíci, Mikuláš, ozdobili krásný stromeček, rozdali babičkám i dě-
dečkům milá přáníčka, perníčky, svícínky. Ke všemu výborné pohoštění - keřkovské 
chlebíčky, slané i sladké cukroví a pití podle přání. Na výrobě i obsluze se podílely 
samozřejmě i maminky dětí. Bylo to všechno moc pěkné a milé. Nakonec nám ještě 
hrál pan Matějka na harmoniku oblíbené písničky našeho mládí. Za seniory děkuji, 
protože se to všem opravdu líbilo.

Když už jsem v tom psaní, musím poděkovat minulému osadnímu výboru za sta-
rost o Keřkov. Zvlášť paní Aleně Gallové, která se svou rozhodností a smyslem pro 
potřeby obce byla opravdu dobrou představitelkou! Myslím, že v tom období měla 
i dost práce s nepřizpůsobivými občany.

A nově zvolenému výboru přejeme všichni, aby se jim v jejich práci pro Keřkov 
dařilo.

M. Voralová

KEŘKOV: 
Prosinec 2022 – a trochu bilancování Píšu článek, za okny padají sněhové vločky, celé město se zahalilo do bílé, kterou 

„narušují“ světýlka na vánočním stromečku, kterému to ale velmi rádi odpustíme. 
Je pro mě zvláštní psát článek v půlce měsíce, který vy čtete až na začátku měsíce 

nového. Já se na Vánoce teprve těším, sháním dárky, zdobím větvičky, … Vy už jste 
v roce novém.

Snad jste svátky vánoční strávili podle svých představ a do nového roku vstoupili 
plní optimismu a radosti. Pokud ne, nevadí. Přijďte k nám do knihovny pro dobrou 
knihu, navštivte některou z našich dílen či jiných kulturních akcí. Určitě trochu té 
radosti načerpáte.

Náš kulturní dům je již uzavřen a čile probíhají nutné úpravy. Na konci listopadu 
jsme ještě stihli Vánoční jarmark. Nyní již vím, že se velmi povedl, děkujeme, že jste 
přišli. Také zahájení výstav Vánoce v Evropě a Z pohádky do pohádky bylo zdařilé. 
Do konce ledna máte ještě příležitost přijít.

Například se dozvíte, v jaké zemi nosí dárky Kakánek, nebo jaké prádlo nosí v Tu-
recku. Také můžete porovnat druhy svátečních pokrmů. Měnili byste s nimi? Nebo 
nad kapra není?

Nepochybuji, že jste byli všichni hodní a Peklo pod radnicí vás neuchvátilo a na-
opak opět navrátilo. I když možná, kdo letos trochu zlobil a dostal uhlíčka, vyhrál?

Filmový klub si s  uzavřením kulturního domu skvěle poradil a  těšit se můžete 
i v lednu 21. od 19.30 hodin na fi lm Doručovací služba čarodějky Kiki. Japonské 
animované fi lmy jsou proslulé, zejména ty od  režiséra Hajao Mijazaki. Možná si 
vzpomenete na roztomilou postavu Totora, nebo můj oblíbený Zámek v oblacích. 
Přijďte do sálu Základní školy Přibyslav.

Jak je dobrým zvykem, po fi lmu se nekončí, čeká na vás kapela Vadum. Líbí se mi 
text na plakátu, tak mi dovolte ho citovat: „Těšte se na hudební syrovost, upřímnost, 
živelnost, ale i krásu a poetiku jejich textů.“

Vidíte na sociálních sítích krásné drhané dekorace na zeď a říkáte si, že to byste 
taky chtěli umět? V lednu proběhnou dvě navazující lekce macramé s mou maličkostí. 

Konkrétně 18. 1. od 16.00 a 25. 1. také od 16.00 hodin. Nebojte se nic, bude to 
fajn. Nezapomeňte se přihlásit předem.

6. 2. 2023, 18.00 hodin si poznačte do kalendářů. Přijede k nám totiž fotograf 
a dobrodruh Pavel Svoboda. Možná jste četli rozhovor pro časopis Refl ex, možná 
slyšeli rozhovor v radiu Wawe, možná viděli některou z jeho fotografi í v časopisu 
Lidé a Země.

Mám radost, že k nám přijede povídat o Arménii a Gruzii. Kraji divokých tradic 
a dobrosrdečných obyvatel. Zavede nás na horské túry k zaledněným horám mys-
tické Svanetie se středověkou atmosférou kamenných vesnic. Ukáže život na odlehlé 
farmě, divoký křesťanský svátek Kvirikoba, či bájnou pětitisícovou sopku Kazbek. 
Stopem i pěšky vstříc přátelské družbě a dechberoucím arménským klášterům. 

Uskuteční se v zasedacím sále radnice.

Opět připomenu novinku pro rok 2023, a to jsou dílny pro děti.

• V únoru proběhne drátkování s paní Šimanovskou.

• V dubnu budeme krášlit dřevěné domečky se mnou a Kristýnou Marešovou.

• V červnu si užijeme výtvarný workshop.

Podrobnější informace v dalším čísle Přibyslavského občasníku a na plakátech.

Zároveň je to již rok, co proběhly první dílny pro dospělé. Velmi děkujeme, že 
s  námi trávíte večery a  tvoříte. Já děkuji také Kristýně Marešové, která tyto dílny 
s velkým nasazením organizuje. Na stránkách facebooku Kulturního zařízení města 
Přibyslav se můžete, mimo jiné, podívat na fotky z dílen z celého roku. Třeba se tam 
i najdete, třeba vás to naláká a přijdete poprvé.

Těšíme se na vás i v novém roce 2023, který bude jistě plný jak velkých světových 
událostí, tak i těch „menších“ každodenních skutků a krůčků, které možná nejsou 
tak vidět, ale jsou velmi důležité. Proto přejeme, ať jsou ty krůčky naplňující a co 
nejradostnější.

Bc. Michala Stejskalová
knihovnice 

Měsíc uběhl jako voda...

