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V roce 1963 se americký sociální psycholog Stanley Milgram pokusil ověřit, jak 
daleko jsou lidé schopni zajít ve své poslušnosti k autoritě. Milgram se tak pokusil 
přispět k vysvětlení psychologických příčin holokaustu.

Experiment provedl na  Yaleově univerzitě. Pokusné osoby získal prostřednic-
tvím inzerátu v místních novinách, v němž účastníkům nabídl odměnu ve výši 4,5 
amerických  dolarů. V  inzerátu bylo uvedeno, že se jedná o  experiment týkající 
se učení. Účastníci byli představeni další pokusné osobě, která však ve skutečnosti 
byla pomocníkem  experimentátora. Poté byli rozlosováni do  dvojic „učitel-žák“, 
přičemž vše bylo připraveno tak, aby se učitelem stal skutečný respondent. „Učitel“ 
viděl, jak je „žák“ odveden do vedlejší místnosti, přivázán do křesla tak, aby se z něj 
sám nemohl dostat, a na zápěstí mu je připevněna elektroda napojená na generátor 
šoků ovládaný „učitelem“. Generátor šoku nebyl skutečný, ale působil velice věro-
hodně a „učitel“ neměl mít o jeho funkčnosti žádné pochybnosti. „Žák“ měl odpoví-
dat doplněním vhodného slova do páru pomocí zmáčknutí 1 ze 4 tlačítek, čímž došlo 
k rozsvícení 1 ze 4 kvadrantů na panelu před „učitelem“ sedícím ve vedlejší místnosti.

„Učitel” měl k dispozici mikrofon, pomocí kterého kladl otázky „žákovi“, panel, 
kde byla rozsvícením jeho části indikována odpověď „žáka“, a generátor elektrických 
šoků připojený k „žákovi“. Generátor měl 30 přepínačů vedle sebe, označené zleva 
doprava 15 V až 450 V s krokem 15 V mezi jednotlivými přepínači. Mimo hodnotu 
ve voltech byly přepínače ve skupinách po 4 označeny slovně, kde první skupina 
byla pojmenována „lehký šok” a poslední skupina „Nebezpečí: těžký šok”. Poslední 
dva přepínače za poslední skupinou byly označeny jen XXX. „Učiteli“ bylo řečeno, 
že při experimentu se bude zkoumat vliv trestu na učení. V případě chybných od-
povědí „žáka“ mu dá „učitel“ elektrický šok použitím přepínače na generátoru šoků. 
Po chybné odpovědi „učitel“ vždy použil další přepínač v řadě, tj. velikost elektrické-
ho šoku se po každé chybné odpovědi zvýšila o 15 V. Experimentátor „učiteli“ sdělil, 
že šoky mohou být velice bolestivé, ale nezanechají trvalé následky.

Odpovědi „žáka“ byly předem určené a měly poměr chybných a správných od-
povědí zhruba 3  : 1. Při šoku 300 V „žák“ zakopal na společnou zeď a od  tohoto 
okamžiku už v testu neodpovídal, ale experimentátor „učiteli“ řekl, že mlčení se po-
važuje za špatnou odpověď a v testu je potřeba pokračovat. Při 315 V „žák” znovu 
zakopal na zeď a od té doby už o sobě nedával vědět. Pokud „učitel“ nechtěl v testu 
pokračovat, experimentátor jej povzbuzoval vždy stejnými, předem určenými větami 

ve stejném pořadí: „Prosím pokračujte“, „Experiment vyžaduje, abyste pokračoval“, 
„Je nezbytné, abyste pokračoval“ a nakonec „Nemáte jinou volbu, musíte pokračovat“.

Všichni účastníci pokusu pokračovali až do 300 V a 65 % z nich došlo až na ko-
nec stupnice, a to přesto, že se často zdráhali a projevovali obavy o zdraví „žáka“. 
Experiment byl později opakován v  několika variacích (v  závorce jsou uváděna 
procenta, kolik respondentů pokračovalo až do konce) – „žák“ po celou dobu ne-
vydával žádný zvuk (100 %), při 300 V „žák“ bušil na stěnu (65 %), „žák“ i „učitel“ 
byli v jedné místnosti (40 %), pokus byl prováděn v kanceláři a ne na akademické 
půdě (48 %), „učitel“ drží ruku „oběti“ na elektrodě (30 %), „učitel“ dostává příkazy 
od experimentátora přes telefon (21 %), „učitel“ má možnost sám zvolit sílu šoku 
(2,5  %), experimentátor je nahrazen běžným občanem (20  %), experimentu se 
účastní pouze ženy (65 %), při experimentu jsou přítomni dva vědci a jeden z nich 
se při 150 V vzbouří (10 %).

Milgramův experiment byl mnohokrát opakován v dalších zemích s podobnými 
výsledky. Celkově se experimentů účastnilo přibližně 3 000 lidí. Procento lidí, kteří 
byli ochotni experiment dokončit, se pohyboval v rozmezí 61-66 %.

A  proč zrovna dnes píši o  tomto experimentu? Stojíme na  přelomu roku 
2021/2022, kdy se v naší zemi střídají dvě demokraticky zvolené vlády. To, že jsme 
společně s celou Evropou roztočili nebezpečně rychle kola infl ace, to že jsme se 
rozhodli obětovat nižší a střední třídu („zelená“ energetika, mobilita atd.) pro iluzi 
záchrany planety, jsou vlastně jen malé bezvýznamné omyly. Tím fatálním omylem 
je rozdělení lidí na dobré a špatné, očkované a neočkované, černé a bílé,  na hod-
né a  dezinformátory atd. Můžeme věřit, že tento zločin páchají vlády nevědomě 
a v dobré víře. Spíše, než o dobrou víru jde ale o strach, zbabělost a absenci odpo-
vědnosti. Chci věřit, že nová vláda odstraní segregaci, která už dnes, možná nená-
padně prorůstá společností, jako první metastáze rakoviny. Pokud k tomuto nenajde 
odvahu a nezačne i tak odbornou věc, jako je zvládání epidemie, řešit s ohledem 
na morální zdraví společnosti, může se stát, že se od dnešního tlačítka se 150 V ocit-
neme u tlačítka se 450 V, ani nebudeme vědět jak. Důkazů máme v historii přehršel. 
To, zda jej zmáčkneme, závisí vždy na nás.

Přeji vám všem v novém roce mnoho štěstí, zdraví, radosti a především respektu. 
Respektu k životům druhých lidí.

Martin Kamarád, starosta města

Na začátku nového roku často plánujeme, co bychom rádi v nadcházejícím roce 
uskutečnili a zároveň se ohlížíme za uplynulým rokem i obdobím, které jsme prožili. 
To platí v životě osobním i profesním. Město Přibyslav, jeho prosperita a prospěch 
všech občanů je hlavním cílem představitelů města.

Projekty a spolupráce
Realizované a  plánované projekty na  území města včetně integrovaných obcí 

mají ztělesňovat tyto cíle. Prakticky každý projekt se opírá o spolupráci s občany 
města, které si velmi vážím. Nemusí to být vždy příprava a stavba komunikací, kdy 
je třeba všechny dotčené oslovit a projednat s nimi jejich názory a případné připo-
mínky k projektu. Vítány jsou připomínky občanů k činnostem městského úřadu pro 
zabezpečování všech služeb, které jsou důležité pro chod našeho města. Problém 
nefunkčního rozhlasu, veřejného osvětlení nebo kabelové televize se nedá řešit, 
pokud není nahlášen. 

Děkuji všem občanům za ochotu nahlásit i  závadu, která se jich týká třeba jen 
nepřímo.

Místní komunikace mají sloužit občanům města a případně i návštěvníkům. Čas-
tým problémem je parkování a  obsazování parkovacích míst vozidly, která jejich 
majitelé nechávají dlouhodobě na jednom místě. V zimním období navíc znemožňují 
provádění zimní údržby.

Cesty jako důležité spojnice
Údržba komunikací zajišťuje, abychom se dostali tam, kam potřebujeme - do za-

městnání, na nákup, za svými příbuznými a známými nebo do svých domovů. Má 
to svoji hlubokou symboliku. Cesta je i pojmem pro náš každodenní život. Cílem 

Jaký bude rok 2022, ale i ty další, záleží i na nás!

Cesty, které vedou k cíli

 Rozsvícení vánočního stromu v Přibyslavi. Foto: Michael Omes

životní cesty může být i směřování k určitým lidským i duchovním hodnotám, které 
nám otvírají cestu k sobě samým i k druhým lidem.

Přeji nám všem, aby naše cesty vedly k tomu cíli, v němž každý spatřujeme podle 
svého přesvědčení hodnotu pro nás tu nejdůležitější.

Občanům našeho města a čtenářům Přibyslavského občasníku přeji v novém 
roce hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Michael Omes, místostarosta města
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Tradiční Tříkrálová sbírka na  Havlíčkobrodsku a  Přibyslavsku je plánována na  období od  1. 1. do  16. 1. 2022. 
V Přibyslavi by se sbírka předběžně uskutečnila od pátku 7. ledna do neděle 16. ledna. 

Podobně, jako tomu bylo v loňském roce, budou pokladničky umístěny na pevných místech v prodejnách a institu-
cích v Přibyslavi a některých okolních obcích.

Z důvodu stále trvající pandemické situace a dodržování hygienických opatření nemůže sbírka proběhnout tradič-
ním způsobem a skupinky koledníků ani tentokrát nevyjdou do ulic a k vašim domovům. Kromě darování hotovosti 
do pokladniček na pevných místech bude možné přispět bezhotovostně bankovním převodem na účet sbírky.

Číslo účtu Tříkrálové sbírky je 66008822/0800, variabilní symbol: 777955004
(další informace na www.hb.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2022).

Všem dárcům, majitelům obchodů, provozovatelům v prodejnách děkujeme.

Za organizátory Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku Michael Omes
(tel.: 728 264 579, e-mail: michael.omes@seznam.cz)

Tříkrálová sbírka 2022

 Betlémské světlo v Přibyslavi. Foto: Michael Omes

Pořadatelé Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku vás srdečně zvou 

       na    Tříkrálový koncert 
v sobotu  8. 1. 2022 v 18 hod. 

v Kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účinkují: 
Pěvecké trio - Aneta Prášková, Klára Findeisová a Petra Sobotková. 

Zpěváci z dětského pěveckého sboru pod vedením Michaely a Ondřeje 
Štrefáčkových 

Klavírní doprovod - Tomáš Jajtner. 
 

Autoři skladeb: 
Adam Michna z Otradovic, C. Saint-Saëns, Antonín Tučapský, Praetorius, 

Alessandro Scarlatti a další. 
 

______________________________________________________________________________ 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ NA PODPORU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  

DO TŘÍKRÁLOVÉ POKLADNIČKY 

 

      TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
NA PŘIBYSLAVSKU 

 7. – 16.1. 2022 
 

v Přibyslavi a v okolních obcích 
do pevně umístěných pokladniček  

na veřejně přístupných místech 
 

 Městský úřad Přibyslav 
 Kostel Narození sv. Jana Křtitele 

 Obchodní dům COOP 
 Lékárna Pilulka 

 Sláma Chov 
 Pro – Vital 

 Řeznictví Křesťan 
 Obchody COOP v Olešence, Žižkově Poli,  

Nových Dvorech, obchod v Keřkově 
 

Z výtěžku sbírky v roce 2022 OCH Havlíčkův Brod chce podpořit: 
 Domácí hospicová péče – zakoupení automobile 

 Správa Oblastní charity Havlíčkův Brod - nákup automobilu k zajištění chodu organizace 
 Charitní domov pro matky s dětmi 

 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 

NNNN



Str. 5Zprávy z radniceLEDEN 2022

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel elektřiny nebo plynu 
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 
Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil. 
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N 
E 
B 
O 

Upozornění pro občany
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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Nominace na Cenu města za rok 2021

Upozorňujeme, že 31. ledna 2022 je nejzazší termín pro podávání nominací 
na udělení Ceny města Přibyslav za rok 2021. Nominace musí být doručeny ve sta-
noveném termínu na městský úřad. Formulář na nominaci je k dispozici na webo-
vých stránkách města ve  složce „Město a  úřad“, podsložce „Městská legislativa“ 
a podpodsložce „Pravidla a zásady“. Na stejném místě jsou k dispozici i pravidla, 
kde se můžete dozvědět bližší informace týkající se ceny města.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města na svém 24. jednání v tomto volebním období dne 24. lis-
topadu 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 8 (RO č. 8) k rozpočtu města na rok 
2021. Celoroční rozpočtované příjmy dosáhly po tomto rozpočtovém opatření výše 
93.981.864 Kč a výdaje 224.505.780 Kč. V rámci RO č. 8 tedy došlo k navýšení pří-
jmové stránky rozpočtu o 308.384 Kč. Jednalo se zejména o dotace z Kraje Vysočina. 
Na výdajové stránce rozpočtu tvořilo nejvyšší částku navýšení investiční akce výstav-
by chodníku ve Dvorku o 709.241 Kč. Zvýšené rozpočtované výdaje v celkové částce 
1.455.910 Kč byly přesunuty z kapitálové rezervy.

