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Počátek roku 2022 je mimořádný tím, že se nám podařilo vysoutěžit několik in-
vestic již na podzim roku 2021 a jejich realizace ze strany města je připravena hned 
na začátek roku 2022.

 V současnosti již probíhá stavba kolumbária na místním hřbitově. Dodavatele 
jsme vysoutěžili na čtvrtý pokus, poté co se nám v minulém roce nepodařilo uzavřít 
smlouvu s žádným z vítězů soutěže, a  to z důvodu rychlého růstu cen materiálu 
na trhu. Celková cena díla vzrostla z původního odhadu cca šesti milionů Kč včetně 
DPH na konečných 8.465 160 Kč. Dílo realizuje společnost PKbau, s.r.o. V běhu je 
také revitalizace parku u pomníku Jana Žižky pod zámkem. Celková cena tohoto díla 
je 2.827.290 Kč a akce je podpořena dotací. V současnosti probíhá v parku kácení 
stromů, které jsou nevratně poškozené. Podle vyjádření projektantky by bylo třeba 
odstranit výrazně větší množství dřevin, ale není to možné z  důvodu zachování 
charakteru místa. V průběhu druhé části zimy dojde k prořezu a údržbě těch stromů, 
které v parku zůstanou, a u kterých je to nutné. Na jaře pak proběhne rekonstrukce 
cestní sítě a mobiliáře. 

Další investicí v běhu je stavba chodníku ve Dvorku, která nyní čeká na ukončení 
zimního období, aby byla dokončena do 20. 4. následujícího roku. Taktéž tato stavba 
je podpořena dotací SFDI.

V první polovině ledna jsme uzavřeli smlouvu se společností Porr, a.s., na stavbu 
okružní křižovatky, na kterou chceme alternativně napojit lokalitu rodinných domů 
Pod Bramborárnou na silnici I/19. Cena díla je v tomto případě 18  530 831 Kč a celé 
stavbě bude předcházet přeložka trafostanice a vedení v majetku společnosti ČEZ. 
Okružní křižovatka by měla nejen napojit zmíněnou lokalitu, ale i přirozeně zbrzdit 
dopravu přicházející do města od Žďáru nad Sázavou. Soutěží už také prošly plány 
na rekonstrukce ulic Hasičská, Rašínova a Pelikánova. Ve všech těchto případech 

spolupracujeme se společnostmi VAK a  ČEZ na  tom, aby došlo i  k  rekonstrukci 
jejich zařízení. Zatímco se společností VAK se spolupráce daří, společnost ČEZ 
nemá dodnes uzavřenu dohodu o  zřízení věcného břemene s  Krajem Vysočina, 
což brzdí vydání povolení na jejich stavbu v Rašínově ulici, ale také například vnáší 
nejistotu do plánované opravy chodníků podél silnice I/19. Předmětem sporu mezi 
společností ČEZ a  Krajem Vysočina je výše úhrady za  zřízení věcného břemene, 
kterou nově stanovuje zákon, který ale na straně druhé neukládá povinnost majiteli 
nemovitosti se stavbou souhlasit. 

Připraveny máme v současnosti projekty na rekonstrukci kulturního domu, pláště 
nejstarší části DPS, pláště bytového domu v Ronově a na stavbu bytového domu 
v Husově ulici na místě bývalého DDM. U těchto projektů budeme žádat o dotace 
a  termíny jejich realizace jsou spojené s  jejich obdržením. Zároveň také čekáme 
na to, až rozhodne vedení Tělocvičné jednoty Sokol o předání či nepředání majetku 
Sokola Přibyslav do  vlastnictví města tak, abychom mohli rozhodnout o  podání 
žádosti o dotaci na stavbu tribuny a zázemí pro venkovní sporty. 

V  současnosti probíhá dokončování studie na  revitalizaci Bechyňova náměstí 
v Přibyslavi. Práce na ní se po dobu nejtužších coronavirových opatření prakticky 
zastavily, nicméně posledního půl roku běží intenzivní přípravy i jednání s dotčenými 
orgány tak, aby mohla být studie v průběhu tohoto roku překlopena do prvního 
stupně projektové dokumentace. Nejprve však dojde k  jejímu opětovnému veřej-
nému projednání. Stejně tak probíhají projekční práce na technické infrastruktuře 
K Hesovu a mnoha dalších akcích. Odvažuji se tvrdit, že se za posledních pět let 
prodloužila doba přípravy a především povolování jednotlivých staveb minimálně 
o čtvrtinu, což nás rozhodně nemůže těšit.

Martin Kamarád, starosta města

Investice v běhu

Odkazy na online dotazníky pro podnikatelské subjekty a neziskový sektor 
byly rozeslány prostřednictvím elektronické pošty na přelomu roku a začát-
kem měsíce ledna. Na rozdíl od dotazníků pro občany města byla tentokrát 
zvolena pouze elektronická forma, která je pohodlnější pro respondenty při 
vyplňování a zároveň umožňuje jejich daleko rychlejší  zpracování a vyhod-
nocení odpovědí. 

Vliv na stanovení priorit
Cílem dotazníkového šetření je zmapovat situaci v různých oblastech pod-

nikatelského i neziskového sektoru v našem městě. Zjištěné údaje se následně 
promítnou do strategického dokumentu. Každý vyplněný dotazník je zároveň 
součástí zpětné vazby, která má velký význam pro samosprávu. Zpětná vazba 
by měla ovlivňovat rozhodování o skladbě priorit a realizaci důležitých pro-
jektů pro rozvoj občanského i podnikatelského prostředí v Přibyslavi včetně 
integrovaných obcí.

Možnost připomínkování
Návrh strategie města je zároveň dostupný na  webu města. V  kategorii 

„Město a úřad“ je odkaz na „Strategii rozvoje města Přibyslav“, kde je uložen 
dokument k nahlédnutí a rovněž informace, jak je možné jej připomínkovat. 
Možnost připomínkování potrvá až do 10. 2. 2022. Po tomto termínu budou 
připomínky zapracovány a rozeslány členům zastupitelstva města, jež bude 
strategický dokument na svém veřejném zasedání 23. 2. 2022 schvalovat. 

Spolupráce
Děkujeme všem občanům, představitelům neziskových organizací i zástup-

cům podnikatelských subjektů, kteří se do dotazníkového průzkumu zapojili. 
Děkuji také členkám a členům přípravného týmu, kteří na tvorbě nového stra-
tegického plánu spolupracují. Věřím, že dokument bude přínosný a využitelný 
pro naše město i různé subjekty, které na jeho území působí.

Michael Omes
místostarosta města

Strategie města 
Přibyslav 2022–2027

Pořadové č. Č. pokladničky Hodnota [Kč] Obec - místní část / ulice
1 241 

�� Přibyslav - COOP I
2 242 ���� Přibyslav - COOP II
3 243 ���� Přibyslav - Kostel III
4 244 ��
� Přibyslav - Kostel I
5 245 ���� Přibyslav  - Kostel II
6 246 �
� Přibyslav - Lékárna Pilulka
7 247 ���� Přibyslav - Utín
8 248 ��� Přibyslav - DPS
9 249 ��� Přibyslav - Sláma Chov

10 250 ��� Přibyslav - Řeznictví Křesťan
11 251 ���� Přibyslav - Městský úřad
12 252 ���� Přibyslav - Pro Vital
13 253 ���� Přibyslav - Tříkrálový koncert
14 254 ��� Přibyslav - Keřkov, obchod Beránkovi
15 255 ���� Modlíkov
16 256 ���
 Nové Dvory I - COOP
17 257 ��� Nové Dvory II - OÚ
18 258 
��� Olešenka - COOP
19 259 ���� Stříbrné Hory - OÚ
20 260 �
�� Žižkovo Pole - COOP

SOUČET 157605 PŘIBYSLAVSKO

Celkový výsledek charitativní Tříkrálové sbírky na  Přibyslavsku je o  1670 Kč vyšší než 
v  loňském roce. Děkujeme všem majitelům a provozovatelům obchodů a  institucí, kteří 
umožnili umístění Tříkrálové pokladničky ve svých prostorách. Zprostředkovali tak veřej-
nosti příležitost zapojit se do tradiční charitativní akce. Děkujeme všem, kteří Tříkrálovou 
sbírku podle svých možností podpořili. Děkujeme účinkujícím i návštěvníkům Tříkrálového 
koncertu a především všem dárcům.