HORKÝ VÁNOČNÍ PUNČ ve svém stánku před přibyslavskou radnicí 
při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v prvním adventním večeru nabízeli 
manželé Kytličkovi z řecké restaurace Veronika (na snímku Ivo Havlíka). V mrazivém 
počasí hřejivý nápoj přišel vhod. Ivo Havlík
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Odjezdy autobusů z Bechyňova náměstí v Přibyslavi
aktuální od 11. 12. 2022

LINKA Č. ODJEZD SMĚR OMEZENÍ
600980 4:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
840115 4:28 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X jede 27.-30.12.22
760592 4:32 Brzkov Polná Jihlava X
840115 4:37 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X nejede 27.-30.12.22
600020 4:42 Keřkov Pohled Havl. Brod X
600290 4:43 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X
600020 5:04 žel. st. Přibyslav X
600290 5:05 žel. st. Přibyslav X
600320 5:19 žel. st. Přibyslav X
600980 5:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m
600980 5:23 žel. st. Přibyslav X
840105 5:35 Malá Losenice Račín Žďár n/S. S nejede 24.12.22 a 28.10.23
600980 5:35 D.+Č. Jablonná Brzkov Polná X
600290 5:43 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X m
600020 5:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X
600320 6:00 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X m
600290 6:05 žel. st. Přibyslav X
600980 6:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m
840122 6:22 Poříčí Nížkov Žďár n/S. X
840115 6:30 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600291 6:42 Dvorek Šlapanov X nejede 23.12.-2.1.23 a 3.7.-1.9.23
600290 6:42 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X m
840105 6:45 Malá Losenice Račín Žďár n/S. X
600320 7:14 žel. st. Přibyslav X
600020 7:15 Keřkov Pohled Havl. Brod X
600980 7:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
600320 7:27 Hřiště X C
600980 7:31 Česká Jablonná a zpět N nejede 25.12.22 a 1.1.23
600290 7:39 žel. st. Přibyslav X
840115 7:50 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600980 9:08 Dolní Jablonná Česká Jablonná a zpět N nejede 25.12.22 a 1.1.23
840105 9:15 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600980 9:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
840105 9:20 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. + nejede 24.-26.12.22 a 1.1.23
600290 9:30 Žižkovo Pole Česká Bělá N nejede 25.12.22 a 1.1.23
600020 9:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
600290 9:55 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X m
600320 10:02 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X m
840157 10:20 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
840122 11:50 Poříčí Nížkov Poděšín X
600320 11:58 žel. st. Přibyslav X C
600020 12:04 žel. st. Přibyslav X
600290 12:16 žel. st. Přibyslav X
840105 12:27 Malá Losenice Račín Žďár n/S. + nejede 24.-26.12.22 a 1.1.23
840105 12:30 Velká Losenice Račín Žďár n/S. X
600980 12:35 Dolní Jablonná Česká Jablonná a zpět X nejede 23.12.-2.1.23 a 3.7.-1.9.23
840122 12:40 Poříčí Nížkov Žďár n/S. X
600291 12:42 Dvorek Šlapanov X nejede 23.12.-2.1.23 a 3.7.-1.9.23
840115 12:45 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600320 12:50 Hřiště X C
600320 12:52 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X C, m
600020 12:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
760592 13:15 Brzkov Polná Dobronín X
600980 13:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
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Odjezdy autobusů z Bechyňova náměstí v Přibyslavi
aktuální od 11. 12. 2022

LINKA Č. ODJEZD SMĚR OMEZENÍ
600980 13:23 žel. st. Přibyslav X
600320 13:49 žel. st. Přibyslav X
600020 13:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m, nejede 23.12.-2.1.23 a 3.7.-1.9.23
600290 13:55 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X m
600020 14:04 žel. st. Přibyslav X nejede 23.12.-2.1.23 a 3.7.-1.9.23
840122 14:10 Poříčí Olešenka Nížkov X
600290 14:16 žel. st. Přibyslav X
600320 14:16 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X m
600980 14:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m
600980 14:36 žel. st. Přibyslav X
600020 14:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
600290 14:55 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X m
600020 15:04 žel. st. Přibyslav X
600291 15:12 Dvorek Šlapanov X m, nejede 23.12.-2.1.23 a 3.7.-1.9.23
600290 15:16 žel. st. Přibyslav X
600980 15:21 D.+Č. Jablonná Brzkov Polná X
840115 15:30 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
840122 15:35 Poříčí Nížkov Žďár n/S. X
600980 15:38 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
600291 15:46 žel. st. Přibyslav X nejede 23.12.-2.1.23 a 3.7.-1.9.23
600020 15:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
600320 15:58 žel. st. Přibyslav X
600320 16:02 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X m
600020 16:04 žel. st. Přibyslav X
840115 16:05 Hřiště X
600290 16:16 žel. st. Přibyslav X
600980 16:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m
840105 16:30 Velká Losenice Račín Žďár n/S. X
840105 16:30 Malá Losenice Račín Žďár n/S. a nejede 24.12.22-1.1.23
600290 16:55 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X m
600020 17:04 žel. st. Přibyslav X
840115 17:25 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600980 17:36 žel. st. Přibyslav X
760592 17:47 Č. Jablonná Brzkov Polná X
600020 17:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
600320 17:58 žel. st. Přibyslav X
600320 18:02 Modlíkov Havl. Borová X m
600290 18:16 žel. st. Přibyslav X
600980 18:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m
600290 18:25 Žižkovo Pole Česká Bělá X m
840105 19:05 Hřiště X
840105 20:30 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X nejede 27.-30.12.22
600980 21:30 žel. st. Přibyslav X
600980 22:10 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m

Vysvětlivky:
X = jede jen v pracovní dny
a = jede v sobotu a +
C = jede ve dnech školního vyučování
D = jede ve dnech školních prázdnin
m = jede od vlakového nádraží v Přibyslavi
N = jede v neděli
S = jede jen v sobotu
+ = jede v neděli a ve státem uznané svátky

m
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Poslední listopadovou 
sobotu jsme slavnostně za-
končili 38. ročník přehlídky 
ochotnických divadelních 
souborů Divadelní Při-
byslav 2022. V  kulturním 
domě probíhal celý den 
velký vánoční jarmark, kte-
rý pro návštěvníky připra-
vila naše kolegyně z infor-
mačního centra Kristýna 
Marešová s  pomocí Petra 
Štefáčka.

Jarmark se setkal s nad-
šením velkého počtu pří-
chozích návštěvníků i  pří-
tomných prodejců.

Na  závěr celého dne 
proběhl koncert kapely 
Starší časy se závěrečným 
vyhodnocením přehlídky 
a  předáním cen divákům 
a souborům.

Letos bylo prodáno 18 kusů permanentek, ke  kterým diváci obdrželi kartičku 
s termíny jednotlivých představení, po posledním představení orazítkované kartičky 
odevzdali a tyto byly vhozeny do osudí.

Losovalo se za přítomnosti ostatních návštěvníků v sále přímo na jevišti kulturního 
domu.

Cenu Nejvěrnějšího diváka 2022 obdržely:
1. místo Eva Křesťanová
2. místo Anna Dvořáková
3. místo Kristýna Pospíchalová

Poté následovalo předání cen souborům pod názvem Cena úsměvu 2022. Jedná 
se o  hlasování diváků, kteří po  zhlédnutí jednotlivých představení měli možnost 
udělit svůj hlas. Pokud byli spokojení, vhodili do  schránky usměvavého smajlíka, 
pokud ne, potom vhodili smajlíka smutného.