Plnění rozpočtu města
Ke dni 30. 11. 2021 bylo plnění rozpočtu města následující: celkové příjmy jsou 

ve výši 94.667.998 Kč (což tvoří 100,7 % schválených příjmů rozpočtu po RO č. 8) 
a  celkové výdaje jsou ve  výši 75.846.513 Kč (což je 33,8 % aktuálně schválených 
výdajů po  RO č.  8 na  letošní rok). Rozdíl celkových příjmů a  výdajů je přebytek 
ve výši 18.821.485,03 Kč. 

Aktuální rozpočtovaná výše určená na  investice činí 87.710.858 Kč, čerpání 
k 30.11. 2021 je 26.066.916 Kč, tj. 29,7 % plánu. Část plánovaných a nevyčerpa-
ných prostředků na investice v předpokládané výši cca 40 mil. Kč bude převedena 
do roku 2022. 

Disponibilní souhrnný zůstatek na  všech bankovních účtech města Přibyslav 
k 14.12.2021 je 162.489.165 Kč. 

Hospodářská činnost města
Výsledek hospodářské činnosti města k 30. 11. 2021 je celkem + 18.833.188 Kč. 

Na  tomto průběžném výsledku se podílí jednotlivé organizace města takto: lesy 
2.049.660 Kč, skládka 7.356.265 Kč, správa majetku 1.194.198 Kč, kabelová televize 
1.588.161 Kč a pronájmy (rybníky a pozemky) 6.644.903 Kč. V průběžných výsled-
cích hospodaření města nejsou započítány odpisy a  daň z  příjmu. Tyto hodnoty 
budou zaúčtovány až ke konci kalendářního roku, tedy k 31. 12. 2021.

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Proběhlo jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury, jako poskytovatelem 
příspěvku na investici „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“ 
a vyúčtování dotace pro zakázku „Stavební úpravy mateřské a základní školy v Při-
byslavi, včetně vybudování a vybavení školních dílen ZŠ Přibyslav“ – jedná se o vy-
budování nových prostor školních dílen na základní škole, příspěvek je poskytován 
z programu MAS Havlíčkův kraj. Stavba „Chodník podél silnice II/350 v místní části 
Dvorek, Přibyslav“ byla z důvodu klimatických podmínek pozastavena, opět bude 
zahájena na výzvu zhotovitele v jarním období – březen, duben 2022. Byly započaty 
přípravné práce zhotovitelské fi rmy pro realizaci stavby kolumbária v  Přibyslavi. 
Na zmiňované stavební práce zakázky „Oprava MK č. 49, č. 517 ve Hřištích a MK 
č. 298 v Utíně, Přibyslav“, kterou realizovala společnost STRABAG, město Přibyslav 
obdrželo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 765.620 Kč. Bylo dokončeno 
výběrové řízení na stavební práce investic „Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav“ 
a  na  „Stavební úpravy MK – ul. Hasičská, Přibyslav“. První zmiňovanou investici 
bude realizovat společnost PORR a.s. Praha, druhou investici společnost Chládek 
a Tintěra Havlíčkův Brod. Není dokončeno výběrové řízení na zakázku „Rekonstruk-
ce ulic Pelikánova a Rašínova, Přibyslav“. Zahájení a ukončení stavebních prací je 

plánováno v  ulici Pelikánova od  19. 4. do  30. 9. 2022, v  ulici Rašínova od  27. 6. 
do 30. 11. 2022. 

Údržba 
Firma TRITON MALBA z Havlíčkova Brodu realizovala nátěr trámů v budově „Sta-

rého špitálu“, zároveň zde provedla vybílení veškerých prostor. V jarních měsících je 
plánována obnova nátěrů oken a dveří v této budově. Částečná obnova podlahové 
krytiny byla provedena v bytě čp. 40 na Bechyňově náměstí. 

Bytová oblast
Proběhly drobné opravy v nájemních bytech dle požadavků nájemníků. V domě 

s pečovatelskou službou čp. 254 byla uzavřena nová nájemní smlouva. V souladu 
s  nájemními smlouvami byli nájemníci informováni o  zvýšení nájemného o  míru 
infl ace, tj. o 3,2 %, změna od 1. 1. 2022. Dále od 1. 1. 2022 platí u tří nájemních 
smluv nové dodatky, týkající se zvýšení nájemného a délky trvání nájemní smlouvy. 

Ostatní
Připravují se podklady pro každoroční provedení inventarizace majetku města 

Přibyslav. Zahájení fyzických a dokladových inventur je plánováno od 10. 1. 2022, 
ukončení inventur, včetně vyhotovení inventarizační zprávy je do 8. 2. 2022.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Zimní údržba

Zima už nám v prosincových dnech ukázala svoji sílu v podobě námraz, nepříjem-
ných zledovatělých ploch i břečky. A také svoji krásu čerstvě napadaného sněhu pro 
bobování nebo stavění sněhuláků. Technická četa i smluvní partneři města se starají 
o shrnování, posyp, prohrnování. Někdy se ale stane, že při neustávající chumelenici 
nelze během okamžiku docílit dobré sjízdnosti náročnějších úseků, jako jsou prudké 
kopce, úzké zatáčky. I to se v posledním měsíci roku stalo, a desítky obyvatel zůstaly 
bez vyvezených popelnic. Například v Dobré, v Poříčí nebo v České Jablonné. 

Nevyvezené popelnice
V  takovém případě svozová fi rma městu oznámí, že nádoby z  určitých lokalit 

kvůli špatné sjízdnosti nevyvezla, a oznámí náhradní termín. Toto datum uvádíme 
v aktualitách na webu města. Někdy ale tyto popelnice popeláři vyvezou znovu až 
v  dalším týdnu. Pokud by vám to nestačilo, přiložte ruku k  dílu a  svezte nádoby 
při nepříznivém počasí níž, pod kopec. V  některých městech mají čtrnáctidenní 
svoz nastavený. Například v Havlíčkově Brodě. I nám by měla popelnice na směsný 
komunální odpad na 14 dní vydržet.

Zastávka v Poříčí
Koncem roku dokončujeme přestavbu zchátralé zastávky v  Poříčí. Řemeslníci 

pracovali podle architektonického zadání. Dílo vyvolává velké emoce. Je nevšední, 
není to obyčejná, běžná zastávka z plexiskla, která by zůstala bez povšimnutí. Archi-
tekt zvolil cestu zachování původní „plechovky“, ale s výraznou barevností. Říká, že 
tvar zastávky odkazuje na tvořivost dřívějších řemeslníků. Vytvořili něco, co vypadá 
částečně malebně, možná i trochu vtipně až pitoreskně, tento fakt bylo důležité pod-
pořit adekvátní barevností. Zastávka je u hlavní cesty, poměrně zastrčená, na okraji 
zatáčky, a navíc v zeleni. Bylo by dobré, aby byla viděna, a to lze docílit atypickou 
barvou. Zároveň to však není prvoplánově zvolená barevnost, která by až příliš 
provokovala a byla brzy okoukaná. Následně, pokud sečteme všechny tyto i další 
nepsané intuiční návrhové linie plus koncepční fi lozofi i autorů, toto řešení se nám 
jeví jako zcela adekvátní a ve výsledku velice silné, udržitelné a zároveň jednoduché. 
Tolik myšlenka autora projektu.

Leden 
V tomto měsíci chceme udělat kus práce na cyklostezce. Technickou četu města 

čeká prořezávka zeleně, zkracování větví, celková údržba. Ve dnech, kdy nebude 
nutné provádět zimní údržbu, budeme pracovat právě na této sportovci oblíbené 
trase. S příchodem jarních měsíců se nabaluje další množství jiných úkolů, takže čím 
víc se toho udělá počátkem roku, tím lépe. Jak již všichni víme, cyklostezka je krásná, 
ale velmi, velmi náročná na údržbu.

Sportovní hala
Máme připravený projekt na  opravu obvodového pláště haly, úpravu nosné 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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konstrukce střechy, výměnu prosklené stěny za lehký obvodový plášť, výměnu střešní 
krytiny a zateplení haly. Projekt posoudí stavební komise. Budova je dvacetiletá a bo-
hužel již několik let trpí zatékáním. Celkovou rekonstrukci potřebuje a zaslouží si ji.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo dne 20. 10. 2021 obecně závaznou vy-
hlášku města Přibyslav č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, která nabývá účinnosti 1. 1. 2022. Sazba poplatku, úlevy a osvobo-
zení zůstávají pro rok 2022 stejné jako v  roce 2021. Sazba poplatku je 250 Kč. 
Sazba poplatku mohla být navržena až do výše 1.200 Kč. Úleva ve výši 125 Kč se 
poskytuje fyzickým osobám, které jsou přihlášeny v místních částech Hřiště a Ro-
nov nad Sázavou. Údaj rozhodný pro osvobození, např. při umístění do domova 
seniorů, dětského domova, po dobu výkonu 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 poplat-
ková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci 
bydliště. Nově se stává poplatníkem i právnická osoba. Splatnost poplatku je do 30. 
6. 2022. Upozorňujeme na změnu účtu města Přibyslav, která již platí od loňského 
roku, číslo účtu je 2101807160/2010, variabilní symbol je nově 1345 a přidělené 
specifi cké symboly zůstávají stejné. 

Poplatek bude možné zaplatit také na pokladně Městského úřadu v Přibyslavi. 
Vzhledem k uzávěrce pohledávek prosíme poplatníky, aby platby na pokladně Měst-
ského úřadu Přibyslav prováděli až koncem ledna 2022.

Jana Krejčová
referent OVŽP

Nová zelená úsporám jede naplno
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) v  říjnu spustil příjem žádostí v další 

etapě programu Nová zelená úsporám. Program má zajištěny dostatečné fi nanční 
prostředky minimálně do roku 2025 s dalším výhledem až do roku 2030. Žádosti 
bude možné podat kdykoliv v celém tomto období.

Majitelé rodinných a bytových domů se tak nemusejí obávat, že svoji žádost ne-
stihnou podat včas. Příjem žádostí i dokládání všech podkladů probíhá nově elek-
tronicky prostřednictvím internetu. Pokud doma nemáte počítač nebo vám přijde 
celý systém složitý a bojíte se, že podání dotační žádosti nezvládnete, kontaktujte 
kterékoliv krajské pracoviště SFŽP viz Krajské pracoviště – SFŽP ČR (sfzp.cz), kde 
s vámi celý postup osobně projdou. Pro ty, kteří chtějí pouze měnit kotel na vytápění, 
jsou navíc vyhrazeny speciální dny a časy pro osobní a telefonické konzultace viz 
web Kontakty – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz). Poradenský servis 
je primárně určen pro žadatele, kteří si podání žádosti zajišťují sami, nikoli pro 
zprostředkovatelské společnosti.

Pokud potřebujete najít ve vaší blízkosti oprávněnou osobu, která provádí revize 
kotlů, jejich seznam najdete na  těchto webových stránkách: Databáze odborně 
způsobilých osob - IPO OZO (mzp.cz).

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz

V měsíci prosinci probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážnějších 
komplikací, které by ohrozily její chod. V ojedinělých případech byla zrušena od-
polední směna, která byla nahrazena pohotovostí. Bohužel ani letos nás nepřišel 
navštívit Mikuláš se svou bandou čertů a museli jsme zrušit i vánoční besídku seniorů 
a vánoční večeři s obyvateli DPS a to z důvodu špatné epidemiologické situace. Tak 
snad již příští rok bude možné všechny tyto akce uspořádat. Těšíme se.

O vánočních svátcích probíhal „nedělní provoz“, tzn., že 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 děkujeme 
za uvaření obědů pro naše klienty. Tuto službu jich využilo zhruba 30.

(pokračování na str. 8)

Covidová opatření
Stále u nás v pečovatelské službě zůstávají v platnosti některá opatření, která sou-

visejí s nárůstem virových a chřipkových onemocnění. Při vstupu do našich prostor 
si tedy prosím vydezinfi kujte ruce poskytnutou dezinfekcí a mějte zakrytá ústa a nos, 
a to minimálně chirurgickou rouškou, kterou vám na požádání mohou poskytnout 
pečovatelky. Děkujeme.

Vyzýváme opět také klienty Pečovatelské služby Přibyslav, kteří jsou nemocní, 
nebo mají příznaky virového onemocnění, či jsou oni sami nebo jejich rodinní 
příslušníci v karanténě, aby neprodleně tuto informaci telefonicky oznámili ve-
doucí pečovatelské služby nebo pečovatelkám na telefonní číslo: 569 482 128 
nebo 725 102 511. Pečovatelská služba vám bude poskytnuta za přísnějších hy-
gienických opatření, abychom nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku.

Mše svatá ve Středisku pečovatelské služby
V sobotu 18. 12. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spo-

lupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. O termínu další mše svaté se 
dozvíte na dalších stránkách přibyslavského občasníku (v době uzávěrky nám nebyl 
ještě znám). Mše svatá bude probíhat za dodržení aktuálních vládních mimořádných 
opatření. Všichni jste srdečně zváni. 

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina
V úterý 21. 12. navštívily středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 

neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve společenské místnosti poskytovaly pří-
chozím odborné poradenství, které bylo bezplatné a servis sluchadel (např. čištění 
či výměnu komponentů sluchadel, prodej baterií apod.), který byl vzhledem k tomu, 
že se jedná o  registrovanou sociální službu, za  minimální poplatek. Termín další 
poradny je opět za měsíc, a to v úterý 18. 1. 2022 v čase od 9.00 do 11.00 hodin 
ve společenské místnosti střediska pečovatelské služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi 
(zadní vchod). Poradna bude probíhat dle aktuálních hygienických opatření. Není 
nutné se objednávat! 