Michael Omes

Výsledky Třikrálové sbírky 
na Přibyslavsku 2022
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Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Zimní údržba

Začátek nového roku 2022 nás přivítal vydatnou sněhovou nadílkou, což k zimní-
mu období neodmyslitelně patří. Nápor na odklízení sněhu z místních komunikací, 
jak technickou četou, tak smluvními partnery, byl zvládnut výborně. Chtěla bych jen 
připomenout, že veškeré informace pro činnosti související se zimní údržbou jsou 
uvedeny v Plánu zimní údržby místních komunikací ve městě Přibyslav a jeho částech 
pro období 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022, který je zveřejněn na webových stránkách 
města Přibyslav. 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v %

Město Přibyslav Ostatní

Poznámka: za  rok 2021 nebyly k  17. 1. 2022 celkové výdaje srovnatelných obcí 
(sloupec „Ostatní“) známé.
Zdroj dat: CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. a data plnění rozpočtu města Přibyslav.

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Rozpočet města Přibyslav

Zastupitelstvo města na  svém 25. veřejném jednání v  tomto volebním období 
dne 15. prosince 2021 schválilo Rozpočet města Přibyslav na rok 2022. Rozpočtové 
příjmy jsou stanoveny ve výši 80.076.200 Kč a výdaje ve výši 165.076.200 Kč. Vyšší 
částka na plánované investice na straně výdajů je rozpočtově kryta z kumulovaného 
zůstatku na  bankovních účtech města. Celková částka výdajů se skládá z  výdajů 
běžných ve výši 65.330.200 Kč a z výdajů investičních ve výši 99.746.000 Kč (z toho 
rezerva pro kapitálové výdaje je 75.293.000 Kč). 

Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím jsou schváleny v  těchto částkách: 
Mateřská škola 2.701.000 Kč, Základní škola 7.967.000 Kč a Kulturní zařízení města 
Přibyslav 4.933.000 Kč.

Stav na účtech města
Disponibilní souhrnný zůstatek na všech bankovních účtech města Přibyslav k 31. 

12. 2021 byl 161.933.261 Kč. 
Na  sbírkovém účtu pro pořízení betlému je ke  dni 17. 1. 2022 částka ve  výši 

53.330 Kč.
Na  vázaných účtech pro budoucí sanaci skládky byla k  31. 12. 2021 zákonná 

rezerva v celkové výši 42.243.866 Kč.

Hospodářská činnost města
Finanční plán hospodářské činnosti na  rok 2022 předpokládá celkové výnosy 

ve  výši 27.190.111 Kč, náklady 21.403.008 Kč a  hospodářský výsledek ve  výši 
5.787.103 Kč. 

Rozvoj obce 
Město Přibyslav v posledních letech hospodařilo s přebytkovými rozpočty a kumu-

lovalo tak nemalé částky na svých bankovních účtech. Přes tuto skutečnost dokázalo 
město ve srovnání s jinými obcemi obdobné velikosti (tj. města v ČR s počtem oby-
vatel 2-5 tis.) srovnatelně investovat do modernizace infrastruktury a majetku obce.

V přiloženém grafu je zobrazeno, kolik % z rozpočtu město Přibyslav ve srovnání 
s obdobnými městy v ČR vynakládá na investice (modernizace infrastruktury, ma-
jetek města) a kolik zůstává na běžný provoz města (provozní výdaje města, platy 
zaměstnanců, nákup služeb).

Investice
Stavba „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“ je z důvo-

du klimatických podmínek pozastavena, opět bude zahájena na výzvu zhotovite-
le v  jarním období – březen, duben 2022. Dle příznivých klimatických podmínek 
probíhají zemní práce na  stavbě kolumbária na  místním hřbitově. Veškeré práce 
jsou konzultovány na stanovených kontrolních dnech stavby. Realizovaná zakázka 
„Oprava MK č. 49, č. 517 ve Hřištích a MK č. 298 v Utíně, Přibyslav“, kterou reali-
zovala společnost STRABAG, byla fi nančně vypořádána s poskytovatelem dotace 
- Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace je ve výši 765.620 Kč. Zahájení stavebních 
prací v jarním období je připraveno na stavební práce investic „Okružní křižovatka 
na I/19, Přibyslav“ a na „Stavební úpravy MK – ul. Hasičská, Přibyslav“. Smlouvy se 
zhotoviteli byly uzavřeny v měsíci lednu. První zmiňovanou investici bude realizovat 
společnost PORR a.s., Praha, druhou investici společnost Chládek a Tintěra, Havlíč-
kův Brod. Bylo dokončeno výběrové řízení na zakázku rekonstrukce ulic Pelikánova 
a Rašínova v Přibyslavi. 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. Vybra-
ným uchazečem je společnost EUROVIA CS, a.s., Praha. Zároveň v těchto ulicích je 
nutná součinnost zemních prací společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, 
a.s., a společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Z důvodu vysokého nárůstu cen stavebního 
materiálu odstoupila od smlouvy o dílo společnost vybraná na zakázku „Zateplení 
kulturního domu v  Přibyslavi“. Firma by stavební práce zahájila dle smlouvy při 
obdržení dotace, na kterou bylo požádáno z Operačního programu Životního pro-
středí. Dotaci město Přibyslav ale doposud neobdrželo, jsme v „zásobníku projektů“. 
V současné době se chystají podklady pro vyhlášení opakovaného výběrového řízení 
na výše uvedenou zakázku a podání žádosti o dotaci z Národního programu životní 
prostředí na zateplení veřejných budov.

Údržba 
Byla provedena deratizace v domech s pečovatelskou službou. 

Bytová oblast
Proběhly drobné opravy v nájemních bytech dle požadavků nájemníků. Byly pro-

vedeny odečty bytových vodoměrů a  měřičů tepla. Podklady budou sloužit pro 
následné vyúčtování nákladů nájemníkům. Byly uzavřeny dva dodatky k nájemním 
smlouvám v bytových domech v Ronově nad Sázavou. Zde také proběhla oprava 
havárie na odpadní stoupačce, jedná se o bytový dům čp. 25. Dále byla provedena 
kontrola stavu paliva v našich kotelnách bytových domů. 

Ostatní
Jako každý rok proběhla v  druhé polovině ledna fyzická inventarizace majetku 

města Přibyslav.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Cyklostezka

Pracujeme na prořezávce zeleně, pomocníkem nám je zapůjčený výkonný štěp-
kovač. Část dřevní hmoty ze stromů vracíme zpátky do přírody jako mulč. Pracov-
níci technické čety města také čistí škarpy a žlaby od nánosů bahna, listí a kamení. 
Na cyklostezce se letos zaměříme i na mostky, mostní pilíře. Máme vypracované 
revizní zprávy, novou fotodokumentaci stávajícího stavu kamenných, dřevěných 
a kovových částí mostů, mostků, lávek. Všechny bude třeba postupně očistit a opra-
vit, zvětrávající spáry obnovit.

Opravy techniky
Během zimních měsíců se technická četa hodně věnuje také údržbě a opravám 

veškeré techniky. Řadu věcí řešíme svépomocí. Renovací procházejí také některé 
lavičky a hlavně již vyžilé pivní sety z koupaliště. Na letošní koupací sezonu budou 
jako nové. 