Letošní přehlídky se zúčastnilo 9 souborů, z  toho byly tři soubory přibyslav-
ské DS Furiant, Přibyslavská pimprlata a nově vzniklý soubor Proč ne. Odehráno 
bylo 10 představení pro malé i  dospělé diváky. Představení žďárského souboru 
bylo bohužel pro nemoc na poslední chvíli zrušeno. Do kulturního domu zavítalo 
737 diváků.

Oceněnými soubory jsou:
4. místo DS DivOchot Měřín za představení Na útěku,
3. místo DS Furiant Přibyslav za pohádku pro malé i velké Švec loupežníkem,
2. místo DS Jiří Poděbradský Polná za hru Past na osamělého muže,
1. místo obsadil DS POKUS Pohled za komedii S tvojí dcerou ne.

Za  přítomnosti předsedy Svazu českých divadelních ochotníků pana Josefa 
Hejrala bylo předáno ocenění Zlatý Tyl Anně Šauerové za dlouholetou obětavou 
práci pro přibyslavské ochotnické divadlo.

Na závěr jsme všem souborům poděkovali za účast na přehlídce, divákům za věr-
nost a Kraji Vysočina za fi nanční podporu.

Vážení čtenáři, přeji vám za KZM Přibyslav klidný vstup do roku 2023 a těším 
se na  shledanou na  našich dalších kulturních akcích, které bohužel budeme 
pořádat téměř celý rok 2023 v jiných prostorách než v kulturním domě, který 
bude procházet velkou rekonstrukcí.

Za KZM Přibyslav Zdeňka Valnerová

 Předání ocenění

 Cena úsměvu

 Nejvěrnější divák

 Zlatý Tyl Anně Šauerové

Divadelní Přibyslav 2022
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Vážení čtenáři,

Těsně před koncem roku 2022 schválila Rada Kraje Vysočina další balík kotlíkových 
dotací, tentokrát pro nízkopříjmové domácnosti. Tak, jak budou postupně uzavírány 
smlouvy s úspěšnými žadateli a  ti budou prokazovat realizaci výměn starých kotlů, 
bude probíhat výplata dotací. Celkem je připraveno 116 miliónů korun. Je to agen-
da na dlouhé týdny, možná spíše měsíce. Pokud jste podali loni žádost, patříte mezi 
nízkopříjmové žadatele této podpory, prozatím ji nemáte vyplacenou, a potřebujete 
se tedy informovat o  průběhu vyřizování své dotace, využijte naši informační linku 
564 602 888, která je k dispozici v pracovní dny v úředních hodinách.

S novým rokem se vyplatí cestujícím v autobusech i vlacích na linkách Veřejné do-
pravy Vysočiny (VDV) využít tzv. 24hodinovou jízdenku. Mohou si ji pořídit jednotlivci, 
studující i mládež a výhodně se s ní vyplatí jezdit veřejnou dopravou celým rodinám. 
V době její 24hodinové platnosti je možné absolvovat libovolný počet jízd v obou smě-
rech. S platností 24 hodin se její zakoupení vyplatí i v případech, kdy se do časového 
intervalu platnosti vejdete s cestami ve dvou po sobě následujících dnech. Základní 
cena 24hodinové jízdenky je 150 korun, děti, mládež a studenti za ni zaplatí 75 korun 
a rodiny (2 dospělí a až 3 děti) pojedou za celkových 300 korun. V rámci jízdenky jsou 
zavazadlo a pes přepravováni zdarma. Věřím, že to bude vítaný bonus, ke kterému 
jsme přistoupili s ohledem na Vaše cestovní zvyklosti.

Brzy po Novém roce připravuje Kraj Vysočina ke spuštění své nové www stránky. 
Jejich podoba má zohlednit přirozené potřeby vyhledávání informací, budou moderní, 
přehlednější a přístupné z různých mobilních zařízení.

V  roce 2023 si připomeneme 300. výročí úmrtí a  odkazu architekta mistra Jana 
Blažeje Santiniho-Aichela. Tento geniální architekt s italskými kořeny se proslavil svým 
jedinečným stavebním a architektonickým stylem. V České republice jeho rukopis nese 
osm desítek projektů a realizovaných staveb, celá čtvrtina Santiniho odkazu pak leží 
na Vysočině, včetně poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru 
nad Sázavou, který byl v roce 1994 zapsán na seznam UNESCO. Přehled všech při-
pravovaných akcí věnovaných jeho dílu bude postupně zveřejňován i na našem turis-
tickém portálu vysocina.eu. Už nyní rád upozorním na datum 8. září 2023, kdy bude 
možné v želivském klášterním kostele Narození Panny Marie pozorovat symbolické 
putování koruny, resp. hru paprsků světla na hlavním oltářním obraze. Tento úkaz je 
možné sledovat pouze jeden konkrétní den v roce.

Další informace, především pak ty z oblasti krajských investic do dopravní infrastruk-
tury, pro Vás budu mít opět příští měsíc. 

Krásný a úspěšný rok 2023 Vám přeje za Radu Kraje Vysočina

Vítězslav Schrek,
hejtman Kraje Vysočina

První zprávy 
z Kraje Vysočina

Vážení spoluobčané města Přibyslav a okolních obcí,
dovolte mi, abych touto cestou srdečně poděkovala především Vám všem, kteří 

jste společně s námi putovali s Josefem a Marií do Betléma do města Davidova 
za „Ježíškem“, a že jste v tomto předvánočním shonu našli čas a společně s dětmi 
za námi do  farní stodoly přišli. Velkou radost nám opět udělaly rozzářené dět-
ské oči, jak pozorně i rozpačitě sledovaly vystoupení. Vždyť bez Vaší přítomnosti 
a těch rozzářených dětských očí, by naše konání nemělo žádného významu.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala místostarostovi města Michaelu 
Omesovi a ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav Zdeňce Valnerové, kteří 
si letos náš malý projekt vzali pod svá křídla a našemu přibyslavskému panu fa-
ráři magistru Pavlu Sandtnerovi za poskytnutí prostor farní stodoly a celkového 
zázemí. 

Dále bych ráda poděkovala našim přispěvatelům, kterými jsou: město Přibyslav, 
Apoly, s.r.o., fi rma NEUFE, spol. s r.o., akciová společnost Amylon, a tentokráte 
nám přispěly i okolní obce – obec Žižkovo Pole, obec Modlíkov a obec Olešenka, 
za což jim velice děkujeme a v neposlední řadě příspěvková organizace Kulturní 
zařízení města Přibyslav, která nám také zajistila publicitu a  zapůjčila dobové 
kostýmy.

Velké poděkování patří také do Dobré u Přibyslavi za půjčení oslíka „Jarmila“, 
který se opět stal miláčkem přítomných dětí a soukromému zemědělci z Olešenky 
za zapůjčení oveček, z kterých byly děti opět nadšené.