Závěrem bych vám ráda za celý kolektiv pečovatelek poděkovala za veškerou 
pomoc, ochotu, vlídná slova a přízeň, kterou jste nám během roku 2021 projevo-
vali. Nebylo to mnohdy jednoduché – ale společně jsme to zvládli! Zvláštní díky 
patří „mým pečovatelkám“ za jejich laskavý přístup, jejich nasazení a milá slova, 
která umí pohladit po duši. Děkuji také 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., škol-
ní jídelně a základní škole… děkujeme! Vaší pomoci si moc vážíme. Ráda bych 
také touto cestou mockrát poděkovala „Beruškám“ z Mateřské školy v Přibyslavi 
za krásná vánoční přáníčka pro naše seniory. Spoustě z nich jste udělali upřímnou 
radost a vykouzlili jim úsměv na tváři! 

Celý kolektiv pracovníků Pečovatelské služby Přibyslav vám přeje klidný a pří-
jemný vstup do nového roku a po celý rok 2022 hlavně zdraví, spokojenost a Boží 
požehnání. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

 Vánoční přáníčka pro seniory v DPS od třídy Berušek z MŠ
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SOCIÁLNÍ PRÁCE
Informace pro občany, kteří se potýkají s ukončením činnosti 
dodavatelů energií

V návaznosti na příspěvek z prosincového občasníku o fi nanční pomoci související 
s nárůstem energií a vyúčtováním se připojujeme k informační kampani Energetic-
kého regulačního úřadu. Ten se snaží oslovit zákazníky zkrachovalých energetik 
– především seniory, kteří nejsou v kontaktu s dodavateli poslední instance a nemají 
uzavřenou smlouvu s novým dodavatelem energií. Pokud se vás tento problém týká, 
věnujte, prosím, pozornost informaci v občasníku o dalším postupu. S vašimi dotazy 
se můžete obrátit i na telefonní informační linku Ministerstva průmyslu a obchodu 
1212.

Vánoce a finanční potíže 
Koncem každého roku se opakují situace, kdy některé rodiny, ale i jednotlivci, pod-

léhají nutkání pořídit vánoční dárky na úkor úhrady nákladů na bydlení. Zadlužují se 
a riskují, že přijdou o střechu nad hlavou. V „lepším“ případě jim přibude další exe-
kuce. Nerozumné počínání pak většinou zachraňujeme na poslední chvíli. Apeluji 
tak na rodiny, které se ocitly v tíživé fi nanční či jiné sociální situaci, kterou už svými 
silami nezvládají, aby vyhledaly pomoc. Vždy je lepším řešením dělat něco nežli nic.

Pracovní aktivity
Hned z kraje nového roku nás čeká zpracování statistických výkazů, prohlubování 

kvalifi kace formou odborných seminářů, setkání se zástupci dalších spolupracujících 
sociálních služeb, ale hlavně běžná činnost zaměřená na řešení sociálních záležitostí, 
veřejné opatrovnictví fyzických osob, které nám přibývá, a další úkony. Všem kole-
gům děkuji za spolupráci v roce minulém a těším se na další v novém roce. Všem 
přeji, ať nás rokem 2022 provází nejen pevné zdraví, ale i zdravá mysl.

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 18. 1. 
2022 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 20. 1. 2022  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

KAM VOLAT V URČITÝCH 
SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334 747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko) 
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jir ásko)
• 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)

Navzdory pandemii lze označit rok 2021 z pohledu našeho společného uranové-
ho postupu za velice důležitý a nabitý podstatnými událostmi. Proč? Hned z několika 
podstatných důvodů:

1/ AUSTRALANÉ ZE HRY
Ministerstvo životního prostředí po  devíti letech zamítlo žádost  fi rmy Urania 

Mining o stanovení průzkumného území pro vyhledávání uranové rudy u Věžnice 
na Jihlavsku, toto rozhodnutí bylo ke konci roku 2021 potvrzeno rozhodnutím mi-
nistra životního prostředí. Na vysvětlenou nejen k tomuto bodu je třeba uvést, že 
kromě této žádosti fi rmy Urania Mining posuzuje MŽP ještě žádost státního podniku 
DIAMO. Tento žadatel chce stanovit průzkumné území pro těžbu uranu zasahující 
nejen do Věžnic, ale i do Brzkova a Přibyslavi. Na základě Memoranda o spolupráci 
po celou dobu společně proti těžbě uranu postupují města Polná a Přibyslav, obce 
Brzkov a Věžnice a spolek Naše budoucnost bez uranu. 

2/ POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR
Další zásadní střet o budoucnost těžby uranu v Brzkově a okolí se svedl v rámci 

aktualizace Politiky územního rozvoje (na vysvětlenou PÚR lze označit za  takový 
územní plán pro území ČR). V rámci této aktualizace jsme ve shodě s Ministerstvem 
pro místní rozvoj žádali v rámci aktualizace vypuštění možnosti těžby uranu v loka-
litě Brzkov a okolí. Přestože tyto naše požadavky vycházely z vládou ČR schválené 
surovinové politiky, trvalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a státní podnik DIAMO 
na zachování možnosti těžby uranu v této lokalitě. Bohužel fi nální znění vychází ze 
stanoviska těchto organizací:

Platné znění Politiky územního rozvoje:
Bod (184a) Navrhnout podmínky a zpracovat odborný podklad pro vymezení lo-
kality pro průzkum a vyhledání ložiska uranu v oblasti jižně od Přibyslavi. V případě 
schválení rozšíření výhradního ložiska uranu v této oblasti stanovit podmínky pro 
jeho ochranu a případné využití území ložiska.
Zodpovídá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem život-
ního prostředí
Termín: 2022
Bod (202) Vymezí plochu a stanoví územní podmínky průzkumu, ochrany a pří-
padného využití území pro dobývání uranu v oblasti jižně od Přibyslavi [po splnění 
úkolu čl. (184a)].
Zodpovídá: Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Mi-
nisterstvem životního prostředí

3/ SPOLUPRÁCE S KRAJEM VYSOČINA
Předně je třeba uvést, že po krajských volbách v roce 2020 došlo k zásadní změně 

postoje vedení K raje Vysočina k uranové otázce, a to v náš prospěch. Shrnul bych 
to tak, že se shodujeme v tom, že budoucnost Vysočiny není v těžbě a zpracování 
uranu, ale někde úplně jinde. Na základě aktivity Kraje Vysočina tento chce do ura-
nové problematiky mluvit, a ne dělat mrtvého brouka, jako tomu bylo dřív. V tomto 
směru je předjednáno setkání starostů dotčených obcí s 1. náměstkyní hejtmana 
odpovědnou za oblast životního prostředí Hanou Hejnovou. Toto jednání by mělo 
proběhnout na začátku roku 2022.

Jak už bylo popsáno výše - rok 2021 byl z pohledu uranu nabitý událostmi. Chtěl 
bych na  tomto místě ubezpečit, že budeme i  nadále dělat v  této věci vše, co je 
v našich silách, a také bych chtěl poděkovat všem za dosavadní spolupráci na této 
problematice. 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

URANOVÝ ROK 2021
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Vě dci z Ná rodní ho ú stavu duš evní ho zdraví  zjistili, ž e v souvislosti s pandemií  
Covid-19 vzrostl v loni vý skyt duš evní ch onemocně ní  u dospě lé  populace v Čes-
ku té mě ř  na 30 %. Dopad je znatelný i v mezilidských vztazích, s problémy se 
potýkají rodiny, manželské i partnerské páry. Přitom mohou pomoci odborníci, 
například ti z Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, p. o.

„Na začátku pandemie to byla především obava o zdraví a pak se začaly objevovat 
další úzkosti a  strachy, které pramenily především ze sociální izolace,“ potvrzuje 
ředitelka Marie Freiwaldová z Psychocentra – manželské a partnerské poradny pů-
sobící na celé Vysočině. Rodiče byli často na home offi  ce, děti měly distanční výuku. 
Zatímco před covidem spolu rodiny trávily málo často, v době lockdownu se situace 
změnila na  další extrém. Rodina byla pořád spolu, děti se nestýkaly s  kamarády 
a spolužáky, rodiče zase neměli osobní kontakt s kolegy z práce. V takovém prostředí, 
kdy člověk nemá prostor sám pro sebe, pro své koníčky a zažité rituály, se velmi snad-
no propadne do špatné nálady, která může vyústit v úzkostné až depresivní stavy. 
„Pokud měli manželé nějaké problémy, tak v této době se ještě více prohloubily,“ říká 
Marie Freiwaldová, která se denně věnuje konzultacím a pomoci rodinám, manželům 
i partnerům, aby dokázali zvládnout své obtíže a vrátit se do normálního života. 

Říct si o pomoc není slabost
O  pomoc se na  Psychocentrum obracejí manželé i  partneři, kterým se nedaří 

řešit své problémy. Pro některé je těžké říct si o  pomoc, ale je to krok, který jim 
může pomoci zachránit vztahy v rodině. Často pomůže i to, že je někdo vyslechne 
a  případně nasměruje. Vedle úzkostných a  depresivních stavů se objevuje ztráta 
motivace, vyčerpanost, dlouhodobá únava, ztráta chuti do života, často také poru-
cha příjmu potravy. Podle ředitelky Psychocentra se všichni snaží, aby se od prvního 
kontaktu klienta uskutečnila konzultace co nejdříve, většinou do tří týdnů. Pomáhají 
rodinám i párům se zvládáním těžkých sociálních situací, jak je například ztráta blíz-
kého, ztráta zaměstnání, rozvod nebo rozchod, změny zdravotního stavu, ale třeba 
také vyčerpání ze života. Aby tyto těžké situace nezanechaly dlouhodobé následky 
na psychice a ve vztazích, je potřeba je řešit. A člověk na to nemusí být sám.

Zvažujete pomoc? Obraťte se na  odborníky v  Kraji Vysočina: 
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o.

Tento článek vznikl v rámci projektu: „Aplikace inovativních postupů v rámci so-
ciální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/00
15546, který je spolufi nancován Evropským sociálním fondem.

(poznámka: redakčně kráceno)

Pandemie zasáhla i do rodinných a partnerských vztahů

 229/2021 Rada města Přibyslav bere na  vědomí přerušení provozu Mateřské ško-
ly Přibyslav, Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, IČO  75011930 ve  dnech 
23. 12. - 31. 12. 2021.
Termín: 26. 11. 2021
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

230/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení „PREL, Přibyslav, Plyno-
vodní přípojka, číslo stavby: 8800104713“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností GasNet, s.r.o., Klíš-
ská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.
Termín: 28. 01. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

231/2021 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem umístění jiné stavby 
pana …, 582  22 Přibyslav na  stavební parcele č.  174 a  pozemkové parcele 
č. 86/4 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 03. 12. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

232/2021 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 1 v DPS Tržiště 254 paní …, 
582 22 Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na 33,67 Kč za 1 m2 mě-
síčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní 
smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2021 na dobu neurčitou.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 24.  11. 2021

233/2021 Rada města Přibyslav schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor 
ze dne 21. 11. 2008, a to včetně dodatku k této smlouvě ze dne 3. 1. 2012, 
která byla uzavřena s příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod 
- středisko volného času, příspěvková organizace, Rubešovo náměstí 171, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72063050, na pronájem nebytového prostoru 
v budově Husova 301, 582 22 Přibyslav, která je součástí pozemku parc. č. st. 
350 v obci a k. ú. Přibyslav.
Rada města Přibyslav pověřuje Mgr. Jana Heldese, advokátní kancelář, Husovo 
náměstí 20, 588 13 Polná, IČO 06316514 v souladu s usnesením RM Přibyslav 
č. 225/2021 ze dne 3. 11. 2021 k zaslání výpovědi nájmu a ke všem ostatním 
úkonům potřebným k ukončení nájemního vztahu.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

234/2021 Rada města Přibyslav schvaluje výpověď smlouvy o  nájmu bytu, nájemní 
smlouva ze dne 1. 7. 1997, která byla uzavřena s paní …, 582 22 Přibyslav 
na pronájem bytu č. 1 v budově Husova 301, 582 22 Přibyslav, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 350 v obci a k. ú. Přibyslav.
Rada města Přibyslav pověřuje Mgr. Jana Heldese, advokátní kancelář, Husovo 
náměstí 20, 588 13 Polná, IČO 06316514 v souladu s usnesením RM Přibyslav 
č. 225/2021 ze dne 3. 11. 2021 k zaslání výpovědi nájmu a ke všem ostatním 
úkonům potřebným k ukončení nájemního vztahu.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

235/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení veřejného místa 
zpětného odběru mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČO 00268097 a společností REMA Systém, a.s., Budějovická 1667/64, 
140 00 Praha 4, IČO 64510263, DIČ CZ64510263.
Termín: 15. 12. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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 98/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program zasedání zastupi-
telstva města konaného dne 24. 11. 2021.
Termín: 24. 11. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

99/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o  poskytnutí úče-
lové investiční dotace v  roce 2022 v  rámci programu „014D26 Dotace pro 
jednotky SDH obcí“ a  výzvy „JSDH_V4_2022 - Pořízení nové cisternové au-
tomobilové stříkačky z rámcové dohody“ a schvaluje přistoupení k rámcové 
dohodě Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky prostřednictvím uzavření smlouvy o  vymezení práv 
a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem mezi 
Českou republikou - Ministerstvem vnitra, zastoupenou Ministerstvem vnit-
ra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Nad Štolou 
936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064 jako centrálním zadavatelem a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 jako pově-
řujícím zadavatelem.
Termín: 25. 11. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