Zastávka v Dolní Jablonné
Letos plánujeme dát nový vzhled autobusové zastávce na návsi v Dolní Jablon-

né. Architektonický koncept nejprve představíme místním. Její podoba bude ctít 
charakter místa – zastávka přiléhá k  návesním rybníkům, náves lemují vesnické 
domy. Naproti této stavbě je novodobá kaplička Sv. Floriána navazující na hasič-
skou zbrojnici a  tvoří dominantu místa. Návrh architekta Davida Ptáčka vychází 
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z atmosféry a historie místa. Stavbu ze 70. let plánuje využít, zjednodušit a citlivě 
upravit do  kontextu tradiční vesnické architektury. Jak architekt sám popisuje – 
koncept zastávky v Dolní Jablonné je ovlivněný historickými prameny. Ty popisují, 
že obec vznikla na původním místě jabloňových sadů. Motiv jablka zde slouží jako 
historický odkaz, který pro tvorbu nové vesnické stavby využije. Vnitřek zastávky 
navrhuje zařídit jako vesnickou seknici se stolem a židlemi uprostřed, na stěnách 
budou tapety s jablky. Vcházet dovnitř budou lidé po dřevěných palubkách, stejná 
podlaha má být uvnitř. Před zastávkou vlevo by měla jednou růst jabloň a  u  ní 
lavička k posezení i vývěsní tabule. Místo dotvoří kousek štěrkové plochy a záhon 
s trávou a trvalkami.

Pro Poříčí
Chystáme návrh herních prvků pro místní hřiště. Ty stávající už neprošly revi-

zí, pouze domeček pro děti je v  pořádku. Plánujeme houpačky, uvažujeme nad 
kolotočem či trampolínou a nějakým lezeckým prvkem. Vše nejprve představíme 
osadnímu výboru.

Lávka 
V lokalitě Pod Zámkem je v havarijním stavu dřevěná lávka přes potok. Lidé mají 

i jinou možnost, jak se na druhou stranu dostat, nicméně tato lávka je dobrou spojni-
cí. Chceme ji proto zachovat. Revizní technik vypracoval postup prací, kterým se bu-
deme řídit. Původní zůstanou jen traverzy, které technická četa očistí, ošetří a znovu 
natře. Obnoví také betonové lože a truhlář vyrobí novou konstrukci z tvrdého dřeva, 
která bude svými rozměry splňovat bezpečnostní normy. Tyto práce bychom chtěli 
mít hotové v první půli letošního roku.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz

Během měsíce ledna probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážněj-
ších komplikací, které by ohrozily její chod. V ojedinělých případech byla zrušena 
odpolední směna, která byla nahrazena pohotovostí. Měsíc leden byl v Pečovatelské 
službě Přibyslav ve znamení provádění vyúčtování a zasílání nejrůznějších statistic-
kých výkazů a formulářů o poskytované sociální službě. Bylo provedeno vyúčtování 
„Dotace na poskytování sociální služby na rok 2021“, kde jsme v minulém roce ob-
drželi na provoz Pečovatelské služby Přibyslav dotaci v souhrnné výši 1.593.000 Kč. 
Dotace byla určena pro poskytovatele sociálních služeb určených pro obyvatele 
Kraje Vysočina formou Příspěvku na vyrovnávací platbu. Dále jsme získali v uplynu-
lém roce tzv. „covidové dotace“ v celkové výši 382.707 Kč, a to na zvýšené provozní 
náklady a na odměny pro pracovníky v sociálních službách.

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

V roce 2021 poskytla Pečovatelská služba Přibyslav své služby 141 klientům, 
a to jak z Přibyslavi, tak i z okolních obcí. Na úhradách od klientů za poskytova-
nou péči byla v roce 2021 vybrána částka 460.227 Kč. V uplynulém roce nebyla 
podána a řešena žádná stížnost na kvalitu námi poskytovaných služeb.

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

souvisí 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 pří-
slušníci v karanténě, aby neprodleně tuto informaci telefonicky oznámili vedoucí 
pečovatelské služby nebo pečovatelkám na  telefonní číslo 569  482  128 nebo 
725 102 511. Pečovatelská služba mám bude poskytnuta za přísnějších hygie-
nických opatření, abychom nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku. 

Mše svatá ve středisku pečovatelské služby
V  sobotu 29. 1. proběhla již tradičně ve  středisku pečovatelské služby ve  spo-

lupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. Termín další mše svaté bude 
opět v sobotu 26. 2. 2022. Mše svatá bude probíhat za dodržení aktuálních vládních 
mimořádných opatření. Všichni jste srdečně zváni. 

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina
V  úterý 18. 1. 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 15. 2. 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! 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek, která funguje pod záštitou města Přibyslav 

již od roku 2010, nabízí zapůjčení různých pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech 
či po operaci, pro seniory nebo zdravotně postižené občany všech věkových kate-
gorií. Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné 
nemocné, tak pro osoby o  ně pečující. Úhrada za  zapůjčení těchto pomůcek je 
stanovena v  Ceníku kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčovny najdete na webových 
stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby). Informace o  zapůjčení 
a dostupnosti jednotlivých kompenzačních pomůcek poskytnou pečovatelky nebo 
vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav na tel. 569 482 128 nebo 725 102 511.

Tuto službu v roce 2021 využilo 33 občanů. Někteří měli tuto pomůcku za-
půjčenou třeba jen několik dní (aby překlenuli dočasnou těžkou životní situaci) 
a někteří ji mají zapůjčenou dlouhodobě, třeba i několik let. V roce 2021 byla 
na půjčovném vybrána částka 69.439 Kč.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vybrané změny v sociální oblasti v roce 2022

Od  1. 1. 2022 dochází ke  změnám v  dávkách nemocenského pojištění jako je 
otcovská – podpůrčí doba se prodlužuje na 2 týdny a další prodloužení je v případě 
hospitalizace dítěte. Ošetřovné – nově je upravena podmínka soužití ve společné 
domácnosti. Dlouhodobé ošetřovné – zkracuje se podmínka pobytu v  zařízení 
lůžkové péče na 4 dny a v případě nevyléčitelných onemocnění se podmínka hos-
pitalizace ruší. Požádat o vydání rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče je možné 
do 8 dnů od ukončení hospitalizace. Z profesního hlediska tuto změnu vítám, neboť 
jsme v některých, nutno říci nezáviděníhodných případech skutečně hledali řešení, 
jak zabezpečit péči o dlouhodobě nemocného, skloubit ji se zaměstnáním, dostávat 

(pokračování na str. 6)

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., 
bude poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
15. 2. 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 17. 2. 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
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(pokračování ze str. 5)

případnou náhradu platu či si vůbec udržet pracovní poměr a hlavně se ze vzniklé 
situace nezhroutit. Pokud se vás dané změny týkají, s bližšími informacemi se ob-
racejte na  pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení, např. v  Havlíčkově 
Brodě na tel. 569 465 300. Dále se zvyšuje minimální mzda na 16.200 Kč měsíčně 
při týdenní 40 hod. pracovní době. Automaticky se upravuje výše příspěvku na péči 
ve III. a IV. stupni v případech, kdy byla využívána péče v zařízení soc. služeb, hos-
picu, dětském domově apod. Typ takové péče již nebude mít na příspěvek vliv. Více 
informací získáte na  pracovištích Úřadu práce ČR. Získat příspěvek na  zvláštní 
pomůcku bude zase snazší pro osoby s poruchou autistického spektra. V případě 
dávek hmotné nouze mohou úřady práce nově rozhodovat o srážkách např. při 
nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce, zanedbání povinné školní 
docházky, ale i k úhradě pokut za určité přestupky apod. Některé změny jsou tak 
vstřícnější k potřebným příjemcům dávek, jiné by v podobě represe měly vést k větší 
zodpovědnosti. 