Samozřejmě velké díky našim předškolním dětem „Včeliček“ z přibyslavské ma-
teřské školy a paní učitelkám za přípravu vystoupení, našemu uměleckému kováři 
Petru Štáfl ovi, který Vám přiblížil kovářské řemeslo ( jak oheň společně s lidským 
umem formuje kov) a Honzíkovi - přespolnímu zvukaři a všem organizátorům, 
kteří se na našem malém projektu jakkoli podíleli za jejich ochotu, čas a nasazení 
– byli jste opět všichni úžasní.

Poděkování také patří našim děvčatům zajišťujícím pro Vás po celé adventní od-
poledne občerstvení, maminkám a babičkám, které nám napekly vánoční cukroví 
a našim účinkujícím především dětem za jejich projevenou odvahu.

A v neposlední řadě poděkování patří Janince Hrubé, která připravila pro naše 
děti dílničky, které byly opět velice úspěšné. 

Děkuji, že jste za námi přišli a přeji Vám klidné a hlavně ve zdraví prožité svátky 
vánoční, dětem radost z Ježíška a všem požehnaný rok 2023.

Za realizační tým „Živého Betléma“
Irena Rezničenková

„Živý Betlém rok 2022“ – tento příběh, 
který se dávno stal, je pořád stejný, 
chovejme se tak, aby byl pro naše děti, ale 
i pro nás stále nezapomenutelný

Osmatřicátý ročník přehlídky Divadelní Přibyslav v pátek 25. listopadu uzavřela komedie (Ne)
obyčejná předsvatební noc v  podání nového divadelního spolku originálního názvu Proč ne 
Přibyslav. 

Hra byla plakátovaná jako „nevhodná pro diváky mladší patnácti let“, hlediště kulturního 
domu bylo zcela plné. Publikum se dobře bavilo jiskrnou konverzační komedií na věčné ženské 
téma - jak získat toho pravého muže, když ti nejlepší už jsou rozebraní, a  jak svolaný sňatek 

Závěrečné představení 38. Divadelní Přibyslavi vyprodalo hlediště
poslední noc před první žhavou nocí manželskou raději skrečovat. 

Autorství komedie nebylo uvedeno, nepochybně jde o  kolektivní 
dílo čtyř ochotnic, které se na  jevišti také objevily - Stáni Štěpánové 
(Lucka), Terezy Pechové (Ema), Drahuše Klusáčkové (Ela) a  Jany 
Veselé (Ina). 

Jejich jadrné dialogy vzbuzovaly asociace na  stejně šmrcovní ka-
marádky, které v  roce 1988 vlétly na  televizní obrazovky, aby spolu 
otevřeně rozebíraly, zač je sexu loket v New Yorku. Americký seriál Sex 
ve městě si zamilovaly ženy všech věkových kategorií i mnozí muži, měl 
šest sérií, později byly natočeny dva celovečerní fi lmy a letos vzniklo 
volné pokračování.

Komedie přibyslavského ženského kvarteta, jen krátkou epizodní 
roli Matyáše mlčky odehrál Láďa Milichovský, však nemá reálie ame-
rické, ale ryze české, v jednom dialogu dokonce keřkovské.

Smích a potlesk na otevřené scéně patřil na delší dobu poslednímu 
divadelnímu představení. Přibyslavský kulturní dům byl vzápětí kvůli 
náročné rekonstrukci nejméně na jeden rok uzamčen.

Text a foto: Ivo Havlík
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Od pátečního večera 25. listopadu 2022 na Bechyňově náměstí stojí originální 
biblický betlém. 

Svatou rodinu Petr Štáfl  ve své kovárně v Uhrách vykoval z ocelových plátů a ný-
toval je ke kostře, chlév z dubového dřeva vyrobil tesař Petr Málek, oko komety ze 
skla vytavil Aleš Valner a elektrickým proudem přístřešek vybavil Jiří Venc. Vše tedy 
je dílem místních řemeslníků.

Mladá fronta DNES přinesla půlstránkovou reportáž ze stavby betléma. Redaktor 
Martin Vokáč v  ní konstatuje, že rozkovat železné ingoty byla nesmírně náročná 
práce a cituje Petra Štáfl a: „Dělal jsem to v létě a plech vydává obrovské množství 
tepla. V kovárně bylo jako v pekle.“ Velmi obtížné bylo vytepat obličeje tří postav - 
sv. Marie, sv. Josefa a Ježíška.

Na náměstí stojí originální betlém

 Tři stavitelé betléma mezi sv. Marií a sv. Josefem 
- zleva tesař Petr Málek, kovář Petr Štáfl a elektrikář Jiří Venc

 Kometu se skleněným středem od Aleše Valnera připevnili Petr Málek a Petr Štáfl

Tvorba cenného uměleckého díla, které trvale obohatí město Přibyslav, bude 
z menší části zaplacena z veřejné sbírky (účet 2802003982/2010), z větší části z pe-
něz samosprávy.

Text a foto: Ivo Havlík

Starosta města Martin Kamarád na prosincové tiskové besedě informoval o tom, 
že do předčasného užívání byla dána první kruhová křižovatka, i když její úřední 
kolaudace proběhne až 30. června 2023. Křižovatka je majetkem Ředitelství silnic 
a dálnic, ale o údržbu zeleně v jejím středu se bude na vlastní náklady starat město.

Se slovy, že letošní stavební sezóna končí, Martin Kamarád upřesnil, že končí 
rekonstrukce tří ulic - Hasičské, Pelikánovy a Rašínovy.

Naopak se rozjíždí rekonstrukce kulturního domu. Pokud vše dobře půjde se 
sanací základů stavby, výměnou čelních oken za izolační trojskla, s instalací vzdu-
chotechniky a tepelného čerpadla, do kulturního domu bychom mohli opět vstoupit 
na podzim 2023. 

Ze všeho nejdříve je třeba půl století starý objekt zcela vyprázdnit, stěhování 
zabere nejméně šest týdnů. Kde bezpečně uskladnit kostýmy, kulisy, nábytek? To 
je otázka! KZMP pronajalo lodní kontejner, využije prázdnou prodejnu potravin 
v Keřkově a hledá další vhodné prostory. Stěhovat z hlediště se nebudou sedadla 
a viset zůstane jevištní opona. Je tak rozměrná a těžká, že zavěsit ji zpátky by bylo 
prakticky nemožné.  

Samospráva na rekonstrukci kulturního domu získala dotaci 6 mil. Kč a k ní přidá 
28 až 30 mil. Kč.

Odložena zatím je demolice bývalé hudební školy, na jejímž místě má být posta-
ven dům s osmi byty. Realizaci projektu zdržuje nájemnice jediného bytu, odmítá 
přijmout výpověď, soudní žalobou zpochybnila veřejný zájem.