100/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č.  1 ke  Smlouvě 
o dílo č. 10/2021 na investici „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvo-
rek, Přibyslav - Opakované 2021“ mezi městem Přibyslav Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností STAVOKOMP SERVICE s.r.o., 
Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25274368.
Termín: 30. 12. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

101/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje organizaci SH ČMS - Sbor dobrovol-
ných hasičů Poříčí, Poříčí 22, 582 22 Přibyslav, IČO 62697005 užití přidělené 
dotace ve výši 25.000 Kč na pořízení zahradního traktoru typu CUB CADET 
XT2 QR106 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 44/2021 o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav.
Termín: 30. 11. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

102/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2021.
Termín: 10. 12. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

 236/2021 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o krátkodobém nájmu mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Zdravot-
ní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, 
130 00 Praha 3 - Vinohrady, IČO 47114304.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Omes Michael
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

237/2021 Rada města Přibyslav schvaluje ceník za  ukládání odpadů na  skládce 
TKO  a  TPO - SOO 3 Ronov nad Sázavou pro podnikatele, smluvní obce, 
občany Přibyslavi na sběrný dvůr, deponii, kompostárnu. Ceník vejde v plat-
nost 1. 1. 2022.
Termín: 01. 01. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

238/2021 Rada města Přibyslav schvaluje „Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozvojo-
vého fondu“ na  investiční akci „Přibyslav - ZTV Dolní Jablonná - vodovod 
pro 4 RD“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a fi rmou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 
832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 48173002.
Termín: 15. 12. 2021
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

239/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu bytu ze 
dne 12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní … 582 22 Přibyslav 
na byt č. 3. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 
a zvýšení nájemného.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

240/2021 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dohody o uznání dluhu - dlužní 
úpis s paní …, 582 22 Přibyslav. 
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

241/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č.  3 ke  smlouvě o  nájmu bytu 
na dobu určitou ze dne 31. 7. 2020, kterou město Přibyslav uzavřelo s paní …, 
582 22 Přibyslav na byt č. 6. Dodatek upravuje dobu trvání nájemní smlouvy 
do 30. 6. 2022 a zvýšení nájemného.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

242/2021 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 31. 12. 2019, kterou město Přibyslav uzavřelo s  panem …, 
582 22 Přibyslav, na byt č. 1. Dodatek upravuje dobu trvání nájemní smlouvy 
do 31. 12. 2023 a výši nájemného.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

243/2021 Rada města schvaluje vybrat na zakázku „Okružní křižovatka na I/19, Přiby-
slav“ nabídku od společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 
Praha 10, IČO 43005560 s nabídkovou cenou 15.342.206,13 Kč bez DPH, tj. 
18.564.069,41 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným 
uchazečem ve  výši 15.314.736,40 Kč bez DPH, tj. 18.530.831,04 Kč včetně 
DPH pro zadavatele město Přibyslav.
Termín: 28. 01. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

244/2021 Rada města schvaluje vybrat na zakázku „Stavební úpravy MK - ul. Hasičská, 
Přibyslav“ nabídku od  společnosti Chládek a  Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., 
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60932171 s nabídkovou cenou 
3.780.468,37 Kč bez DPH, tj. 4.574.366,73 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 28. 01. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

245/2021 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku označenou 
„Rekonstrukce ulic Pelikánova a Rašínova, Přibyslav“.
Termín: 31. 01. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

246/2021 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem úpravy části pozemku 
parc. č. 2066 - ostatní plocha, jiná plocha ve vlastnictví města Přibyslav. 
Termín: 30. 12. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

247/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností VY-
ZNAč, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČO 01916297 na realizaci dvou 
ukazatelů rychlosti v Hesově. Celková cena díla je 208.291,82 Kč včetně DPH.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

248/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností 
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 
Praha 4 - Michle, IČO 44965117 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav IČO 00268097, kterou společnost Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a.s. daruje městu Přibyslav fi nanční dar ve výši 150.000 Kč 
na realizaci ukazatelů rychlosti v Hesově.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

249/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostřed-
kování burzovních komoditních obchodů mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou FIN-servis, a.s., Dr. Vr-
benského 2040, 272 01 Kladno, IČO 26439573.
Termín: 15. 12. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

250/2021 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2021 ředi-
telce Základní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů, ředitelce Mateřské školy Při-
byslav Mgr. Martině Malouškové, ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav 
paní Zdeňce Valnerové a veliteli JPO II panu Miloslavu Jonákovi.
Termín: 06. 12. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

251/2021 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 15. 12. 2021.
Termín: 03. 12. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 24.  11. 2021

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 01.  12. 2021

Uzávěrka příštího čísla 20. 1. 2022 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 2. 2022)
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 103/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města konaného dne 15. 12. 2021.
Termín: 16. 12. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

104/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav opravuje znění usnesení Za-
stupitelstva města Přibyslav ze dne 20. 10. 2021 č. 93/2021, 
a  to uvedenou cenu díla z  21.515.343,54 Kč včetně DPH 
na  správnou cenu díla 22.021.921,72 Kč včetně DPH, 
v ostatním zůstává usnesení beze změny.
Termín: 24. 12. 2021
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

105/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku 
parc. č. 807 o výměře 84 m2 v k. ú. Hřiště panu … 582 22 
Přibyslav za kupní cenu 8.400 Kč. Náklady spojené s pro-
dejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do  šesti měsíců od  15. 12. 2021, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 15. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

106/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku 
parc. č. 521/35 o výměře 128 m2 a pozemku parc. č. 521/52 
o výměře 32 m2, odděleného geometrickým plánem č. 193-
59/2017 z pozemku parc. č. 521/8 vše v k. ú. Česká Jab-
lonná panu …, 582 22 Přibyslav za kupní cenu 19.200 Kč. 
Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 15. 12. 2021, 
toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 15. 06. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

107/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje změnu paramet-
rů polní cesty HC3 v k. ú. Ronov nad Sázavou spočívající 
v rozšíření vozovky na 3,5 m a ve volné šířce koruny 4,5 m. 
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

108/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje návrh nového 
uspořádání pozemků (soupis nových pozemků pro LV 
č. 3644 v k. ú. Krucemburk) v rámci řízení o komplexních 
pozemkových úpravách v k. ú. Krucemburk.
Termín: 31. 01. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

109/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje 
pozemku parc. č. 532/1 o výměře 105 m2 a části pozemku 
parc. č. 532/4 o výměře cca 110 m2 v k. ú. Dolní Jablonná 
a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední desce po dobu 
nejméně 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

110/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje 
pozemků parc. č. 129/4 o výměře 165 m2, parc. č. 129/5 
o výměře 250 m2 a parc. č. 131/14 o výměře 22 m2 v k. ú. 
Hřiště a  rozhoduje záměr města vyvěsit na  úřední desku 
po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

111/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravenou Obec-
ně závaznou vyhlášku města Přibyslav č.  2/2021, o  sta-
novení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem.
Termín: 01. 01. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

112/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje vzor „Smlouvy 
o  využití obecního systému odpadového hospodářství“ 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 
Přibyslav, IČO  00268097 a  jednotlivými podnikatelskými 
subjekty, které budou mít zájem využívat systém odpado-
vého hospodářství města. Ceny za kalendářní rok za využití 
systému, uvedené v  příloze smlouvy, zůstávají stejné jako 
v minulých letech.
Termín: 25. 02. 2022
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 5, nepřítomen 1

113/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) a f) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“):
- schvaluje za použití § 44 a § 55a stavebního zákona pořízení Změny č. 4 ÚP Přibyslav,
- schvaluje obsah Změny č. 4 ÚP Přibyslav v tomto znění: Návrh prověří možnost změny textové 
části u ploch sídelní zeleně (ZS), kde je v přípustném využití uvedeno – „zařízení technické infra-
struktury“ a bude změněno na „stavby a zařízení technické infrastruktury“ a u ploch letecké do-
pravy (DL) je v přípustném využití uvedeno – „stavby a zařízení související dopravní a technické 
infrastruktury“ a bude změněno na „stavby a zařízení technické infrastruktury“. Současně bude 
upraven odstavec (191) „V místních částech Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Hřiště a Utín je 
navržena individuální likvidace odpadních vod“ tak, aby byl v souladu s připravovanou stavbou 
technické infrastruktury,
- stanovuje, že Změna č. 4 ÚP Přibyslav bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a ná-
sledných stavebního zákona.
Termín: 15. 01. 2022
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

114/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční dar ve výši 50.000 Kč … 385 01 Vimperk na ob-
novu kulturní památky Bechyňovo náměstí 4, 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 5, nepřítomen 2

115/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje odměny členům výborů a komisí města Přibyslav za rok 
2021.
Termín: 31. 01. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

116/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi města 
Martinu Kamarádovi ve výši 60.000 Kč za splnění zejména těchto mimořádných, a zvláště vý-
znamných úkolů města: organizační zajištění očkovacího centra a dalších opatření souvisejících 
s  COVID-19, vyřizování nadstandardního množství trestních oznámení, zajišťování realizace 
investic v době opatření souvisejících s COVID-19.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

117/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi města 
Michaelu Omesovi ve  výši 20.000 Kč za  splnění zejména těchto mimořádných, a  zvláště vý-
znamných úkolů města: koordinace přípravy občasníku a čtvrtletníku v době platnosti opatření 
souvisejících s COVID-19, vyřizování nadstandardního množství trestních oznámení, příprava 
výstavby kanalizace do místní části Hřiště ve ztížených podmínkách.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2

118/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 k rozpočtu města Při-
byslav na rok 2021.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

119/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočet města Přibyslav na  rok 2022 v  závazných 
ukazatelích dle přílohy.
Termín: 31. 01. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

120/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční plán hospodářské činnosti města Přibyslav 
na rok 2022 dle přílohy.
Termín: 31. 01. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

121/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové priority na rok 2022: rekonstrukci ulic Hasič-
ská, Rašínova a Pelikánova, opravu chodníku podél silnice I/19, vybavení dětských hřišť, výstavbu 
okružní křižovatky, výstavbu kolumbária, výstavbu vodovodu ul. Husova, rekonstrukci DPS čp. 
239, výstavbu bytového domu Husova. V případě přijetí dotace, či fi nanční spoluúčasti dalšího 
subjektu, zateplení Kulturního domu, nákup hasičské cisterny, rekonstrukci autobusové zastávky 
v Dolní Jablonné, rozšíření sběrného dvora, výměnu veřejného osvětlení, zateplení bytového 
domu Ronov 17, novostavbu tribuny a sportovního zázemí TJ Sokol Přibyslav. 
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

122/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Finančního výboru města Přibyslav Ing.  Štěpána 
Bechyně.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

123/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města 
Přibyslav na rok 2022.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Jaroš Libor
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

124/2021 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Přibyslav na rok 2022.
Termín: 30. 09. 2022
Zajistí: Ing. Orgoníková Lucie
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 15.  12. 2021
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Rozpočet Kraje Vysočina byl na prosincovém Zastupitelstvu Kraje Vysočina schvá-
len s příjmy ve výši 14 miliard a výdaji 16 miliard korun. Vyrovnaného rozpočtu bude 
dosaženo využitím prostředků fondu strategických rezerv, z něhož bude fi nancován 
schodek mezi plánovanými příjmy a výdaji. 

Výdaje krajského rozpočtu zásadním způsobem ovlivňují život obyvatel ve všech 
obcích, městysech a městech. Patrně neexistuje občan, kterému by krajské výdaje 
nepřinesly byť malý prospěch. Jen namátkou:

– Fond Vysočiny – oproti letošku bude ve fondu o 66 miliónů korun více, celkem 
Kraj Vysočina příští rok vyhlásí 37 dotačních programů za  330 miliónů korun. 
U většiny z nich jsou obce možnými žadateli – pomůžeme se stavbami ve vodním 
hospodářství a  jejich projektovou přípravou, s provozováním domácí paliativní 
péče, rozvojem cyklodopravy, fungováním venkovských prodejen, podpoříme 
volnočasové aktivity, pořizování učebních pomůcek pro nadané žáky, údržbu 
a investice do sportovišť, nově i kluboven a táborových základen, dobrovolnictví, 
jednorázové kulturní akce, ale i obnovu památek včetně těch, které jsou v památ-
kově chráněných územích měst a obcí.

– Program obnovy venkova Vysočiny – je součástí Fondu Vysočiny, pro obce je 
nejzásadnější. Kraj jim nabídne 89 miliónů korun, tedy o 19 miliónů více než loni. 
Jde o nejštědřejší dotační titul v celoroční nabídce kraje, uspěje prakticky každá 
obec, která správně požádá. Krajská dotace tak pomůže například s opravami 
místních komunikací, úřadů, prodejen, škol a školek, sokoloven, kulturních zaří-
zení, chodníků, ale i s pořízením drobné komunální mechanizace.

– Sociální služby – kraj je největším zřizovatelem pobytových sociálních zařízení 
i  ústavů sociální péče. Takových zařízení provozuje devatenáct. Částka, kterou 
ročně rozdělí na jejich fungování vč. částky, kterou ze svého i státního rozpočtu 
odesílá sociálním zařízením ostatních zřizovatelů, přesahuje 1 miliardu korun. 