Aktivity městského úřadu v sociální oblasti
S novým rokem nám narostla agenda veřejného opatrovnictví, které předpokládá 

každodenní řešení záležitostí našich svěřenců, osob omezených ve  svéprávnosti 
a úzkou spolupráci s různými subjekty. Zde občas narážíme na nepochopení a nere-
spektování soudních rozhodnutí, „bojujeme“ se zdravotním postižením opatrovan-
ce, často s duševním onemocněním a výkon práce samotné se stává překážkovou 
tratí plnou nepředvídatelných nástrah. V  oblasti sociální páce jsme zaznamenali 
zvýšenou potřebu pomoci v  oblasti nepříznivého zdravotního stavu a  zajištění 
komplexní péče, nepříznivé fi nanční situace a bytové nouze. Bohužel přibývá osob 
s demencí, konkrétně Alzheimerovou chorobou a je tak poptávka po zajištění celo-
denní péče pro naše blízké. Jako městský úřad zprostředkujeme nejen odpovídající 
sociální služby, ale rozhodujeme o ustanovení zvláštního příjemce důchodu v pří-
padech, že příjemce důchodu není schopen svůj důchod pro nepříznivý zdravotní 
stav přebírat. V rámci povinného vzdělávání sociálních pracovníků jsem absolvo-
vala akreditovaný seminář „Hranice pracovníka, hranice klienta“, který refl ektoval 
případy z praxe a testoval naši schopnost bezpečného nastavení hranic v procesu 
sociální intervence. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

 252/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktua-
lizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina mezi Krajem Vysočina, 
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 a městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 31. 01. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

253/2021 Rada města Přibyslav schvaluje Časový plán provádění opatření Programu 
zlepšování kvality ovzduší města Přibyslav.
Termín: 30. 12. 2022
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

254/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Dodatku č. 7 OZP/8/2021/TR 
ke  smlouvě o  podmínkách ukládání odpadu na  skládce TKO a  TPO města 
Přibyslavi v katastru obce Ronov nad Sázavou mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, městem Havlíčkův Brod, 
Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00267449 a organizací 
Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČO 70188041.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

255/2021 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku ke  smlouvě o  dílo mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČO 01916297 
na realizaci dvou ukazatelů rychlosti v Hesově.
Termín: 10. 01. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

256/2021 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodo-
vání na fi nančním trhu ze dne 28. 3. 2019 uzavřené mezi městem Přibyslav 
a společností Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 
IČO 45244782 a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Termín: 31. 12. 2021
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

257/2021 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 k rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2021.
Termín: 15. 01. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 1/2022 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem „Stavební úpravy objek-
tu čp. 55 ve Hřištích a novostavba garáže“ pana …, 582 22 Přibyslav na staveb-
ní parcele č. 71/1 a pozemkové parcele č. 131/4 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 31. 01. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 29.  12. 2021

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 12.  01. 2022

2/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní služebnosti inženýrské sítě k akci „Okružní křižovatka na  I/19, Přibyslav“ 
mezi společností SC Metal Property, s.r.o., U Nádraží 383, 582 22 Přibyslav, 
IČO 07697601, organizací Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 k tíži pozemku ve vlast-
nictví společnosti SC Metal Property, s.r.o. parc. č. 1045/7 v k. ú. Přibyslav. 
Služebnost bude zřízena bezúplatně, náklady spojené se zřízením služebnosti 
bude hradit město Přibyslav.
Termín: 18. 03. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

3/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 
IV-12-2023514/VB02 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 963/61 v k. ú. Přibyslav spočívající v právu umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene 
je ve výši 2.000 Kč + DPH.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

4/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 7 ke  smlouvě ze dne 
22. 1. 2007 na  zajištění odvozu separovaného odpadu a  dodatek č. 26 
ke  smlouvě ze dne 8. 12. 1994 na  zajištění odvozu tuhého komunálního 
odpadu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  fi rmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 
1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089.
Termín: 25. 02. 2022
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

5/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke  Smlouvě o  ze-
mědělském pachtu ze dne 17. 5. 2018 mezi podílnickými obcemi Lesního 
družstva obcí a  Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582  22 Přibyslav, 
IČO 64259773.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

6/2022 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 1. 2022 nový plat ředitelce 
Základní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů.
Termín: 20. 01. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

7/2022 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 1. 2022 nový plat ředitelce 
Mateřské školy Přibyslav Mgr. Martině Malouškové.
Termín: 20. 01. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

8/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy se spo-
lečností ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, IČO 48119458, 
jejímž předmětem je umístění reklamy společnosti ve sportovní hale města.
Termín: 30. 01. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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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)

 

VEŘEJNÁ SBÍRKA 

NA POŘÍZENÍ VÁNOČNÍHO BETLÉMU  

PRO MĚSTO PŘIBYSLAV 

 

Číslo sbírkového účtu: 

2802003982/2010 
 

Přispět v hotovosti je možné na následujících místech: 

 Podatelna MÚ Přibyslav - možnost vystavení dokladu 
 Městská knihovna - sbírková kasička 

 
PODROBNOSTI na www.pribyslav.cz nebo na tel.: 728 264 579 

Mezi nové tradice, které budou jistě spojovány s no-
vodobou historií Kraje Vysočina, patří i  objevování 
a představování příběhů výjimečných a mimořádných 
lidí. V  případě Kraje Vysočina jde o  slavnostní cere-
moniál udělování Nejvyšších ocenění Kraje Vysočina 
v podobě dřevěné, skleněné nebo kamenné medaile. 
V kalendáři nedůležitějších společenských akcí regio-
nu fi guruje od roku 2008. Od té doby Kraj Vysočina 
představil, resp. ocenil zhruba dvě stovky osobností 
– žen i mužů. Každoročně se seznam rozrůstá o novou 
desítku laureátů. 

Dřevěná medaile je určena pro mladé talenty, lidi, 
kteří se neostýchají najít si své místo ve  společnosti, 
mají dobře našlápnuto v umění, vědě, věnují se moder-
ním technologiím nebo se zapojili do  mimořádných 
projektů, které obohatili vlastními nápady, tedy mají 
potřebu měnit svět v dobrém slova smyslu.

Skleněné medaile jsou určeny těm, kdo jednorázo-
vým činem nebo svojí dlouholetou prací přispěli vý-
znamně k rozvoji kraje a prospěchu jeho obyvatel. Tito 
zkušení, moudří a  tvůrčí lidé už v  rámci společnosti 
zanechali znatelnou stopu a  jejich práce společnosti 
zásadně prospěla nebo ji ovlivnila.

Kamenná medaile je nejvyšším oceněním  Kraje 
Vysočina. Je určena tomu, kdo se svojí dlouhodobou 
prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. 
Je udělována za  celoživotní práci, nepřehlédnutelné 
úspěchy, ale i za výjimečné počiny. 

Říkáte si, že znáte osobu, která by si zasloužila oce-
nění kraje v některé z jeho podob? Žije ve vaší blízkosti 
mimořádný člověk, který je pro své okolí vzorem, jeho 
práce, aktivity, činy, koníčky jsou natolik výrazné, že by-
chom o nich měli v kraji vědět? Často může jít o velice 
nenápadné a skromné lidi, kteří své úspěchy sdílejí jen 
se svým okolím, a my bychom jim, pokud nám pomů-
žete, rádi věnovali zaslouženou pozornost. Dejte nám 
o nich, prosím, vědět. Jak to udělat? Kontaktujte které-
hokoli krajského zastupitele a požádejte ho o předlo-
žení nominace. Seznam krajských zastupitelů je k dis-
pozici na www.kr-vysocina.cz. Doporučení pro udělení 
krajského nejvyššího ocenění je možné realizovat pro-
střednictvím členů krajského zastupitelstva i z úrovně 
starostů a starostek měst a obcí. Jménem vedení kraje 
i  krajských zastupitelů děkuji za  veškeré návrhy, kte-
ré nám poskytnete, a  to ideálně do poloviny března. 
Všechny doručené nominace ještě musí posoudit výbor 
pro udělování medailí. Jeho členové z návrhů vyberou 
a doporučí konkrétní osoby krajskému zastupitelstvu 
ke schválení. Jen pro úplnost ještě doplňuji, že Nejvyšší 
ocenění Kraje Vysočina je čestné ocenění, které není 
spojováno s žádnou fi nanční ani jinou výhodou. 