Místostarosta města Michael Omes informoval o úmyslu Kraje Vysočiny postavit 
v Přibyslavi denní stacionář a chráněné bydlení. Samospráva tomu vyjde vstříc pro-
dejem pozemku v Husově ulici (klín země za tenisovým kurtem hotelu Přibyslav.

Text a foto: Ivo Havlík

Jak vystěhovat kulturní dům?

 Jediné, co v kulturním domě po dobu jeho rekonstrukce zůstane, 
jsou s výjimkou opony sedadla; aby se na ně neprášilo, budou zakryta.

Nejstarší přibyslavský hostinec U Kubínů v sobotu 17. prosince naposledy nasytil 
a napojil své hosty. K prostřeným stolům a rebelské pípě byli pozváni štamgasti, 
jídlo a pití se jim neúčtovalo, někteří se s hospodou loučili ještě v ranních hodinách 
poslední adventní neděle. 

K uzavření restaurace majitele přimělo několik postupných ran - zákaz kouření, 
covid, nedostatek kuchařů, růst cen potravin a  nyní energie. V  provozu zůstává 
ubytovací část penzionu.

Dům poblíž polenské brány stál už ve středověku, první písemná zmínka o něm je 
z roku 1654. V roce 1823 v něm otevřel hostinec a řeznictví Jakub Klusáček. Od roku 
2000 jsou vlastníky domu Vlčkovi. 

Text a foto: Ivo Havlík

 Hostinec proslul vepřovými 
a zvěřinovými hody

 Jeden z posledních restauračních 
jídelníčků 

U Kubínů po 200 letech přestali vařit 
i čepovat
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Osmá letošní prodejna diskontního řetězce PENNY byla otevřena ve  čtvrtek 
8. prosince 2022 v Přibyslavi na Havlíčkově ulici. Zboží je nabízeno na 852 m2 pro-
dejní plochy.

„Přibyslav je město, jehož historie sahá až do 12. století a je hluboce spjatá s his-
torií české země. Jsme rádi, že jsme součástí i takových míst v České republice a že 
můžeme jejich obyvatelům nabízet to, co moderní diskont přináší, a to nejvyšší kvali-
tu za nejvýhodnější ceny v příjemném prostředí umožňujícím, jak rychlý každodenní 
nákup, tak možnost rodinných víkendových nákupů,“ řekl při otevření nové prodejny 
Mathias Mentrop, jednatel PENNY odpovědný za rozvoj prodejní sítě.

V bezprostředním okolí nové prodejny bylo vysázeno více než 35 nových stromů, 
které po svém vzrůstu vytvoří zelenou stěnu mezi prodejnou a hřbitovem.

Ve  spolupráci s  městem došlo k  úpravám okolní zeleně, chodníků a  dopravní 
infrastruktury. Na  parkovišti může stát 63 vozidel. V  rámci prodejny si zákazníci 
mohou nakoupit maso a uzeniny v řeznictví Novák.

Diskontní řetězec PENNY přesáhl počet 410 prodejen, čímž si upevnil pozici 
obchodní společnosti s nejvyšším počtem prodejen v Česku.

Text a foto: Ivo Havlík

PENNY v Přibyslavi už prodává

 S mladými Ukrajinkami se na peróně železničního nádraží rozloučil člen zastupitelstva 
města Libor Jaroš. Vedle něj na příjezd vlaku čekají vracející se lékařky Kristyna a Diana; 

a také kamarádka Alla, která ještě v Přibyslavi zůstává.

Po devíti měsících prožitých v Přibyslavi se 8. prosince vydaly na cestu do dalekého 
Charkova dvě mladé ukrajinské lékařky. 

Do našeho města dorazily už 7. března 2022, deset dnů po prvním silném útoku 
na Charkov, který v rámci tzv. speciální ruské operace Putin zahájil 24. února. 

V druhém největším ukrajinském městě (1,5 mil. obyvatel) Diana a Kristyna přišly 
o střechu nad hlavou. Z vyhořelých paneláků uprchly, přes Polsko dojely do Brna 
a shodou až kuriózních náhod zakotvily v Přibyslavi. 

Na Vysočině se jim líbilo, pracovaly v hesovské sýrárně, zapojily se do společen-
ského života, poznávaly naši kulturu, občas si udělaly výlet do Brna a Prahy.

Po devíti měsících vyslyšely volání rodičů a výzvy charkovských nemocnic, aby se 
k Novému roku vrátily domů. Krvácející Ukrajina mediky nutně potřebuje. Diana je 
praktickou lékařkou, Kristyna se specializuje na kožní onemocnění.

Zpáteční cesta po železnici byla dlouhá více než 2300 km. Z Přibyslavi lékařky 
odjely do Prahy, tam přesedly na vlak do východopolského města Přemyšl, známého 
z  Haškova Švejka. Opět přesedly, tentokrát do  vlaku pro širokorozchodnou trať, 
dojely do Lvova, po odpočinku nasedly do rychlíku jedoucího do Kyjeva. Tam opět 
přesedly do vlaku s cílem v Charkově. Kristyna už byla doma, Dianu ještě čekala 
150 km dlouhá jízda do rodné jihovýchodní obce Blyznjuky, kde její otec pěstuje 

Mladé uprchlice odjely do Charkova, čeká tam na ně práce v nemocnici
melouny. Vesnice leží blízko zcela rozstříleného města Izjum, na  jehož perifériích 
po ústupu ruské armády byly objeveny masové hroby ukrajinských vojáků i civilistů.

Z původních šesti mladých žen, které z Charkova uprchly a našly ubytování u jed-
né rodiny v Přibyslavi, v Přibyslavi zůstává už pouze Alla.

Na severním předměstí Charkova vlastní s rodiči dům, který je od hranice s Rus-
kem vzdálen pouhých 20 km. V jeho zahradě už 24. února na dva měsíce zaujala 
palebná postavení ruská děla a  tanky. Rodina se ocitla v  okupované zóně, v  níž 
nic nefungovalo, potraviny bylo možné získat pouze z humanitárních zásilek v pra-
voslavném chrámu. Do deset let staré střechy se trefi ly dvě ruské rakety, tlaková vlna 
vymlátila všechna okna v domě a vytrhala ovocný sad. 

Text a foto: Ivo Havlík

 Kamenný dvouobloukový most pod zámkem. Foto: Michael Omes
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Na novou motokrosovou sezónu se připravuje Tobiáš Teml (na snímku). Žák Zá-
kladní školy Přibyslav, jemuž letos bude 10 let, trénuje na serpentinách hlinitopísčité 
trati, která byla vybudována na pomezí Velké Losenice a Pořežína v roce Tobiášova 
narození, tedy 2013. 

Závodní dráha velkolosenického Automotoklubu je 700 m dlouhá a  pět metrů 
široká. V hlubokém „kotli“ jsou tři terénní skoky a jedna lavice. 