– Hospicová péče – Kraj Vysočina má jednu z nejhustějších a nejlépe fungujících sítí 
domácí hospicové péče. Financování této služby je dlouhodobě součástí dotací 
poskytovaných prostřednictvím Fondu Vysočiny, kraj na ni v roce 2022 vyčlenil 
28  miliónů korun. Rodiny mohou využívat dotovanou službu zajišťovanou jak 
charitami, některými nemocnicemi, tak neziskovými organizacemi a umožnit tak 
svým blízkým trávit poslední dny života s rodinou doma. V letošním roce na sebe 
kraj převzal projekt výstavby Hospice v těsné blízkosti Nemocnice Havlíčkův Brod. 
Město přislíbilo darovat pozemky, kraj získal dílčí dotaci Ministerstva zdravotnictví 
a po dokončení projektu a získání všech povolení bude možné během příštího 
roku výstavbu zahájit.

– Fungování krajských nemocnic a  záchranky (vč. protialkoholní záchytné stani-
ce) – v Kraji Vysočina není žádná fakultní nemocnice, proto služby předlékařské 
a  většinu lékařské péče zajišťuje pět krajských nemocnic a  krajská záchranná 
zdravotnická služba. Nemocnice v posledních dvou letech tvoří zásadní článek 
pro překonání důsledků šíření nového viru COVID-19. Jsou to především lidé v na-
šich nemocnicích, kteří zajišťují testování, očkování a náročnou péči o nakažené 
pacienty. 

– Modernizace a údržba silnic II. a III. tříd, tedy cca 4,5 tisíce km silnic – v posled-
ních letech opravy, ale především investice v dopravě patří k nejsledovanějším 
aktivitám kraje. Krajské silnice vedou do  každého města a  obce. Částky, které 
ročně vyčleňujeme na zmíněné aktivity pravidelně, dosahují 1,5 miliardy korun 
a více. Kraji se dlouhodobě daří úspěšně žádat o evropské dotace. S fi nancováním 
pomáhá i Státní fond dopravní infrastruktury.

– Evropské fondy – „peníze z Bruselu“ pomáhají v regionu především v dopravě, 
zásadní jsou i  pro revitalizace veřejných prostranství – parků, pro zateplování 
budov – škol, nemocnic nebo ústavů, díky evropským dotacím modernizujeme 
vybavení škol, proplácíme kotlíkové dotace, podporujeme individuální projekty 
v sociálních službách …

– Provozování většiny středních škol – Kraj Vysočina zřizuje 56 škol a  školských 
zařízení, převažují především střední školy. Další stovky škol zřizují města, obce, 
ale i soukromé fyzické a právnické osoby, církve a také MŠMT. Je to právě školství, 
které s více než 8 miliardami korun drží prvenství v krajských výdajích. Jde zejména 
o peníze, které posílá stát, kraje mají za úkol je přerozdělit.

– Zajištění základní dopravní obslužnosti – více než 1,26 miliardy korun bude stát 
Kraj Vysočina v  roce 2022 objednávka vlakových a  autobusových spojů. Pod 

Krajský rozpočet pamatuje na rozvoj obcí, městysů i měst
objednávkou Veřejné dopravy Vysočiny, jak se systém integrované dopravy na-
šeho regionu nyní jmenuje, ujedou vlaky v příštím roce 4,6 mil. vlakokilometrů 
a autobusy 21,4 mil. kilometrů, o milion více než letos. Výdaje na veřejnou dopra-
vu kraj vlastně platí za cestující, částku 1,26 miliardy korun domácnostem uspoří.

– A pak krajský rozpočet počítá s pravidelnou podporou sborů dobrovolných hasi-
čů. Mezi kraji jsme jednoznačně nejštědřejším dárcem na počet obyvatel. Letos 
pomohl kraj SDH částkou vyšší než 49 miliónů korun, stejnou podporu mohou 
tisíce hasičů očekávat i příští rok. 

Rozpočet Kraje Vysočina je historicky sestavován tak, aby pomohl, kde je to 
možné, nutné a prospěšné. Aby z něj měl prospěch každý občan. Při přípravě roz-
počtu na rok 2022 se krajská samospráva zaměřila na spravedlivé rozdělení peněz 
do všech oblastí veřejného života. Věřím, že jejich rozumné investování, které v mno-
ha případech řídí města a obce prostřednictvím získaných dotací, oceníte. Díky touto 
cestou i městům a obcím, které našim dotacím dávají ideální směr, protože hledají 
takové projekty, které jsou životaschopné, v místě realizace vítané a dělají Vysočinu 
dobrým místem pro život.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

 Úpravy zámeckého parku (prosinec 2021). Foto: Michael Omes
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Pár písmen 
z MŠ Přibyslav

Vánoční kouzlo prosincových dní bylo cítit po celý prosinec i u nás na základní 
škole. Žáci si vyzdobili své třídy vlastnoručně namalovanými obrázky s vánoční té-
matikou.  Téměř všechna okna na naší škole byla také zkrášlena vánočními a zim-
ními motivy. Některé třídy se už od  začátku prosince mohly chlubit ozdobenými 
stromečky ve třídách. Děti si těsně před začátkem vánočních prázdnin užily vánoční 
besídky ve třídách, kdy společně vytvořily příjemnou vánoční náladu a navzájem se 
obdarovaly dárečky. 

Téměř po třech letech bylo žákům naší školy umožněno vyrazit na lyžařský kurz 
do Pece pod Sněžkou. Počasí žákům osmých tříd vyšlo nádherné a děti se vrátily 
nadšené a plné zážitků. 

Pět dětí z osmého ročníku nezahálelo ani v jiném směru (A. Fikarová, A. Fikarová, 
K. Melounová, N. Plíhalová a V. Vinkler), když se uvedení žáci seznamovali s životem 
a  vzpomínkami přibyslavské pamětnice paní Marie Henzlové z  Dobré. Jedná se 
o projekt Post bellum, jenž spočívá v tom, že děti dělají rozhovor s pamětníkem/
pamětnicí a  následně tyto vzpomínky a  rozhovor zpracovávají. Paní Henzlová si 
s žáky velice mile popovídala a sdělila jim zajímavosti ze svého života. Děti byly často 
překvapené těmito autentickými zážitky a s velkým zájmem poslouchaly.

Zprávy ze ZŠ

V prosinci jsme také přivítali nový školní kalendář. Nese název Ve dvou… a je vě-
nován různým dvojicím. 
Školní kalendář na  rok 
2022 můžete zakoupit 
na  podatelně MěÚ Při-
byslav, v  TIC Přibyslav, 
v  obchodě Sedmikráska 
v  Přibyslavi či ve  škole 
u paní asistentky Čapko-
vé. Zakoupením kalen-
dáře podpoříte Nadační 
fond ZŠ Přibyslav, který 
sponzoruje různé aktivity 
našich žáků.

Vážení čtenáři, ráda bych v ám jménem všech zaměstnanců ZŠ Přibyslav popřá-
la všeho dobrého dosti a hlavně pevné zdraví nejen v nadcházejícím roce 2022.

Za ZŠ Přibyslav Mgr. Kateřina Smolinková

Vážení čtenáři lednového občasníku,

informujeme vás o prosincovém dění u nás v Mateřské škole Přibyslav. Závěreč-
ným měsícem roku 2021 se prolínala vánoční témata. S ohledem na epidemiologic-
kou situaci se neuskutečnily vánoční besídky a kulturní akce, přesto u nás ve školce 
děti čerpaly vánoční atmosféru různými způsoby a všemi smysly. Paní učitelky dětem 
vyprávěly o adventním čase, o čertech a andělech, děti si vyzkoušely spoustu tradic 
a zvyků a slyšely příběhy o Ježíškovi. Ve třídách jste mohli zaslechnout vánoční kole-
dy a v šatnách byste si všimli zimní výzdoby.

Děti ze třídy Soviček vytvořily papírový betlém, zazpívaly vánoční koledy do míst-
ního televizního kanálu a rodičům u vánočního stromečku naší školy. Poslední „škol-
kové“ dny roku 2021 si děti užívaly u vánočních stromků ve svých třídách a rozbalily 
nové didaktické pomůcky. Dočkali jsme se i sněhové nadílky, která nám snad ještě 
chvíli vydrží.

S  radostí vám oznamujeme zprávu, na  kterou jsme velmi pyšní – děti ze třídy 
Včelek vyhrály 3.  místo v celostátní soutěži IROP (Integrovaný regionální operační 
program) OČIMA DĚTÍ. Ocenění dostaly za vytvoření sedmi výtvarných projektů, 
které byly zaměřeny na konkrétní oblasti rozvoje regionů – vyrobily například hasič-
ské auto, hrad, most, bytovou jednotku,… Věříme, že vás tato zpráva potěšila stejně 
jako nás v MŠ Přibyslav.

Zároveň vám k článku připojujeme zprávu od paní učitelek ze třídy Sluníček: 
Třída Sluníček navštívila truhlárnu pana Stejskala v  Přibyslavi. Děti si se zájmem 
prohlédly speciální automatizovaný stroj, který jim za  chvilku vyřezal dřevěného 
sněhuláka. Toho jsme si v MŠ dotvořili a teď nám zdobí naši šatnu. Děkujeme také 
za dřevěná kolečka na zimní obrázek. (Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček).

Přejeme vám příjemně prožité dny.

Za MŠ Přibyslav
Mgr. Veronika Dobrovolná,

zástupce ředitele MŠ Přibyslav
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Milí čtenáři,

rádi bychom vám tímto příspěvkem popřáli vše 
dobré do  nového roku. Také moc doufáme, že se 

budeme moci zase setkávat a lépe fungovat než roky předešlé, hlavně pro 
naše malé Červenokřižáčky.

Chtěli bychom také moc poděkovat za spolupráci v loňském roce a dlou-
holetou podporu městu Přibyslav, ACO Industries, k.s., SC METAL, s. r.o., 
CECHO-BOHUMIL CEMPÍREK, s.r.o., a  dalším fi rmám i  jednotlivcům. 
Budeme se těšit na nové letošní akce.

Bezpečná dobrodružství a hodně zdraví v novém roce!

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav.cz

PF 2022

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

Myslivecký spolek Přibyslav existuje již od roku 1950. Tuto skutečnost 
si mohli návštěvníci podzimní výstavy ovoce připomenout až v roce 2021, 
protože v  roce 2020 se výstava nekonala. Na  výstavních panelech jsme 
umístili historické fotografi e z honů na koroptve, z odchytu zajíců, ze stavby 
bažantnice a další. Jsou dokladem toho, že lidová myslivost se v Přibyslavi 
těšila po celých 70 let existence spolku velké oblibě. 

V loňském roce jsme také opět uspořádali zkoušky norování v červnovém 
termínu přibyslavské pouti, a to tradičně na noře v Hesově. Členové MS 
vzorně připravili areál a podmínky pro zkušební komisaře. Pro účastníky, 
doprovod i další návštěvníky bylo, jak je u nás zvykem, přichystáno výborné 
občerstvení. Areál umělé nory v Hesově již slouží dlouhou dobu a zaslouží 
si po letech užívání renovaci. Do té se s fi nanční podporou města, za kterou 
děkujeme, pustí členové letos, tj. v roce 2022.

Jako jeden z  mála spolků jsme „stihli“ i  pokračování družebních styků 
s myslivci ze spřátelené obce v Holandsku, než nás opět začala ohrožovat 
epidemie covidu. Předposlední zářijový víkend patřil aktivitám s  našimi 
milými hosty. Srdečné přijetí, bohatý program a přátelská atmosféra těchto 
mezinárodních mysliveckých setkání jsou již tradicí. 

Členové MS však nezanedbávají ani své všední povinnosti – od podzimu 
řádně přikrmují zvěř a provádějí průběrný odlov slabých a nemocných kusů 
zvěře, provádějí údržbu krmných zařízení a tlumí škodnou.

V příštím roce nás čeká náročný úkol. Ani se to nezdá, jak rychle to uteklo, 
ale v březnu 2023 je nutné obnovit smlouvu s honebním společenstvem 
o nájmu honitby. Do té doby nás všechny čeká spousta práce – dohledat 
všechny majitele pozemků a projednat s nimi jejich souhlas se začleněním 
do honitby, uspořádat schůze vlastníků, začlenit do smluv nová zákonná 
ustanovení atd. Jen pro zajímavost uvádíme, že při přípravě minulé smlouvy 
bylo cca 40 vlastníků pozemků nad 10 ha a 130 vlastníků pod 10 ha, ty 
všechny je třeba kontaktovat. 

Milí spoluobčané, za Myslivecký spolek Přibyslav vám přejeme do nové-
ho roku hlavně pevné zdraví, hodně radosti a pohody po celý rok, a děku-
jeme za ohleduplnost vůči zvěři při procházkách v přírodě.