Podobu letošního ročníku udílení Nejvyšších oce-
nění Kraje Vysočina máte ve  svých rukou. Jména, 
která budou předložena výboru pro udělování me-
dailí, budou hlavně od vás, protože kraj jste i vy. Díky 
za pomoc.

Závěrem bych vám, vážení čtenáři, velice rád popřál 
úspěšný nový rok 2022, rodinnou pohodu, optimistic-
kou mysl, pevné zdraví, dostatek tolerance a ochotu 
k hledání kompromisů.

Vítězslav  Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Příběhy 
výjimečných lidí

Uzávěrka příštího čísla 17. 2. 2022 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 3. 2022)
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Naši pedagogové se intenzivně a  od  nového roku v  pravidelných intervalech 
vzdělávají v oblasti formativního hodnocení, které postupně zavádíme v našem vý-
chovně-vzdělávacím procesu.

Co je to formativní hodnocení?
•  Celkový přístup k pedagogické práci, kterou učitel neustále podrobuje refl exi. 

Vyučující získává informace o tom, jak žák dané látce porozuměl, případně jaký 
druh pomoci potřebuje k zvládnutí učiva.

•  Formativní hodnocení je průběžné a nabízí žákovi a učiteli postupy, jak výkon 
zlepšit ještě v průběhu samotného učení.

•  Vyučující nesrovnává žáky mezi sebou, ale zaměřuje svou pozornost na dosa-
hování výukových cílů každého žáka.

•  Hlavním účelem je zlepšit výkon žáka.

Jaké jsou výhody formativního hodnocení pro žáky?
•  Žáci se dostávají z role pasivního neaktivního příjemce obsahu, do role aktivních 

účastníků v procesu učení.
•  Přejímají tak spoluzodpovědnost za vlastní učení – neučí se pro známku, ale pro 

potřebu vlastního rozvoje.

Jaké jsou výhody formativního hodnocení pro učitele?
•  Učitel jeho prostřednictvím zjišťuje, co se žák opravdu naučil a podle toho se 

rozhoduje o dalším postupu.
•  Lépe rozumí potřebám žáků.
•  Lépe identifi kuje příčiny chyb.

Hlavním cílem formativního přístupu a zároveň i naším cílem je, aby žáci převzali 
zodpovědnost za své učení, byli schopni refl ektovat své pokroky a porozuměli tomu, 
co jim při učení vyhovuje/nevyhovuje, jak s  tím pracovat a  zároveň byli schopni 
tyto problémy pojmenovat a  za  podpory vyučujících  po  dílčích krocích dospět 
k danému cíli. 

Pro učitele na naší škole se tedy žák stává rovnocenným partnerem v procesu 
učení.

 Za ZŠ Přibyslav Mgr. Kateřina Smolinková

Zprávy ze ZŠ

  
 
Blahopřání 
V únoru tohoto roku se dožívá významného  
životního jubilea  
paní 

 Marie Doláková 
z Přibyslavi 
 

Přejeme jí hodně zdraví, štěstí  
a spokojenosti v kruhu rodinném  
a děkujeme jí touto cestou  
za dlouholetou a nezištnou práci  
pro naši organizaci. 
 

členové výboru SPCCH ČR ZO Přibyslav 
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HARMONIE – MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dětského 

žvatlání, dovádění, pocitu sounáležitosti, přátelství ... Je to mís-
to pro setkávání rodičů a dětí. Děti se zde seznamují s kolekti-
vem, poznávají nové kamarády a mohou se zapojit do různých 
aktivit. Maminkám přináší možnost společenského kontaktu, 
navázání nových přátelství, seberealizace i  čerpání inspirace 
pro výchovu dětí a  rozšíření herního repertoáru. Mateřské 
centrum je otevřené pro každého – děti, rodiče, prarodiče, 
přátele … Především je určeno maminkám (i těm nastávajícím) 
s malými dětmi. Neseďte osaměle doma! Přijďte si pohrát!

Scházíme se každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 ho-
din v „Domečku“ vedle nové MŠ Tyršova v Přibyslavi. Těšíme 
se na Vás!!!

Co nás v únoru čeká?
7. 2. –  V knihovně si můžeme i hrát
23. 2. –  Vánoční besídka pro maminky 

a hlavně děti
Setkání –  Výrobky se zimní tématikou, 

písničky, říkadla

V březnu chystáme jarní burzu dětského ob-
lečení a hraček. Podrobnosti budou včas sdě-
leny na  fcb profi lu KVC Harmonie Přibyslav, 
našich internetových stránkách a  v  příštím 
čísle Přibyslavského občasníku.

za maminky z KVC Harmonie 
Lucie Pátková

Přichází únor, doba masopustního veselí. A tak jsme 
se i my rozhodli uspořádat náš tradiční maškarní rej 
ve spolupráci s KZM Přibyslav, na který srdečně zve-
me všechny naše členy. Sejdeme se v kulturním domě 
ve čtvrtek 3. února ve 14. hodin. K poslechu i k tanci 
( jak nám zdraví dovolí) nám zahraje pan Stanislav 
Sejkora.

Musím se však ještě krátce vrátit k „Zpívání pro ra-
dost“, které se uskutečnilo 13. ledna. Opravdu jsme 
si to moc užili a to díky vstřícnosti a obětavosti pana 
P. Štefáčka a jeho kolegyně, kteří si pro nás připravili 
celou řadu staronových písniček.

Další společné setkání se bude konat 31. března 
v sále přibyslavské hasičské zbrojnice. To se bude ko-
nat naše pravidelná výroční členská schůze. Budete 
mít možnost se setkat se svými přáteli a dozvědět se, 
co připravujeme na letošní jarní měsíce. Za celý výbor 
naší organizace se na setkání s vámi všemi těší

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav 

SPCCH ČR ZO Přibyslav 
- naše další plány 
(svaz invalidů informuje)

      Obecní úřad Žižkovo Pole 
 

PŘIJME  

TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA 
 

Charakteristika pozice: 
 Údržba veřejného prostranství v obci, dohled na pořádek a čistotu obce 
 Zimní údržba obce 
 Udržování (správce) veřejných obecních budov a víceúčelových zařízení 
 Další nespecifikované práce spojené s pořádkem obce  

Kvalifikační požadavky: 
 Obsluha technických zařízení, traktor, sekačka, mulčovač, křovinořez, 

motorová pila, manuální zručnost  
Předpoklady pro uchazeče: 

 Státní občanství ČR 
 Dosažení věku 18 let 
 Trestní bezúhonnost 

Platové zařazení: 
Platové ohodnocení dle délky praxe v souladu s nařízením vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost přiznání osobního příplatku 
dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění.   

Povinné přílohy k přihlášce: 
 Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a 

odborných znalostech a dovednostech 
 Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce 
 Souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb.,  

O ochraně osobních údajů   
Více informací na tel. čísle 724 189 749, email: starosta@zizkovopole.cz 

a na webových stránkách www.zizkovopole.cz 
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U  nového kříže, který byl vztyčen na  návrší mezi osadami Uhry a  Dvorek, lze 
posedět, z  donesených zásob se občerstvit a  přitom se kochat panoramatickým 
pohledem na město Přibyslav. 

Hodovní stůl k  dílu místního kováře Petra Štáfl a věnovala rodina Loužeckých 
z Uher. Žel, neukáznění hosté zde po sobě zanechávali hromady odpadků, co při-
nesli, neodnesli, ale odhodili. 

Pořádek se už zlepšil. Radnice vyhověla žádosti osadního výboru a na výletní místo 
instalovala bytelný koš na odpadky; o jejich vyvážení se stará technická četa města.