Sponzorem úspěšného, ale nákladného závodění, je vedle rodičů přibyslavská 
společnost NEUFE, s. r. o. Závodní stroj kubatury 65 ccm vzorně udržuje Tobiášův 
dědeček Bohuslav Kupa z Hřiště.

Text a foto: Ivo Havlík

Hostem letošní poslední tiskové 
besedy na  přibyslavské radnici byla 
Mgr. Jaroslava Janů. Ředitelka Základní 
školy Přibyslav novináře seznámila s nej-
novějšími aktivitami školy a zajímavými 
vzdělávacími projekty. Jak uvedla, škola 
chce nejen vyučovat, ale také být učící 
se organizací.

Již několik let je „v  provozu“ školní 
kavárna. Za podpory pedagogů  je plně  
v rukou ž á ků , kteř í  se v ní uč í  praktické  
dovednosti a ově ř ují  si své  kompetence. 

„Pokaždé se podař ilo vytvoř it 
př í jemnou atmosfé ru a  prostor pro 
neformá lní  setká vá ní  rodič ů , př á tel 
a  př í znivců  š koly, uč itelů , dě tí  i  vedení  
š koly. Vý tě ž ek z  kavá rny je vž dy 
pouká zá n na  ú č et Nadač ní ho fondu 
š koly,“ řekla ředitelka školy. 

Od současného š kolní ho roku se uči-
telé rozhodli nabí dku kavá ren rozš í ř it 
a hostům nabí dnout ně co naví c. 

V  zá ř í  to byla kavá rna př i př í lež itosti Dne otevř ený ch dveř í  v  rá mci mě stský ch 
slavností , dá le kavá rna v rá mci konzultač ní ho odpoledne pro rodič e. 

V listopadu si mohli rodič e na vlastní  ků ž i vyzkoušet roli ž á ků  ve výuce založ ené 
na principech formativní ho př í stupu v uč ení . V tomto š kolní m roce budou otevřeny 
ješ tě  dalš í  č tyř i kavá rny. 

„Rá di bychom prostř ednictví m tě chto kavá ren ví ce otevř eli š kolu rodič ů m 
a veř ejnosti, podpoř ili neformá lní  setká vá ní  a  informovali o tom, jak s dě tmi pra-
cujeme, jaké  postupy př i vý uce využ í vá me, ale také  tř eba nabí dli kulturní  zá ž itek,“ 
řekla Jaroslava Janů.

Ve  čtvrtek 15. prosince 2022 byla veřejnost zvána na  vá noč ní  kavá rnu 
s př edstavení m Divadla Ví ti Marč í ka Setká ní  př ed Betlé mem. 

Dalš í  kavá rna probě hne ve  č tvrtek 12. ledna 2023 a  bude vě nová na Hejné ho 
metodě  vý uky matematiky. 

Aktivity školy a zajímavé vzdělávací projekty před novináři ocenil místostarosta 
města Mgr. Ota Benc, který v minulosti sám byl ředitelem přibyslavské školy a dnes 
vede Základní školu ve Ždírci nad Doubravou. 

Jak řekl, šíře zdejší aktivity je obdivuhodná a zaslouží si uznání. Jde o příklad jak 
komunikovat s rodiči jiným způsobem, než poněkud formálními třídními schůzkami. 
Ukazuje se, že rodiče pro takový kontakt se školou mají pochopení.

V Základní škole Přibyslav se v aktuálním školním roce vzdělává 560 žáků, z toho 
je 18 dětí z Ukrajiny.

Text a foto: Ivo Havlík

 Ředitelka Základní školy Přibyslav 
Jaroslava Janů na tiskové besedě 

v pracovně starosty města

 Originální interiérový prvek přibyslavské školy - točité schodiště

Na tiskové besedě 
o školní kavárně

Volejbal v našem městě funguje díky ZŠ Přibyslav. Do krajských soutěží jsou při-
hlášena dvě družstva. Družstvo dívek U 14Z a družstvo žen U 18Z.

Družstvo dívek pravidelně trénuje 2 x týdně v úterý a v pátek pod vedením trenérů 
Dobry Němce, Petry Holubové, Marcely Kasalové a nově Petra Kunstára. Celkem 
v této skupině je cca 30 dětí. Z tohoto celku vybral Dobra Němec 12 dívek, které 
jsou věkově starší a věnují se volejbalu déle. V soutěži je 11 družstev, kde po polo-
vině soutěže vede družstvo TJ Jiskra Havlíčků Brod. Naše děvčata uzavírají zatím 
na 11. příčce. Připomínám, že jsou úplným nováčkem a samozřejmě první zápasy 
podle toho vypadaly. V poslední době je vidět výrazné zlepšení a hlavně obdivuji 
jejich chuť do hry, z čehož pramení i několik vyhraných zápasů. U trenérů obdivuji 
jejich trpělivost, když mají v hale ukočírovat dívky 9 -11 let.

Družstvo žen U  18 Z  jedná se v  podstatě o  juniorky, kde díky nastavení žen-
ských soutěží volejbalový svaz rozdělil kategorie: U 14Z, U 16Z, U 18 Z, U 20 Z, 
U 22 Z a KP Z tak, aby byla větší možnost najít soutěže pro mladší kategorie dívek 
a  žen. V  kategorii U18 Z, kde startuje naše družstvo je 5 účastníků. Děvčata se 
připravují dvakrát týdně v  úterý a  ve  čtvrtek pod vedení trenérů Zdeňka Kerbra 
a  Milana Grófa. Po  polovině soutěže jsou na  slušném 3. místě - 1. Slavoj Polná, 
2. VK Třebíč, 3. ZŠ Přibyslav, 4. SK Telč, 5. TJ Humpolec. Soutěže budou pokračovat 
po vánočních prázdninách a obě družstva se představí na domácí palubovce 7. 1., 
14. 1. – U 14 Z a 21. 1. a 28. 1. – U 18 Z.

Do nového roku 2023 přejí volejbalistky a trenéři všem příznivcům pevné zdraví, 
pohodu doma i v zaměstnání a těší za na jejich podporu v domácích zápasech.

František Kerbr

Zprávy z volejbalu

Desetiletý Tobiáš a stejně mladá trať
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V letošním roce se kromě tradičních aktivit a cvičení začneme připravovat na slet. 
Na  jaře pojedou vedoucí skladeb na  nácviky do  Prahy a  na  podzim se začne 
nacvičovat. 

Zveme vás na promítání sletových skladeb, které se uskuteční v kinosále Základ-
ní školy 14. 1. 2023 v  16:00 hodin. Počítáme, že se bude nacvičovat od  dětiček 
po seniory. 

Přijďte se podívat a pomoci nám vybrat skladby, které společně secvičíme.

Další obnovenou akcí pro veřejnost po covidové pauze bude ples, který se usku-
teční 4. 3. 2023, do tance bude hrát skupina MudrBand. Předprodej bude od února 
v TIC Přibyslav.