R. Němec – předseda MS, 
J. Hamer ník – myslivecký hospodář, 

A. Šnýdlová - jednatelka

Ohlédnutí za minulým rokem 
a co nás čeká v roce 2022
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Vánoce nám utekly jako voda, oslavili jsme začátek nového roku a už připravu-
jeme, co budeme dělat nastávající nový rok. Prozatím jsme naplánovali dvě akce 
ve spolupráci s KZM Přibyslav. Naše první společné setkání by se mělo uskutečnit 
ve  čtvrtek 13. ledna v  bufetu kulturního domu. Rádi bychom si toto odpoledne 
zpestřili písničkami našeho mládí. Doufáme, že i  tentokrát nám vše pomůže zor-
ganizovat Petr Štefáček. A protože únor bývá časem veselým, časem masopustu, 
chtěli bychom uspořádat tradiční karneval, tentokrát v retro stylu. Jestli vše vyjde,  
jak má, měli bychom si za hudebního doprovodu Stanislava Sejkory užít zábavné 
odpoledne. A budeme doufat, že tuto akci uspořádáme 3. února opět v kulturním 
domě. Vše však nezáleží pouze na nás, ale hlavně na celkové situaci. Tak snad už 
budeme mít vše nejhorší za sebou a život se nám pomalu bude vracet do normálu. 
Hodně zdraví vám přeje a na setkání s vámi se těší náš výbor, který se sejde v malé 
zasedací místnosti přibyslavské radnice 6. a 27. ledna 2022, vždy ve 14.00 hodin.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

                           SPCCH ČR ZO Přibyslav 
                           zve své členy  

                           na tradiční masopustní rej  
                       pod názvem 

 

NÁŠ RETRO BÁL 
(prohledejte doma skříně i kufry a přijďte si s námi zařádit) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

čtvrtek 3. února 2022, 14.00 hodin 
Kulturní dům v Přibyslavi 

 

Začíná nový rok…
(svaz invalidů informuje)
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LINKA č. ODJEZD SMĚR OMEZENÍ
600980 4:12 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
840115 4:28 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X jede 27.–31.12.21
760592 4:32 Brzkov Polná Jihlava X
840115 4:37 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X nejede 27.–31.12.21
600020 4:42 Keřkov Pohled Havl. Brod X
600290 4:47 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X
600020 5:04 žel. st. Přibyslav X
600290 5:05 žel. st. Přibyslav X
600980 5:13 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m
600320 5:19 Hesov X
600980 5:26 žel. st. Přibyslav X
840105 5:35 Malá Losenice Račín Žďár n/S. S nejede 25.12.21, 1.1.22
600980 5:35 D.+Č. Jablonná Brzkov Polná X
600290 5:47 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
600290 6:05 žel. st. Přibyslav X
600980 6:13 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m
840122 6:22 Poříčí Nížkov Žďár n/S. X
840115 6:38 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600291 6:39 Dvorek Šlapanov X nejede 23.–31.12.21 a 1.7.–31.8.22
840105 6:45 Malá Losenice Račín Žďár n/S. X
600290 6:47 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X m
600320 7:09 žel. st. Přibyslav X
600020 7:15 Keřkov Pohled Havl. Brod X
600980 7:15 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
600320 7:27 Hřiště X C
600980 7:31 Č. Jablonná – zp. N nejede 26.12.21
600290 7:35 žel. st. Přibyslav X
840115 7:50 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X
600980 9:08 Č. Jablonná – zp. N nejede 26.12.21
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. +
600290 9:30 Žižkovo Pole Česká Bělá N nejede 26.12.21
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 12:10 žel. st. Přibyslav X
840105 12:27 Malá Losenice Račín Žďár n/S. +
840105 12:30 Velká Losenice Račín Žďár n/S. X
600980 12:35 Dolní Jablonná Č.Jablonná–zp. X nejede 23.–31.12.21 a 1.7.–31.8.22
840122 12:40 Poříčí Nížkov Žďár n/S. X
600291 12:42 Dvorek Šlapanov X nejede 23.–31.12.21 a 1.7.–31.8.22
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

Odjezdy autobusů z Bechyňova náměstí v Přibyslavi
aktuální od 12. 12. 2021 výlukový
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Odjezdy autobusů z Bechyňova náměstí v Přibyslavi
aktuální od 12. 12. 2021 výlukový

LINKA č. ODJEZD SMĚR OMEZENÍ
600980 13:25 žel. st. Přibyslav X
600320 13:44 Hesov X
600020 13:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m, nejede 23.–31.12.21 a 1.7.–31.8.22
600290 13:55 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X m
600020 14:04 žel. st. Přibyslav X nejede od 1.7.21 do 31.8.21
600290 14:10 žel. st. Přibyslav X
840122 14:10 Poříčí Olešenka Nížkov X nejede 31.12.21
600980 14:13 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m
600320 14:16 Modlíkov Havl. Borová Ždírec n/D. X
600980 14:43 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
600290 15:10 žel. st. Přibyslav X
600291 15:12 Dvorek Šlapanov X m, nejede 23.–31.12.21 a 1.7.–31.8.22
600980 15:15 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 nejede 31.12.21
600980 15:38 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X
600291 15:46 žel. st. Přibyslav X nejede 23.–31.12.21 a 1.7.–31.8.22
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 16:10 žel. st. Přibyslav X
600980 16:18 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 24.12.21
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 17:43 žel. st. Přibyslav X
760592 17:47 Č. Jablonná Brzkov Polná X nejede 31.12.21
600020 17:55 Keřkov Pohled Havl. Brod X m
600320 17:58 žel. st. Přibyslav X nejede 31.12.21
600320 18:02 Modlíkov Havl. Borová X m, nejede 31.12.21
600290 18:10 žel. st. Přibyslav X
600980 18:18 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m, nejede 31.12.21
600290 18:25 Žižkovo Pole Česká Bělá X m, nejede 31.12.21
840105 19:05 Hřiště X nejede 31.12.21
840105 20:30 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X nejede 27.–31.12.21
600320 21:15 Hesov X nejede 31.12.21
600980 21:41 žel. st. Přibyslav X nejede 31.12.21
600980 22:10 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X m, nejede 31.12.21

Vysvětlivky:
X = jede jen v pracovní dny
a = jede v sobotu a +
C = jede ve dnech školního vyučování
D = jede ve dnech školních prázdnin

 31.12.21

m = jede od vlakového nádraží v Přibyslavi
N = jede v neděli
S = jede jen v sobotu
+ = jede v neděli a ve státem uznané svátky
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, 
věřím, že jste si užili krásné a pohodové vánoční svátky 
a do nového roku jste vykročili tou správnou nohou.

V  prosinci jste si nenechali ujít několik akcí, jsme 
za  to rádi. Namátkou zmíním např. divadlo, fi lmy 
promítané v našem kině, loutkovou pohádku, fi lmový 
klub, setkání v knihovně, tvořivou dílničku nebo vyrá-
bění vánočního svícnu.

Mnozí z vás jistě už na sociálních sítích postřehli, že 
v knihovně pro vás máme nový čtecí koutek. Dovolte 
mi, abych se s ním trochu „pochlubila“ i zde. Ve stu-
dovně (místnosti s  časopisy) pro vás nově máme 
umístěné pohodlné křeslo, pohovku a stoleček. Sem 
si můžete přijít číst, studenti se zde mohou učit, mů-
žete si zde pohovět, pokud čekáte na autobus a prostě 
v každé možné chvíli, která vás napadne. Je u nás klid, 
pohoda a hlavně velké množství skvělého čtení. Rádi 
vám také uděláme dobrou kávu či čaj. Přijďte za námi 
posedět. 

Ani v novém roce nebudete ochuzeni o velké množ-
ství kulturních akcí. 

V pondělí 10. ledna dopoledne zveme všechny ma-
minky a jejich ratolesti k posezení do knihovny. Můžete 
si hrát, číst, popovídat si. Těšíme se.

V sobotu 15. ledna od 19:30 budeme v kině pro-
mítat nový český fi lm s  Jiřím Bartoškou v hlavní roli 
– „Zbožňovaný“. Vstupné je 100 Kč.

V pátek 21. ledna odpoledne se bude konat tvořivá 
dílnička v  knihovně pro všechny malé i  větší šikuly. 
Vyrábíme většinou věci, které zvládnou i  ti nejmenší 
(s  pomocí dospělého), a  ti starší si je mohou podle 
svého více „vyšperkovat“. Každý je tu vítán. Vstupné 
se neplatí.

V  sobotu 22. ledna od  14:00 a  15:30 hodin se 
bude v kulturním domě hrát loutková pohádka. Při-
byslavská pimprlata vám tentokrát zahrají „Křemílka 
a Vochomůrku“. Vstupné je 20 Kč. 

Později odpoledne, v sobotu 22. ledna výjimečně 
již od 18:00 hodin, se bude konat fi lmový klub. Těšit 
se můžete na fi lm a hudbu. Vstupné na fi lm je 60 Kč, 
na koncert poté 10 0 Kč. Nenechte si tuto akci ujít, sr-
dečně vás zveme. 

Do nového roku hlavně zdraví

Někdy si nevážíme pomoci druhých a bereme tuto pomoc jako 
samozřejmost. 

Já bych chtěla takto veřejně poděkovat přibyslavským hasičům, 
záchranářům, pečovatelské službě i policistům, za pomoc, když jsem 
se v říjnu dostala do pro mne neřešitelné situace. 

Vážím si toho, co děláte. Děláte záslužnou práci a já vám opravdu 
z celého srdce děkuji za pomoc. 

Přeji vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2022.

Jana Hö ferová

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme nové vedoucí  infocentra paní Kristýně Marešové 
za vedení vánoční dílny při tvorbě vánočních svícnů, která proběh-
la 16. 12. 2021 v prostorách KZMP. Všem nám při tvoření dobře 
poradila, připravený rozmanitý materiál, svíčky, větvičky a všechny 
různobarevné doplňky, dopomohl k tomu, že jsme si každá odnesla 
vkusný originální doplněk k doladění vánoční atmosféry. K příjemné 
atmosféře přispělo i malé občerstvení a poslech koled jen umocnil 
sváteční náladu. Těšíme se na další, stejně příjemné tvořivé setkání.

Účastnice tvořivé dílny

Poděkování

O týden později, v sobotu 29. ledna od 19:30 ho-
din budeme promítat další nový český fi lm. Tentokrát 
komedii „Cesta domů“ s Tomášem Hanákem v jedné 
z hlavních rolí. Těšíme se na vás v kulturním domě.

Na úterý 1. února je v kulturním domě plánovaná 
zábavná show „Partička“. Termín je ale stále ještě v ře-
šení s  pořadateli, je možné, že se tedy neuskuteční. 
Budeme vás včas o všem informovat.

Ještě mi dovolte vás pozvat na první únorovou sobo-
tu – 5. února od 19:30 hodin – do kina na komediální 
drama „Kurz manželské touhy“. Nenechte si tento 
fi lm ujít. 

Koncem roku jsme také pořídili do knihovny mnoho 
nových knih. Proto neváhejte a přijďte si pro nějakou, 
vybere si určitě každý. 

Krásný leden vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice
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a skutečnost je někdy velmi krutá, a když už je, tak proti ní je pozdě něco 
dělat. Ale té kruté je možno předcházet.

Máme dobu, která trvá už dva roky a  určitě se zapíše do  dějin nejen 
našich, ale celého světa. Koronavirus je toho příčinou.

Nemoc, která postihla a postihuje spoustu lidí a způsobuje utrpení i smrt. 
Přeplněné nemocnice, vyčerpané lékaře a všechen zdravotnický personál.

Před takovými lidmi by měl člověk smeknout! I když se stává, že třeba boj 
s touto nemocí prohrají. Co je toho příčinou, se někdy těžko hledá.

Já vůbec nejsem kompetentní k nějakému odbornému posuzování, ale 
přesto bych se chtěla podělit o něco, co se týká „skoro“ přímo mne.

Ještě než jsem se narodila já, tak našim zemřel sedmiletý František. Ze-
mřel na  záškrt. Pamatuju se, že když jsem byla malá, že jsme s  druhým 
bráškou často prosívali maminku, aby nám o něm povídala. Maminka ří-
kala, ale nebudu, vy byste plakali a  to já nechci. Přesto někdy vyprávěla 
a plakala i sama. Vzpomínala, jak jej při horečkách balila do obkladů, balila 
mu krček, vařila čaj. Nemohl polykat a léky, které dostal od pana doktora 
mu nepomohly. Bohužel na to není lék, říkal pan doktor. Pamatuju, jak nám 
bylo bratříčka líto, když mu maminka říkala, aby se neodkopával a přikryl si 
nožičky a on jí řekl, maminko, ať si ještě zakopají. Jako by věděl, že zemře. 
A zemřel. Na to byla maminka sama, protože tatínek byl na vojně - bylo to 
za mobilizace!

A proč to píšu, i když to nikoho nemůže zajímat? Proto, že po válce se 
rozvinulo očkování a rodiče byli vyzváni, aby přišli s dětmi. A  maminka nás 
hned sebrala a šla nás dát naočkovat. Některé chytré ženy jí říkaly úplně 
hystericky, co to dělá, kdovíco do dětí napíchají a podobně. Nedala na ně. 
A co jí prý řekl pan doktor Čapek? Vidíte, paní Svatošová, kdyby tohle bylo 
dřív, tak vám nemusel chlapec zemřít. Zaplať Pán Bůh, od té doby se záškrt 
a neštovice podařilo vymýtit. Bylo před tím na hřbitovech opravdu hod-
ně malých hrobečků. Maminka byla prostá žena a rozhodně se nedělala 
chytřejší, než jsou lékaři.

To je všechno.

Marie Voralová

Poučí nás skutečnosti –

Vážení, 

dovolte mi, abych Vám touto cestou za celý realizační tým srdečně podě-
kovala, že jste se v tak hojném počtu přišli společně s Vašimi dětmi podívat 
pod přibyslavský vánoční strom, do Betléma na Svatou rodinu. Velké potě-
šení nám udělaly rozzářené dětské oči a jejich radost z drobných dárečků.  