Foto: Ivo Havlík

Pod křížem už je čisto

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vítám vás u čtení druhého čísla 
občasníku v tomto roce. Věřím, že jste se všichni už rozkoukali a můžete se vrhnout 
na všechny akce, které pro vás připravujeme. A není jich málo. 

V lednu za námi do knihovny přišly posedět maminky s dětmi, členové SPCCH ČR 
ZO Přibyslav si užili zpívání v kulturním domě, mohli jste zajít do kina na české fi lmy, 
oslavit s  „fi lmáčem“ dvacáté narozeniny, s  dětmi zhlédnout loutkovou pohádku, 
vyrábět a tvořit s dětmi v knihovně a začátkem února se konal ještě pro členy výše 
zmíněného spolku „Retro bál“. 

Únor je sice nejkratší kalendářní měsíc, ale počtem aktivit, kterých se můžete 
zúčastnit, si rozhodně nezadá s ostatními.

Hned v úterý 1. února je v kulturním domě naplánována „Partička“ – zábavná 
show, kterou znáte i z televizní obrazovky. Nejsme pořadatelem této akce, pronají-
máme pouze prostor kulturního domu. Věříme, že si užijete příjemný večer.

V sobotu 5. února od 19:30 hodin budeme v kině promítat český fi lm „Kurz 
manželské touhy“, ve kterém v hlavních rolích uvidíte Vojtu Kotka, Jiřího Bartošku, 
Lenku Vlasákovou a Stanislava Majera. Těšíme se na vaši návštěvu.

V pondělí 7. února dopoledne bude dětské oddělení knihovny patřit maminkám 
s malými dětmi. Děti zveme ke hraní a dovádění a maminky na popovídání a dobré 
caff è latte či cappuccino.

V sobotu 12. února od 10 do 17 hodin si nenechte ujít ve výstavní síni Kurfürs-
tova domu (u knihovny) prodejní výstavu voňavých svíček PartyLite. Možná zde 
najdete inspiraci na dárek k Valentýnu.

Ve stejný den, v sobotu 12. 2., od 17:00 hodin budeme promítat animovanou 
pohádku „O čertovi a jiné vánoční pohádky“. Určitě s dětmi přijďte, bude to pří-
jemná podívaná. Jste srdečně vítáni.

V půlce února čekají na školáky jarní prázdniny. Pokud by někteří neměli ještě žád-
né plány, samozřejmě je rádi uvidíme v knihovně, kde si mohou číst, hrát, poslouchat 
hudbu, pustit si fi lm nebo být v teple a pohodlí na wifi  připojení. 

V novém roce jsme se rozhodli uspořádat i pravidelné tvořivé dílny pro dospělé 
zájemce. Ve středu 16. února od   16 hodin tak budete mít možnost naučit se vy-
rábět dekorace z drátků s lektorkou Marií Šimanovskou. Prosíme vás o přihlášení 
se do pondělí 14. února – neváhejte, vzhledem k omezenému prostoru k vyrábění 
bude vhodný počet účastníků zhruba deset lidí. Vyrábět budeme v dětském oddělení 
knihovny. Přijďte si vyzkoušet něco nového, něco hezkého se naučit, moc se na vás 
těšíme. Budete mít i možnost zakoupit si hotové výrobky Marie Šimanovské. Více 
informací je ještě na samostatném plakátu v tomto čísle PO – nejen o této konkrétní 
dílně, ale i o dalších připravovaných tvořivých dílnách pro dospělé.

V pátek 18. února od 16 hodin vás všechny zveme do výstavní síně Kurfürstova 
domu na vernisáž výstavy ze souboru linorytů Hany Sommerové s názvem „O l ese“. 
Výstava bude k vidění až do konce března. 

V sobotu 19. února budou Přibyslavská pimprlata od 14:00 a 15:30 hodin hrát 
v kulturním domě loutkovou pohádku „Začarovaný les“. Dětem se bude určitě líbit 
a vstupné je pouhých 20 Kč.

V sobotu 19. 2. večer proběhne v kulturním domě tradiční fi lmový klub. Film 
začne v 19:30 hodin a po něm bude následovat koncert. Oblíbený „fi lmáč“ letos 
slaví 20 let! Pojďme slavit s ním!

Tvořivá dílna pro děti v knihovně proběhne poslední únorový pátek (25. února) 
od 14:30 do 16:30 hodin, jak jste zvyklí. Pomůcky budou připravené, děti si něco 
pěkného vyrobí a odnesou domů. Vstupné se neplatí.

A závěrem opět pozvánky do kina – v sobotu 26. února od 19:30 hodin se těšte 
na české romantické drama „Marťanské lodě“ a o týden později, v sobotu 5. března 
od 19:30 budeme promítat snímek „Chyby“ režiséra Jana Prušinovského. Tyto dva 
nové české snímky vás rozhodně nezklamou, těšíme se na vás v kulturním domě.

Vstupenky na kino můžete zakoupit klasicky před fi lmem nebo si je třeba rezervo-
vat i rovnou koupit předem v infocentru. 

Dovolte mi, abych vás ještě pozvala na březen. Bude toho hodně, máme radost. 
Březen je měsícem čtenářů, to už jistě víte. Knihovna vám tak nabídne mnoho akcí 
– namátkou cestopisnou besedu o Islandu, výtvarný workshop pro děti i dospělé 
nebo besedu o Marii Terezii. Stejně tak si nenechte ujít další skvělé fi lmy v kině, 
loutkovou pohádku a koncert Vojty K. Tomáško – písničkáře a folkové legendy ze 

Únorové akce a pozvánka i na březen

Na Silvestra loňského roku v dopoledních hodinách jsme navštívili klienty našeho 
přibyslavského pečovatelského domu s přáním všeho dobrého do nového roku 2022.

S sebou jsme přinesli „Betlémské světlo“, drobné dárečky a současně jsme je po-
žádali o jakýkoli peněžitý příspěvek do zapečetěné městské kasičky na náš „Kovaný 
kovový Betlém pro město Přibyslav“.

Klienti nás přívětivě přivítali, rozsvěcely se svíčky, někteří nás pozvali i do svých pří-
bytků, kde nám například ukázali sbírky svých betlémů a sběratelských zajímavostí. 
Toto společně strávené dopoledne bylo přínosem nejen pro nás, kteří jsme s přáním 
hlavně zdraví přišli, ale domníváme se, že i pro naše klienty v pečovatelském domě. 

Poděkování posíláme za krásných vybraných 6 132 Kč, kterými jste nám při-
spěli na náš „Kovaný kovový Betlém pro město Přibyslav“.

Touto cestou bychom Vám všem chtěli poděkovat za  vstřícnost a  především 
dobrou vůli přispět na tento ojedinělý a unikátní projekt pro naše město Přibyslav.

S přáním všeho dobrého a hlavně pro vás všechny pevné zdraví v novém roce 2022

Irena Rezničenková

Poděkování

západních Čech, jehož koncerty jsou letos spojené s oslavou jeho 75. narozenin. 
Koncert se bude konat v kulturním domě v sobotu 26. března od 19 hodin. 

Muzeum a informační centrum pořádá velikonoční soutěž o nejhezčího berán-
ka – ti potom budou vystavení a vy budete moci hlasovat, který se vám líbí nejvíce. 

Plakáty na všechny tyto připravované akce najdete už v tomto čísle PO.

Od března bude v dětském oddělení knihovny také k vidění výstava složená z vý-
tvorů malých účastníků čtenářské soutěže, která probíhá od  října loňského roku 
do letošního března. Děti hledaly podle nápověd místo, u kterého se fotily s knihou 
a kreslily komiks. Mají to moc krásné, těším se, až fotografi e a komiksy uvidí všichni 
návštěvníci knihovny.

Věříme, že si z našeho pestrého výběru aktivit vyberete a uvidíme se na náměstí 
v Kurfürstově domě nebo v Husově ulici v kulturním domě.