Dětský karneval bude 18. 3. 2023, hudbu zajistí DJ Beránek a nebudou chybět 
soutěže, občerstvení i šaškové.

Detailní informace uveřejníme v únorovém občasníku.

Na všechny akce jste srdečně zváni.

Markéta Kvardová

Zimní a jarní akce v Sokole

Zápasová sezona 2022/2023 zakončila svou první polovinu, a tak je čas na pra-
videlné bilancování činnosti oddílu stolního tenisu, který pracuje pod hlavičkou 
TJ Sokol Přibyslav. 

Náš oddíl rozšířil v  této sezóně tréninky mládeže ze dvou dní na  tři dny, což 
umožňuje ve stísněných podmínkách herny navštěvovat tréninky více dětem. Byť 
nyní hraje v oddíle mnoho začátečníku, povedlo se v letošním roce získat medaile 
na krajských bodovacích turnajích poměrně širokému spektru hráčů. Za podzim 
2022 si některou z medailí dovezli Matyáš Sedmík, Lucie Benešová, Jan Beneš, Lukáš 
Stehno, Petr Kunstar, Martin Kunstar, Martin Zadina, Vojtěch Bárta, Štěpán Kama-
rád, Helena Kamarádová a Matěj Šrámek (oba v současnosti hrající v HB Ostrov, 
v mužských kategoriích za TJ Sokol Přibyslav). V mládežnických kategoriích nyní 
oddíl navštěvuje 17 hráčů a hráček. Utěšený pohled je i na republikové žebříčky, 
kde fi gurují Matěj Šrámek, prvním rokem, v kategorii U15 na sedmdesáté pozici 
a Helena Kamarádová na prvním místě kategorie U11 a na dvacátém prvním místě 
kategorie U13.

V soutěžích mužů má Přibyslav již dlouhodobě čtyři družstva. Družstvo TJ Sokol 
Přibyslav „A“ postoupilo v loňském roce z krajského přeboru III. třídy do KP II a daří 
se mu v této vyšší soutěži nad očekávání dobře. Po odehrané polovině soutěže je 
na třetím místě s osmi výhrami a třemi porážkami. Družstvo hraje ve složení Václav 
Matějů (úspěšnost 85 %), Bohuslav Filip (76,47 %), Zdeněk Slota (50 %), Jaroslav 
Sobotka (36 %) a Prokop Kamarád (62,50 %).

„B“ družstvo hraje Regionální soutěž 1. třídy a je  po deseti utkáních na šestém 
místě z deseti účastníků soutěže. Družstvo si drží po první půlce vyrovnanou bilanci 
čtyř výher, čtyř porážek a dvou nerozhodných utkání. Bilance hráčů je Prokop Ka-
marád (79,17 %), Ota Benc (47,06 %), Martin Kamarád (33,33 %), Marek Bednář 
(37,50 %), Zdeněk Kerbr (38,46 %). V družstvu dle potřeby vypomáhají Jakub Filip, 
Štěpán Kamarád a Matěj Šrámek.

Družstvu „C“, stejně jako družstvu „D“, zbývá do poloviny sezony odehrát ještě 
několik utkání. Družstvo „C“ je po osmi odehraných utkání v RS 2. třídy na pátém 

Stolní tenis v Přibyslavi v polovině sezony 2022/2023
z jedenácti účastníků. Jeho barvy hájí Jakub Filip, Štěpán Kamarád, Vladislav Stehno, 
Josef Pertl, Matěj Šrámek, Tomáš Höfer a Zbyněk Melichar.

Tahouny družstva „D“ v RS 3 jsou Roman Šrámek a Josef Moštěk. Z dospělých 
v mužstvu dále střídají Jan Thomayer a Zbyněk Melichar. Zdatně jim sekunduje naše 
mládež, kdy se v sestavách střídají Lukáš Stehno, Matyáš Sedmík, Jan Beneš, Barbo-
ra Benešová, Laura Wasserbauerová, Jakub Flekal, Helena Kamarádová a Jáchym 
Kamarád. Družstvo je na prvním místě tabulky, s tím, že má o zápas více, než druhý 
Horní Studenec, který ho jako jediný v první polovině sezóny porazil.

Martin Kamarád
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Poděkování za spolupráci v roce 2022
Dovolte na tomto místě poděkovat všem našim hráčům a trenérům. V současnos-

ti registrujeme přes 90 hráčů, které vede okolo 10 zapálených trenérů i trenérek. 
Děkujeme též jejich rodičům i kamarádům za podporu. Poděkování patří též všem 
partnerům, kteří klub podporují fi nančně či materiálně. I  když jistě nesouhlasíte 
s každým krokem vedení klubu, vězte, že klub řídíme s nejlepšími úmysly, abychom 
u  našich mladých sportovců rozvíjeli sportovního ducha, fair-play chování nebo 
základní pohybové návyky. 

Pohár Posázaví
V sobotu 10. prosince 2022 uspořádal SK JUVENIS první ročník fl orbalového tur-

naje Pohár Posázaví. Turnaj se hrál ve třech nejmenších mládežnických kategoriích: 
přípravka U9, elévové U11 a mladší žáci U13. Do turnaje byly pozvány posázavské 
týmy: Hippos Žďár nad Sázavou, Sokol Erupting Dragons Havlíčkův Brod a Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou. Kromě výsledků v  jednotlivých kategoriích získal 
po sečtení získaných bodů nejúspěšnější oddíl velký putovní Pohár Posázaví. Turnaj 
nabídl skvělé a mnohdy velmi vyrovnané zápasy, kterým nechybělo nasazení, herní 
i dovednostní kvalita. Na všech zápasech bylo cítit, jak prestižní je pro zúčastněné 
oddíly zisk putovního poháru. Z neofi ciálního titulu nejúspěšnějšího posázavského 
týmu se na konci turnaje radoval oddíl Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou.

Turnaje se zúčastnilo celkem 106 dětí a okolo 20 jejich trenérů. Byla radost, jak 
útulná a  nevelká přibyslavská hala žila celým turnajem, dechberoucí byl pohled 
na zaplněnou diváckou tribunu. Kromě bodovaných utkání sehráli svůj první fl or-
balový zápas i nejmenší děti z minipřípravky. Na závěr turnaje se odehrály i tři utkání 
hvězd, talentované hráče a hráčky do svých týmů vybrali sami trenéři. Děti si tak 
zkusily zahrát s někým, s kým před momentem na stejném hřišti ještě soupeřily…

Poděkování patří všem zúčastněným oddílům, zejména jejich trenérům, hráčům 
a hráčkám, ale i rodičům, kteří své děti podporovali. Jménem organizačního týmu 
děkujeme všem dobrodincům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci 
tohoto turnaje, zejména pak manželům Pařilovým za organizaci bohatého bufetu. 
Děkujeme za povedené fotografi e panu Havlíkovi. Z úst všech zúčastněných týmů 
zazněly komplimenty nad organizací a  sportovní úrovní zápasů. Další podobný 
turnaj by měl uspořádat žďárský Hippos na konci sezóny.