Z důvodu stále trvající pandemické situace jsme se pokusili Vám připravit 
náš Živý Betlém v komornější formě, a tak si společně opět připomenout, 
ten dávný mystický příběh. Omlouváme se však, že vše se nevydařilo tak, 
jak bylo plánováno, nicméně Vaše nadšení nás v této chvíli velice podrželo. 
Všichni doufáme, že se snad příští rok opět setkáme ve farní stodole.

Chtěla bych touto cestou poděkovat městu Přibyslav a Kulturnímu zaří-
zení města Přibyslav, především panu místostarostovi Michaelu Omesovi 
a paní ředitelce Zdeňce Valnerové za jejich podporu a možnost, alespoň 
v  této formě, se s  Vámi sejít a  společně tak sdílet tyto vzácné sváteční 
chvíle. 

Poděkování také patří našemu uměleckému kováři panu Petru Štáfl ovi, 
který Vám přiblížil kovářské řemeslo ( jak oheň společně s lidským umem 
formuje kov) a další poděkování posíláme do Dobré u Přibyslavi za půj-
čení oslíka „Jarmila“ a  soukromému zemědělci z Olešenky za zapůjčení 
oveček.

Poděkování patří  za Vaše příspěvky do veřejné sbírky na „Kovaný kovový 
Betlém pro město Přibyslav“.

Děkuji, že jste přišli a přeji Vám klidné a hlavně ve zdraví prožité svátky 
vánoční, dětem radost z Ježíška a všem požehnaný rok 2022.

Irena Rezničenková

Živý Betlém 2021

V  listopadovém vydání Při-
byslavského občasníku jsme si 
připomenuli 180. výročí narození 
Jana Otty. 

Vzpomínku na  nejvýznamnější-
ho rodáka našeho města v 19. sto-
letí tentokrát rozšíříme o  jeho 
rodinné poměry.

Ottů v rodokmen sahal hluboko 
do  17. století, kdy se v  Č echách 
objevil nejstarší známý rodinný 
př edek, Augustin Otto, společ ně  
se svojí chotí Annou Marií, jako 
správce Sloupenského dvora 
na Novobydžovsku.

Genealog a heraldik Josef Mejt-
ský Jana Ottu v  roce 1901 upo-
zornil na to, že jeho rodina náleží 
ke  starobylým českým dynastiím, 
buď  z rodu Ottů  z Losů  nebo Ottů  
z Dalmanhorstů . 

Mejtského návrh, že Ottovi ob-
stará potř ebné doklady, na jejichž 
základě  může požádat o  obnovu 
šlechtického titulu, Otto odmítl.

Výhodný sňatek s Miladou Pospíšilovou
V roce 1869 se Jan Otto oženil s dcerou nakladatele a majitele knihtiskárny na Václavském 

námě stí Jaroslava Pospíšila, Miladou Pospíšilovou, kterou poznal o čtyři roky dříve, v ř íjnu 
1865 př i taneč ní zábavě . 

Svatba probě hla v  chrámu Panny Marie Sně žné na  Novém Mě stě  a  svatební cesta 
smě ř ovala př es ně mecké země  a Švýcarsko až do Pař íže. 

Díky sociálně  výhodnému sň atku Otto mohl naplnit své nemalé ambice a uskuteč nit svou 
touhu po založení vlastního nakladatelského a knihtiskař ského závodu. 

Jeho tchán Jaroslav Pospíšil nebyl jen významným pražským nakladatelem, knihkup-
cem nebo př edsedou Grémia pražských knihtiskař ů  a  písmolijců , ale zároveň  č lenem 
vícegenerač ního podnikatelského klanu, jehož př edstavitelé disponovali nemalým sociálním 
a symbolickým kapitálem v rámci č eské národní společ nosti. 

Zakladatelem rodinného klanu byl Jan František (Hostivít) Pospíšil, který je považo-
ván za  nástupce Václava Matě je Krameria a  za  nejvýznamně jšího č eského nakladatele 
a knihtiskař e první poloviny 19. století. 

Ottova partnerka Milada tak př inesla do manželství znač ný sociální, ekonomický a zejména 
symbolický kapitál.

Manželé v Praze žili na prestižní adrese Karlova náměstí a měli vilu na Zbraslavi.

Dcery neprovdal za kdekoho, 
synovi nepřál Emu Destinnovou

Symptomatická jsou i  manželství uzavř ená jeho potomky. Tři dcery provdal za  ř ádné 
př íslušníky bankovního a  umě leckého svě ta, tedy prostoru, ve  kterém se sám výrazně  
angažoval. 

Jediného syna z obchodních dů vodů  oženil s dcerou nakladatelského konkurenta Vilímka. 

Jan Otto dbal, aby sň atky jeho dě tí byly sociálně  a stavovsky odpovídající. Proto mě l pro-
blémy s manželstvím své dcery Rů ženy a malíř e Hugo Boettingera (1880 - 1934), Růžena 
byla jeho múzou a stávala mu modelem.

Rovněž ostř e nesouhlasil se vztahem svého syna a světoznámé operní pě vkyně  Emy Destin-
nové (1878 - 1930). 

“V tomto Ottově  postoji rezonuje prvek nabyté sociální výluč nosti i jeho konzervativního 
smýšlení,” píše Svatopluk Herc.

Připravil Ivo Havlík
s využitím prací Jana Herce 

a Jaroslava Švehly

Jan Otto a jeho rodina

 Jan Otto (1841-1916) na dobové fotografii



Kultura / Ostatní LEDEN 2022Str. 20

Z Přibyslavi do Kunštátu, který geografi cky ještě leží na Česko-moravské vr-
chovině, ale z hlediska územně-správního uspořádání se nyní nachází v okrese 
Blansko v Jihomoravském kraji, je přibližně 60 km. 

Dnes tato dvě města téměř nic nespojuje, ve  středověku však měla velmi 
těsnou vazbu.

V uplynulém roce tomu bylo rovných pět století, co páni z Kunštátu své ro-
dové sídlo v  Kunštátu opustili. Někteří jejich představitelé vládli v  Přibyslavi 
a Polné.

První zmínka o  Viktorinovi z  Kunštátu na  Kunštátě pochází z  roku 1417. 
Na podzim 1420 v pouhých 17 letech přijal výzvu bojovat po Žižkově boku. 
Zúčastnil se dvojího tažení husitských vojsk na  Moravu a  11. října 1424 byl 
u Přibyslavi, v dnešní obci Žižkovo Pole, bezprostředním svědkem skonu Jana 
Žižky. Stal se jedním ze tří mužů, jimž vojevůdce na smrtelném loži svěřil ideový 
odkaz husitské revoluce. Uvádí to Vavřinec z Březové v Kronice husitské. 

Splnit slib daný umírajícímu Žižkovi se však kunštátskému Viktorinovi nepo-
dařilo, neboť hejtmana následoval na věčnost již 1. ledna 1427. Jeho synovi, 
pozdějšímu českému králi Jiřímu z  Kunštátu a  Poděbrad, v  době smrti otce 
nebylo ani sedm let.

Shodným jménem Viktorin byl pokřtěn vnuk Viktorina z Kunštátu, druhoroze-
ný syn krále, který přišel na svět v roce 1443 z lůna Jiřího první manželky Kunhuty.

Tento Viktorin, říkejme mu mladší, byl v roce 1459 jako šestnáctiletý povýšen 
do hodnosti knížete Svaté říše římské národa německého a v témže roce se stal 
hejtmanem Moravy.

O Přibyslav přišel, ale znovu ji získal
V roce 1463 se oženil s Markétou, dcerou Hynka Ptáčka z Pirkštejna a tímto 

sňatkem vyženil panství Přibyslav - Polná. O obě města na Vysočině na jistou 
dobu přišel, když byl dva roky vězněn, zpět je získal díky dohodě, kterou v roce 
1478 v Olomouci podepsali český král Vladislav Jagellonský a uherský král a čes-
ký vzdorokrál Matyáš Korvín.

Viktorin po opětovném nabytí přibyslavsko-polenského panství rozšířil polen-
ský hrad a městské opevnění, vystavěl největší polenský rybník Peklo a v roce 
1482 vydal pokyn k založení Velkého Dářka.

Přibyslavi v roce 1465 potvrdil balíček starších výsad a právo vařit pivo. Leč 
již neobnovil zdejší těžbu stříbra, přesněji řečeno galenitu s vyšším procentem 
stříbra. Náklady na kutání by pravděpodobně převyšovaly zisk.

Za hrad v Ronově 18 000 zlatých
Polensko-přibyslavské panství, hrady Polná a Ronov, a více než desítku vesnic 

mezi Polnou a  Přibyslaví, a  také vrchní právo na  opravu kláštera v  Pohledu, 
zadlužený Viktorin prodal vzdálenému příbuznému Janu Bočkovi z Kunštátu 
a Jevišovic.

Martin Šandera v knize Hynce Ptáček z Pirkštejna - opomíjený vítěz husitské 
revoluce (nakladatelství Vyšehrad, 2011) uvádí sumu, kterou Jan Boček z Kun-
štátu v roce 1486 zaplatil za hrad Ronov nad Sázavou, který nečekala dlouhá 
budoucnost. Bylo to neuvěřitelných 18 000 uherských zlatých. 

Rodové sídlo pánů z Kunštátu a Přibyslav

Ekonomická síla pánů z Kunštátu na přelomu 15. a 16. století značně zeslábla a vynu-
cený prodej jejich rodového sídla byl neodvratný. Kunštátu se defi nitivně vzdali v roce 
1521. 

To již nežil ani „přibyslavský“ Viktorin, který konvertoval ke katolické víře, našel azyl 
na zámku v Těšíně a tam za blíže neznámých okolností 30. srpna 1500 ve věku 57 let 
zemřel. Polský zdroj Principatus Teschinensis za příčinu smrti považuje otravu. Jed mu 
prý podali Jagellonci, kteří se báli Viktorinova návratu na českou politickou scénu.

Syn slavného českého krále a  panovníka evropského významu, český, římskoně-
mecký, minsterberský a opavský kníže a hrabě kladský, svého času bohatý majitel při-
byslavsko-polenského panství, skonal v  chudobě, která zánik slávy pánů z  Kunštátu 
dokumentovala.

Hrad byl založen v polovině 13. století
Webové stránky zámku Kunštát uvádějí, že první písemná zmínka o hradu pochází 

z roku 1279, avšak objev průčelí románsko-gotického paláce jeho založení posouvá již 
do poloviny 13. století.

Páni z  Kunštátu hrad rozšiřovali a  přestavovali. Své sídlo v  roce 1521 prodali Janu 
Černčickému z Kácova. Rod Honrichsů z Wolfswarff enu kunštátské panství držel v letech 
1783–1901. 

Posledními šlechtickými majiteli zámku byl rod říšských hrabat Coudenhove-Honrich-
sů, který kunštátský velkostatek držel v letech 1901–1945.

V  roce 1948  byl kunštátský zámek zestátněn a  sloužil jako depozitář Moravského 
zemského archivu v Brně.

Od  roku 2002  je státní zámek Kunštát národní kulturní památkou. Od  1.  ledna 
2005 jeho správu převzal Národní památkový ústav a zpřístupnil ho veřejnosti. 

Hrad s historickou vazbou na Přibyslav je otevřen i v zimní sezóně, ale pouze o ví-
kendech. Rozhodně stojí za  návštěvu i  procházku jeho vzorně udržovanými úvozy 
a zahradami.

Text a foto: Ivo Havlík

Po téměř dvouleté pauze, způsobené epidemií koronaviru, se na zámku v Přibysla-
vi předávaly tituly Zasloužilý hasič. 

Nejvyšší vyznamenání dobrovolných hasičů mimo jiných převzal Vladislav Tomiš-
ka z malé vesničky Chotěnice, dnes částí města Heřmanův Městec v okrese Chrudim 
(na snímku Ivo Havlíka). 

Čiperný muž, jemuž do sta let scházejí dva roky, zavzpomínal na časy, kdy jako 
preventista před každou topnou sezónou obcházel rodinné domy a  kontroloval 
komíny. 

Titul Zasloužilý hasič si ve čtyřech dnech v Přibyslavi převzalo na 180 členů Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Ivo Havlík

Pro titul Zasloužilý hasič
si přijel téměř stoletý muž
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Zápasová sezona 2021/2022 zakončila svou první polovinu, a  tak nastal čas 
na pololetní bilancování. 

V letošním roce jsme, stejně jako v sezonách minulých, přihlásili do soutěží hned 
čtyři družstva mužů. Jelikož TJ Sokol Přibyslav „A“ v  poslední dokončené sezoně 
2019/2020 postoupil do Krajského přeboru III. třídy, máme dnes družstva rozložena 
rovnoměrně dle výkonosti hráčů v krajském přeboru a v regionálních (okresních) 
přeborech I., II. a III. třídy.