Pěkné zimní chvíle a dětem krásné prázdniny přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice
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Poslední z jednačtyřiceti starých stromů zámeckého parku v Přibyslavi byl setnut 
ve čtvrtek 13. ledna 2022. 

V čase vegetačního klidu tak byla završena první etapa revitalizace parku, která 
bude ukončena výsadbou nových listnatých a jehličnatých dřevin a keřů, obnovy se 
rovněž dočkají také pěšiny a mobiliář. 

Mohutná lípa, která déle než 100 let rostla bezprostředně za zámeckou zdí, muse-
la být odstraněna mimořádným způsobem - postupným odřezáváním větví a kmene 
a jejich snášením na zámecké parkoviště pomocí jeřábu. 

Poslána k zemi klasickým podřezáním nad kořeny být nemohla. Přes 30 metrů 
vysoký strom v sevřeném prostoru nebylo kam „položit“. Buďto by dopadl na zá-
meckou kavárnu U Floriána, nebo na opačnou stranu strmé skály, tam by musel 
zůstat ležet zřejmě na věky.

Likvidace stromu se pod vedením Ing.  Jakuba Ondráčka ujala brněnská fi rma 
Urban Forestry, která se specializuje na tzv. městské lesnictví. Musela si pronajmout 
automobilový jeřáb. Dříve, než se pustila do práce, bylo nezbytné ze zámeckého 
parkoviště odsunout osobní automobil, který tam zanechal řidič bez respektu k vy-
danému zákazu parkování.

Do husté koruny stromu se odvážil vystoupat stromolezec Marek Šmerda. Sám 
sebe raději dvojnásobně jistil proti pádu. Když každou část stromu podvázal a odřízl, 
jeřáb odstraněný pahýl přemístil na  nádvoří. Jak se ukázalo, lípa nebyla zdravá, 
z velké části již byla dutá.

Dělníci fi rmy kmeny ihned porcovali, větve drtili, piliny zametli a  celý prostor 
dočista vysáli speciálním vysavačem. 

Složité setnutí lípy bylo ukázkou dovednosti současné techniky, vysoké profesio-
nality a precizní práce.

Neobvyklé kácení v  Přibyslavi zaujalo i  Českou tiskovou kancelář, která o  tom 
vydala textovou zprávu a fotoreportáž.

Text a foto: Ivo Havlík

Třicet metrů vysoká lípa byla bezpečně 
sťata s pomocí jeřábu

BÍLÁ PEŘINA SNĚHU se několikrát roztrhla nad Přibyslaví. Fotografi i 
východní strany Bechyňova náměstí Ivo Havlík pořídil krátce před tím, než novou 
sněhovou nadílku odstranila technická četa města.
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KOSTEL SV. MICHALA v Žižkově Poli byl postaven asi ve třetí čtvrtině 
13. století. Dvoudílný Atlas památek ing. arch. Karla Kuči, který v roce 2002 vydalo 
nakladatelství Baset, uvádí, že stavba byla původně raně gotická, zřejmě v roce 1740 
byla upravena barokně. Již v 17. století byl tento kostel připojen k římsko-katolické 
farnosti v Přibyslavi.

Foto: Ivo Havlík

LETOŠNÍ ZIMA je snad poslední, kterou přibyslavský kulturní dům prožije 
se starým, již nevyhovujícím zasklením svého průčelí. Samospráva města usiluje 
o výměnu původních skel za nová, více bezpečná a energeticky výrazně úspornější. 

Foto: Ivo Havlík

Za  posledních deset let Česko přišlo o  dvě třetiny populace zvonků zelených 
(Carduelis chloris). Ohrožuje ho závažná ptačí choroba trichomonóza. Ta je pro 
savce včetně člověka sice neškodná, ale pro ptáky je smrtící. Kvůli ní je nyní zvonek 
jedním z nejrychleji ubývajících druhů. Česká společnost ornitologická proto zvonka 
zeleného vyhlásila Ptákem roku 2022. 

Připomeňme, že Ptákem roku 2021 byla káně lesní (Buteo buteo), která je v Kraji 
Vysočina velice hojným dravcem známým pod lidovým názvem „myšilov“).

„Jméno zvonka odkazuje na jasný hlasitý zpěv, který připomíná zvonění malého 
zvonečku, případně elektrického domovního zvonku. To ale nebylo důvodem k po-
jmenování, protože jméno vzniklo dříve, než lidé začali zavádět elektřinu do domů,“ 
vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Nový typ nákazy bičenkou drůbeží napadající pěnkavovité ptáky, především zvon-
ky, se objevil v roce 2005 ve Velké Británii , odkud se rozšířil dál do Evropy. „U nás 
jsme první zvonky uhynulé na trichomonózu pozorovali v roce 2012. Od té doby 
jsme zjistili úhyny řady druhů ptáků, vedle zvonků nejčastěji dalších zrnožravců, 
především pěnkav, čížků, dlasků, vrabců, ale i sýkor. Jedině na zvonky mají ale bi-
čenky naprosto drastický dopad,“ říká na webu ekolist.cz Alena Klvaňová, vedoucí 
Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků.

Zvonka zeleného rád fotografuji, žel, mohu potvrdit, že také v  Přibyslavi jeho 
populace ubývá.

Text a foto: Ivo Havlík

Českým ptákem roku 2022 je Zvonek 
zelený, žel, jeho populace ubývá 
i v Přibyslavi

NEŠVAR
Estetickou tvář 

našich měst kazí tzv. 
reklamní smog. Ně-
které fi rmy svévolně 
zneužívají kdejaký 
prostor a  dokonce 
sloupy elektrického 
vedení pro inzerci 
svého zboží a služeb. 
Nevzhlednou rekla-
mu v  přibyslavských 
ulicích umístila tele-
komunikační společ-
nost CETIN. 

Foto: Ivo Havlík
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PRVNÍ ZIMNÍ PROCHÁZKY PO NOVÝCH CESTÁCH
Na rekreační procházky poprvé v letošní zimě zvou nové polní cesty, které vznikly 

díky rozsáhlým pozemkovým úpravám provedeným mezi vesnicí Hřiště, místní části 
Přibyslavi, a obcí Malá Losenice. Chodci pro nenáročné výlety začínají objevovat 
nerušenou přírodní scenérii, klid, čistý vzduch a dosud neznámé rozhledy. Ale také 
větrno! 

Atraktivita místa bude stoupat po vzrůstu asi dvou tisíc vysázených stromů a keřů. 
Na  pozemkových úpravách se významně podílela samospráva města Přibyslav 
ve spolupráci s Pozemkovým fondem. 

Foto: Ivo Havlík

Bytový dům v Keřkově, který v minulosti patřil společnostem šlechtícím brambory 
a  nyní je soukromým majetkem jedince, se ocitl ve  stavu poloviční ruiny hyzdící 
venkovskou část města Přibyslav. 

Podle občanů vesnice dům devastovali sociálně nepřizpůsobiví lidé, kteří nikdy 
dříve v Keřkově nežili, objevili se kdo ví odkud, když jim byty v tomto domě pronajal 
vlastník v zájmu tučného zisku z dnes výnosného byznysu s chudobou.

„Hlavně, že tito nikde nepracující vandalové už z Keřkova zmizeli, žít vedle nich 
nebylo nic příjemného, spíše to bylo peklo, užili jsme si vedle nich své, ničili tady 
a kradli,“ říká Jan Čejka. On sám kdysi v tomto domě dlouho bydlel, vzpomíná, že 
uvnitř bylo pět prostorných bytů a kolem kvetoucí zahrádky. 

„Odhaduji, že ještě jedna nebo dvě zimy a zkáza domu bez většiny oken bude 
dokonána,“ soudí František Pátek, který má naproti výrobnu lahůdek. 

Keřkovští jsou patrioty a není jim jedno, že poloviční ruina poblíž frekventované 
silnice č. 19 jejich vesnici degraduje. Zničení dříve výstavního domu v době nedo-
statku bytů považují za společenskou ztrátu. Poukazují na nezodpovědnost a lhos-
tejnost majitele, který „lehce nabyl a lehce pozbude“.