Děkujeme též všem partnerům, kteří poskytli sponzorské dary: město Přibyslav 
a informační centrum, MODEM Jiří Krčál, Efko Nové Veselí, Savencia Fromage & 
Dairy Přibyslav, Montero Krucemburk, Engeser s.r.o., H. Brod, ACO Přibyslav.

PF 2023

Novinky z klubu SK JUVENIS Přibyslav

Domácí ligové turnaje mládeže - ohlédnutí a pozvánka
V prosinci sehrála dvě naše družstva domácí ligové turnaje. V neděli 11. prosince 

hostila přibyslavská sportovní hala turnaj Ligy Vysočiny elévů U11. Přibyslavským 
elévům se podařilo z 5 utkání 4 vyhrát, přičemž v posledním prohraném zápase 
skončila úžasná 16 zápasová série bez porážky. Čistě matematicky elévové svoji 
neporazitelnost natáhli na 240 minut hracího času! O týden později sehráli domácí 
turnaj i mladší žáci U13. Ze tří utkání 2 vyhráli a radovali se z celkového vítězství 
v turnaji. JUVENIS v těchto i dalších zápasech ukazuje, jak konkurenceschopní do-
káží naši mladí sportovci být v porovnání s oddíly s dalekou širší členskou základnou.

I v lednu bude k vidění mládežnický fl orbal. V neděli 15. 1. se na domácí palubovce 
představí nejmladší soutěžní kategorie přípravka U9, o 14 dní později 29. 1. sehrají 
své zápasy mladší žáci. Přijďte do ochozů podpořit naše mladé a šikovné sportovce!

Minipřípravka
Každou středu od 16:00 hodin probíhají ve sportovní hale tréninky nejmenších 

fl orbalových nadějí z kategorie minipřípravky. Pod vedením dvou paní trenérek si 
děti osvojují základní pohybové dovednosti, učí se spolupracovat v týmu a respekto-
vat své kamarády z týmu. Děti dokonce v rámci Poháru Posázaví sehrály pro mnohé 
vůbec první fl orbalový zápas. Zveme malé i větší děti na naše tréninky, kde zakusí 
atmosféru našeho sportu či klubu.

Martin Ležák
Člen VV klubu SK JUVENIS Přibyslav

 Sněhové bariéry u silnice ze Hřišť do Přibyslavi. Foto: Michael Omes Rekonstrukce kulturního domu byla zahájena. Foto: Michael Omes
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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 hos ny, 
firemní večírky, rauty, promoce atd.

  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme
  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
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Srdečně zveme na nejen cestovatelskou besedu

Po svých napříč 
Hornstrandirem

Láďa Tajovský a jeho přátelé budou vyprávět 
o nejodlehlejším místě, které můžete navštívit na Islandu

Pátek 20. 1. 2023, 19:30

Přibyslav – zasedací sál radnice

Vstupné dobrovolné

Srdečně zveme na nejen cestovatelskou besedu

Na cestách 
s nočníkem

Martina a Ladislav Tajovských budou vyprávět 
o rodičovském putování nejen za polárním kruhem

Pátek 1. 2. 2023, 19:30

Přibyslav – zasedací sál radnice

Vstupné dobrovolné

Současná
Ukrajina

Válečné zločiny okupačních vojsk a informační válka, 
Petr Pojman & Adam Sybera, členové Team4Ukraine.

Kde a kdy:
farní sál, 19.00 hodin, 6. 1. 2023

Za OPUKU z.s.,
Ondřej Lehrl
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www.cervenekontejnery.cz

1. 12.      –  31. 1.  
2022

12.2022–31. 1.  2023

vyhodnocení a předání výher proběhne  v únoru 2023

2023

A VYHRAJ 
poukázku na nákup knih 
až za 2 000 Kč

ODEVZDEJ 
vysloužilý  

mobilní telefon 
v knihovně

ODMĚNY  
pro nejúspěšnější knihovny 

ve třech velikostních kategoriích obcí 

+ vybrané telefony budou dále odborně rozebrány a recyklovány

Pomozte nám zvýšit povědomí 
o třídění vysloužilého elektrozařízení

 
Jediným hodnotícím kritériem je množství mobilních   telefonů přepočtený na počet obyvatel města/obce.

–   stačí přinést  do vybraných knihoven  v Kraji Vysočina mobilní telefon a vyplnit soutěžní kupon

10 000 Kč  pro ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE
mimořádný bonus obdrží knihovna napříč kategoriemi,  která sesbírá největší množství telefonů

v celkové výši 

30 000 Kč  
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E leden 2023

– od 1. ledna 2023 Pojď hrát fl orbal s námi SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. ledna 2023 Odlož mobil v knihovně/sběr starých telefonů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2023 Uzavření kostymérny z důvodu rekonstrukce KD Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2023 Jak se slaví Vánoce v Evropě/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2023 Zpátky do pohádky/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– 6. ledna 2023 v 19.00 h. Současná Ukrajina/beseda, přednáška Farní sál Opuka z.s.
– 7. ledna 2023 Quiz Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav
– 7. ledna 2023 od 13.00 h. Tříkrálová sbírka Město Přibyslav Město Přibyslav
– 8. ledna 2023 v 16.00 h. Tříkrálový koncert Farní kostel ŘFK Přibyslav
– 17. ledna 2023 od 9.00 h Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 18. ledna 2023 v 16.00 h. Macramé/tvořivá dílna pro dospělé/1. lekce Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. ledna 2023 v 12.00 h. Uzávěrka únorového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. ledna 2023 v 14.00 h. Fantazii se meze nekladou/masopustní rej Hasičská zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 20. ledna 2023 v 19.30 h. Po svých napříč Horntrandirem/beseda Zasedací sál radnice Město Přibyslav
– 21. ledna 2023 od 19.30 h. FK/Doručovaní služba čarodějky Kiki/fi lm, Vadum/koncert Sál ZŠ Přibyslav FK Přibyslav, KZM Přibyslav
– 25. ledna 2023 v 16.00 h. Macramé/tvořivá dílna pro dospělé/2. lekce Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. ledna 2023 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města MěÚ Přibyslav
– 26. ledna 2023 v 16.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 26. ledna 2023 v 16.00 h. Malování podle čísel/kurz Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 27. ledna 2023 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. února 2023 v 19.30 h. Na cestách s nočníkem/beseda Zasedací sál radnice Město Přibyslav
– 6. února 2023 v 18.00 h. Gruzie, Arménie/ přednáška Pavla Svobody Zasedací sál radnice KZM Přibyslav