Družstvo TJ Sokol Přibyslav „A“ (Matějů Václav, Slota Zdeněk., Filip Bohuslav, Ka-
marád Prokop, Sobotka Jaroslav) je na druhém místě KP III za vedoucím Žďárem nad 
Sázavou C, se kterým utrpěl jedinou porážku sezony tím nejtěsnějším možným způ-
sobem, a to hned ve svém prvním zápase. Následných osm utkání bylo pro náš první 
tým vítězných. Zároveň si naši hráči tohoto týmu drží obdivuhodnou úspěšnost, kdy 
tabulce úspěšnosti kraluje Václav Matějů se 100 % výher, jemuž sekundují Prokop 
Kamarád (81,25 %), Bohuslav Filip (69,57 %) a Zdeněk Slota (68 %). Pokud si sou-
časná sestava udrží svoji výkonnost, má našlápnuto k postupu do Krajského přeboru 
II. třídy, kam postupují první tři družstva tabulky. Šlágr druhé půle soutěže, souboj 
prvního Žďáru nad Sázavou a druhé Přibyslavi se odehraje v Přibyslavi v  sobotu 
15. ledna 2022 od 10.00 hod a tímto na něj všechny příznivce stolního tenisu zvu.

Družstvo TJ Sokol Přibyslav „B“ hraje v letošním roce Regionální soutěž I. třídy. 
Prioritním úkolem mužstva je udržet se v  této soutěži, stejně tak, jako je úkolem 
mužstva „C“ v RP II tuto soutěž udržet a nesestoupit.  V mužstvu pravidelně nastu-
povali Marek Bednář s bilancí 58,33 % výher, Ota Benc (32,26 %), Zdeněk Kerbr 
(42,31 %), Prokop Kamarád (61,11 %), Martin Kamarád (61,11 %) a  Josef Pertl 
(20 %). V současnosti je naše „béčko“ na osmém místě z deseti účastníků soutěže 
se dvěma vítězstvími a  jednou remízou a  šesti porážkami a  učinilo výrazný krok 
k udržení soutěže.

„C“ družstvo v regionální soutěži II. třídy je po devíti odehraných utkáních s dvě-
ma výhrami na devátém místě z dvanácti účastníků. Základ družstva tvoří Tomáš 
Höfer (43,75 %), Jakub Filip (60,71 %), Jan Thomayer (29,17 %), Zbyněk Melichar 
(18,75 %) a Štěpán Kamarád (31,25 %).

Posledním družstvem, hrajícím regionální třetí třídu, je družstvo TJ Sokol Přibyslav 
„D“. Roman Šrámek a Josef Moštěk dlouhodobě vedou družstvo, které slouží hlavně 
k zapracování mládeže do soutěží dospělých. V současnosti za něj nastupují Matěj 
Šrámek, Štěpán Kamarád, Jakub Flekal, Lukáš Stehno a Helena Kamarádová. Těsně 
před půlkou soutěže je družstvo na čtvrtém místě z jedenácti účastníků. Naše děti, 
kterých je celkově deset, se také účastní krajských i republikových turnajů, odkud 
vozí pravidelně medaile. 

Vážení příznivci stolního tenisu, všechny aktuální výsledky a rozpis zápasů a další 
data letošní sezony naleznete na http://stis.ping-pong.cz. Těšíme se na v aši návštěvu 
na našich zápasech. Přijďte ochutnat i vy atmosféru bojů o postup a podpořit naše 
hráče!

Za oddíl stolního tenisu
Martin Kamarád

Stolní tenis v Přibyslavi v polovině 
sezony 2021/2022

CITLIVĚ OPRAVENÝ dům v jižní (spodní) části Bechyňova náměstí

Foto: Ivo Havlík

Výsledkový servis
I v prosinci se naše družstva zúčastnila soutěžních turnajů a zápasů. Přípravka 

odehrála druhý letošní turnaj v Bystřici nad Pernštejnem. V sestavě se objevilo ně-
kolik nových hráčů a hráček, nejen oni se za svůj výkon nemusejí stydět. Na turnaji 
získali z šesti utkání dvě výhry a  jednu remízu. Na elévy čekal na konci listopadu 
výjezd do Moravských Budějovic, kde se odehrál v pořadí třetí turnaj. Již ranní daleká 
cesta byla množstvím sněhu zajímavá, ovšem ještě zajímavější byl výkon našich re-
prezentantů. Ze čtyř zápasů našli přemožitele v jediném, cennější než výsledky však 
byla úroveň předvedené hry. Na tuto úroveň se ovšem dětem nepodařilo navázat 
v polovině prosince, kdy se v Okříškách konal čtvrtý turnaj elévů. Velké pozitivum 
této kategorie je skutečnost, že v  sestavě nachází své místo nováčci. Například 
v Okříškách pak z osmi hráčů do pole nastoupilo pět úplných nováčků, kteří začali 
hrát fl orbal v našem klubu v říjnu.

Mladší žáci od začátku sezóny bojují s užším kádrem. Účast na trénincích i zápa-
sech byla i v prosinci slabší, mnohdy způsobena karanténou či epidemiologickými 
nařízeními. Nejen do této kategorie tak hledáme nové členy. I přes omezené množ-
ství členů kádru se dětem na turnajích jak výsledkově, tak herně daří.

Na starší žáky čekal na konci listopadu turnaj prvního výkonnostního koše. I když 
chlapci bojovali a trenéři byli s nasazením poměrně spokojeni, z turnaje si neodvezli 
ani jednu výhru. Výsledkově se jim zápasy mezi nejlepšími celky regionu nepovedly, 
avšak získali cenné zkušenosti do dalších utkání. Možná i  tyto zkušenosti zúročili 
o druhém prosincovém víkendu, kdy naši reprezentanti vyhráli všechna čtyři utkání 
druhého koše. Opakovaně tak postoupili do koše prvního opět mezi regionální elitu! 

Mužům se v Lize Vysočiny daří. Z deseti utkání zapsali sedm výher a v současnosti 
jim patří velmi hezká druhá příčka ligové tabulky. V listopadu pak dokonce ve čtyřech 
zápasech nenašli přemožitele! Další dvě utkání je čekají v polovině ledna na “domá-
cí” palubovce v Novém Městě na Moravě.

Nový klubový e-shop
Na začátku prosince byl spuštěn klubový e-shop, ve kterém si můžete zakoupit 

klubové upomínkové i sportovní potřeby. V nabídce jsou klubová trička, láhve, mi-
kiny, vaky, propisky a další předměty. Přímý odkaz na e-shop je buď na webových 
stránkách klubu, či na této adrese: https://shop.skjuvenis.cz/.

Tréninky minipřípravky
Každou středu od 16:00 má své tréninky nejmenší kategorie minipřípravky. Děti 

zde nejen vezmou poprvé fl orbalky do ruky, ale celý trénink je záměrně koncipova-
ný jako všeobecná sportovní průprava tolik potřebná pro další rozvoj sportovce. 
Do této kategorie přijímáme kluky i holky už od 4 let věku.  

Poděkování
Po sportovní stránce se sice sezóna láme do své druhé poloviny, ovšem kalendářní 

rok 2021 je za námi. Rok byl po mnohých stránkách náročný, netradiční a svázaný 
různými nařízeními. Dovolte však na tomto místě poděkovat všem našim hráčům 
a  trenérům. Po  neúplné minulé sezóně se nám povedlo obnovit činnost, v  sou-
časnosti registrujeme přes 90 hráčů, které vede okolo deseti zapálených trenérů. 
Děkujeme též jejich rodičům i kamarádům za jejich podporu. Poděkování patří též 
všem partnerům, kteří klub podporují fi nančně, či materiálně. I když jistě nesouhla-
síte s každým krokem vedení klubu, vězte, že klub řídíme s nejlepšími úmysly tak,  
abychom u našich členů rozvíjeli sportovního ducha, fair-play chování nebo základní 
pohybové návyky. 

Martin Ležák
Člen VV klubu SK JUVENIS Přibyslav

Novinky z klubu SK JUVENIS Přibyslav
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PRVNÍ BĚŽKAŘI na konci první dekády listopadu vyrazili na cyklostezku mezi Přibyslaví a Sázavou. 
Nadýchaného prašanu si však neužili dlouho, přišla obleva a sníh rychle zmizel.

Foto: Ivo Havlík

První mužstvo SK Přibyslav na podzim sehrálo 14 mistrovských utkání přeboru Kraje Vysočina. Nej-
úspěšnějším střelcem klubu a  vůbec celé soutěže je náš útočník Adam Vostál. Branku soupeřů trefi l 
třináctkrát. Pouze ve třech zápasech vyšel naprázdno, zato ve dvou utkáních se trefi l dvakrát.

Fanoušci si přejí, aby střelecká forma Adamovi vydržela a góly soupeřům sázel i na jaře. 

Momentka úspěšného kanonýra zachytila na přibyslavském hřišti při projevené radosti z vlastní trefy 
do svatyně Ledče nad Sázavou. 

Text a foto: Ivo Havlík

Kanonýrem je Adam Vostál
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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, fi remní večírky, 

rauty, promoce atd.
  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme
  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158

Koupím byt v Přibyslavi,
2 +1 nebo 3 + 1 v osobním vlastnictví.

Jsem soukromá osoba, ne RK.
 

Tel. 732 221 374 - pište SMS, zavolám
zpět.

 

Děkuji za nabídky. 
 

 Řeka Sázava v Přibyslavi pod Vyšehradem. Foto: Michael Omes
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 Vánoční strom v Přibyslavi. Foto: Michael Omes  Přibyslavská věž. Foto: Michael Omes
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Nová hra pro Havlíčkobrodsko

Vědomostně strategická

rodinná hra pro 2 – 4 hráče

od 10 let, ve které se stanete

šéfem důležité výpravy.Právě v

proději 

 Informační centrum Přibyslav
Po,Út,St,Pá: 8.00 - 12.00/13.00 - 17.00

Čt: 8.00 - 12.00/13.00 - 16.00
So: 9.00 - 11.00

 

Jak dobře to u nás znáš?
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Publikaci zakoupíte
v Informačním centru v Přibyslavi

Cena knihy je 250 Kč.
v In

Přibyslav
včera a dnes

v
N O V Á  K N I H A

POZNÁTE PŘEDMĚT?
Vážení čtenáři,

Kulturní zařízení města Přibyslav pro Vás připravilo v roce 2021
malou soutěž, kdy jste každý měsíc poznávali fotografie
sbírkového předmětu z městského muzea. Vaším úkolem bylo
poznat, o jaký předmět se jedná a k čemu slouží. Správné
odpovědi jste nám zasílali e-mailem.

Vždy na konci měsíce jsme vylosovali tři výherce z došlých
správných odpovědí. Výsledky soutěže jsme poté uveřejňovali na
webových a facebookových stránkách KZMP a v Přibyslavském
občasníku.

Máme poslední měsíc roku a s ním i poslední výherce soutěže.
Těm moc gratulujeme.

Zároveň děkujeme všem, kteří s námi soutěžili.  
 

 
Budeme se na Vás zase těšit při jiné soutěži v budoucnu. 

 

 
Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla je pasírovač.

 

Výherci posledního kola soutěže jsou:
1.Martin Sobotka, Modlíkov
2. Věra Novotná, Přibyslav

3. Marcela Smolková, Nové Město na Moravě

MILÍ ČTENÁŘI, POKUD SI
NEPŘEJETE DOSTÁVAT

PŘIBYSLAVSKÝ OBČASNÍK,
UMÍSTĚTE SI PROSÍM

UPOZORNĚNÍ NA POŠTOVNÍ
SCHRÁNKU.
DĚKUJEME.
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Výstavní síň
Bechyňovo náměstí 45, Přibyslav

www.kzmpribyslav.cz

Po,Út,St,Pá: 8.00 - 12.00/13.00 - 17.00
Čt: 8.00 - 12.00/13.00 - 16.00

So: 9.00 - 11.00

Vánoční výstava betlémů
Vernisáž 28. listopadu 2021 v 16.00 hod.

28. 11. 2021 - 6. 1. 2022
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– od 1. ledna 2022 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. ledna 2022 Rozlušti místo, vyfoť, přečti – soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2022 Výstava - Vánoce, jak je neznáme Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2022 Výstava - Vánoční výstava betlémů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 7. ledna 2022 (viz plakát) Tříkrálová sbírka Město Přibyslav Město Přibyslav
– 8. ledna 2022 v 18.00 h. Tříkrálový koncert Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 10. ledna 2022 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 13. ledna 2022 v 14.00 h. Zazpívej si s námi … Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 15. leden 2022 v 19.30 h. Zbožňovaný/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 18. ledna 2022 od 9.00 h. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé – poradna  DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 20. ledna 2022 v 16.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ ZUŠ J. V. Stamice, pob. Přibyslav
– 20. ledna 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 20. ledna 2022 v 12.00 h. Uzávěrka únorového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. ledna 2022 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 22. ledna 2022 v 14.00, 15.30 h. Křemílek a Vochomůrka/loutková pohádka Kulturní dům KZM Přibyslav
– 22. ledna 2022 v 18.00 h. FK – Čtyři pokoje – fi lm; HI-FI – koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 27. ledna 2022 od 19.30 h. Čísla kolem covidu/beseda Zasedací sál radnice Město Přibyslav
– 29. ledna 2022 v 19.30 h. Cesta domů/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. února 2022 v 14.00 h. Náš retro bál Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 5. února 2022 v 19.30 h. Kurz manželské touhy/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. února 2022 od 10.00 h. Prodejní výstava Výstavní síň Kurfürstova domu PartyLite, KZM Přibyslav

Pro aktuální informace sledujte prosím naše facebookové a webové stránky.
Facebook – Kulturní zařízení města Přibyslav Webové stránky – www.kzmpribyslav.cz

KZM Přibyslav
I N F O R M U J E leden 2022