Text a foto: Ivo Havlík

Bytový dům v Keřkově podléhá zkáze

Město Polná vydalo stolní kalendář pro rok 2022. V průvodních textech a legen-
dách pod fotografi emi se připomínají historické události a osobnosti, které formo-
valy přibyslavsko-polenské panství. 

Viktorin z  kunštátského rodu Poděbradů, který jistou dobu vlastnil Přibyslav, 
v Polné po roce 1480 založil šestnáctihektarový rybník Peklo (rovněž Velké Dářko). 
Kardinál Dietrichštejn, jehož erb ve tvaru vinařských nožů je součástí městských zna-
ků Polné i Přibyslavi, se zasloužil o stavbu děkanského kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, tzv. „perly Dietrichštejnů“. 

Kalendář zaznamenává neblahý osud polenského hradu: „Po přemístění vrchnos-
tenské správy panství do Přibyslavi v roce 1810 docházelo k postupné degradaci 
části hradu a od poloviny 19. století sloužil občanům jako „veřejný lom“. Mnoho 
kamenných artefaktů skončilo v základě domů nebo při stavbě schodišť a dláždění 
chodníků.“ 

Jan Prchal uvádí, že před rovnými 100 lety (1922) zdevastovaný hrad a zámek 
koupil majitel škrobárny Amylon Václav Pojmann a  věnoval je pro účely muzea 
a tělovýchovné jednoty Sokol Polná.

Text a foto: Ivo Havlík

 Letošní polenský kalendář připomíná, že po přestěhování přibyslavsko-polenského panství 
v roce 1810 do Přibyslavi tamější hrad podlehl rozvalu. Před 100 lety (1922) ho zachránil majitel 
Amylonu Václav Pojmann. Snímek z druhého nádvoří ukazuje část hradu po poslední adaptaci.

Polná vydala kalendář; připomíná 
přibyslavsko-polenské panství

 ŽIŽKOVA MOHYLA je i v zimě cílem turistických výletů, dokládá to 
fotografi e Ivo Havlíka.
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V  klubu kopané SK Přibyslav vyrostli sourozenci 
Jakub a Filip Bačkovští z Žižkova Pole. 

Starší, letos dvaadvacetiletý Jakub, začal na  při-
byslavské fotbalové hřiště dojíždět už v  šesti letech, 
mladší Filip, jemuž letos bude dvacet let, dokonce 
ve čtyřech letech. Na  tréninky oba chlapce vozili ro-
diče - Dagmar a Libor Bačkovští. Maminka, současná 
starostka obce Žižkovo Pole, klubu pomáhala jako po-
mezní rozhodčí a táta jako trenér mládeže.

Od  loňského podzimu každý z  bratrů obléká jiný 
dres. Filip zůstal věren přibyslavskému tričku, ale Ja-
kub nyní hraje za Kovofi niš Ledeč nad Sázavou, kam 
ho „přetáhl“ bývalý trenér Přibyslavi František Polák.

Právě Jakubovi se v podzimním posázavském der-
by poslední říjnovou neděli povedl husarský kousek 
- svůj mateřský klub sportovně obral o dva velmi cen-
né body. Webové stránky ledečských fotbalistů o tom 
napsaly pod titulkem Bačkovský v  závěru vystřelil 
kovákům bod. Z reportáže cituji: 

„Ledeč hrála další mistrovský zápas na  hřišti vždy 
nepříjemné Přibyslavi, kde od roku 2005, kdy se oba 
týmy utkávají v  I. A  třídě či krajském přeboru, mimo 
jiné utrpěla i několik nepříjemných debaklů. Ten nej-
horší se zrodil 16. října 2011, výsledek byl 7:0 pro 
hráče z města Hermelínu. 

Druhý poločas přinesl velice nervózní průběh se 
spoustou faulů, často zbytečných. V 50. minutě po in-
dividuální chybě stopera hosté poprvé inkasovali, 
vyrovnání zařídil Průža – 1:1. Hráči z města Žižkova 
skonu otočili skóre v 59. minutě po akci středem hřiště 
a střele Vostála z velkého vápna – 2:1. Ledečský trenér 

 Jakub Bačkovský v pruhovaném dresu Kovofiniše 
Ledeč nad Sázavou v souboji o míč s bývalým klubovým 

kolegou SK Přibyslav Stanislavem Pochopem (vlevo)

 Filip Bačkovský v dresu SK Přibyslav

Josef  Rosecký

Odešel jsi navždy, ač tolik chtěl jsi žít,
své velké plány nestačil naplnit,
když život měl jsi tolik rád....

Nejsmutnějším dnem pro nás zůstává 20. únor,
kdy od nás a od všeho, co měl rád, před 30 lety,
ve věku 48 let, nečekaně odešel náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček 

pan

S láskou a vděčností stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manželka Marie, syn Josef s rodinou,
dcery Hana a Monika s rodinami.

 

Bratři v triku, ale každý v jiném
Polák, rodák z  blízkých Stříbrných Hor, poslal v  69. 
minutě do  boje hned dva ofenzivní hráče najednou 
a  snažil se tak zvýšit šance svého týmu vstřelením 
gólu. Ledeč nakonec dokázala vyrovnat až v 88. minu-
tě, po rychlé přihrávce z levé strany přišla samostatná 
akce místního odchovance Bačkovského, zakonče-
ná střelou k  levé tyči – 2:2. Aktuálně nejlepší střelec 
mužstva Kovofi niše, který v září 2018 sestřelil Ledeč 
hattrickem (tehdy jako sedmnáctiletý mladík v dresu 
mateřské Přibyslavi), tentokrát svým gólem zachránil 
Ledči alespoň jeden bod. A tento bod může být v ko-
nečném účtování velmi důležitý.“

Reportáž v ledečském měsíčníku dění na hřišti po-
psala přesně, až na mýlku o rodišti Františka Poláka, 
oblíbený trenér pochází z  Dlouhé Vsi, nikoli ze Stří-
brných Hor. 

I když fotbalistům Přibyslavi k výhře a cenným třem 
bodům chyběly pouhé dvě minuty, vyrovnávací gól 
od svého odchovance hráči i diváci vzali sportovně. Ja-
kubova branka možná přispěla ke splnění předsevzetí 
ledečského klubu - z přeboru Kraje Vysočina postoupit 
do divize a nahradit tam jiné mužstvo havlíčkobrod-
ského okresu, na konci tabulky se trápící tým Tatran 
Ždírec nad Doubravou.

Text a foto: Ivo Havlík
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Prodám oválný jídelní
rozkládací stůl, 
80×160/200cm, 

v barvě třešeň, cena
1500 Kč. Žižkovo Pole, 

tel. 606 857 812.

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
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Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz

M A S Á Ž E
RADKA VLČKO

Přibyslav

tel.: 723 325 854
Rekondiční masáž 60 minut za 280 Kč

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. 
 

 Velitel JPO II Miloslav Jonák na tiskové konferenci města. Foto: Michael Omes

 Výkopy pro základy budoucího kolumbária na přibyslavském hřbitově. Foto: Michael Omes

 Zimní duha 9.1.2022 v Nerudově ulici. Foto: Michael Omes Zastávka v Poříčí. Foto: Hana Mikulincová
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O LESE
Hana Sommerová
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MILÍ ČTENÁŘI, POKUD SI
NEPŘEJETE DOSTÁVAT

PŘIBYSLAVSKÝ OBČASNÍK,
UMÍSTĚTE SI PROSÍM

UPOZORNĚNÍ NA POŠTOVNÍ
SCHRÁNKU.
DĚKUJEME.
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7. 3. cestopisná beseda o Islandu
14. 3. výtvarný workshop pro děti ze
ZŠ
18. 3. výtvarný workshop pro
veřejnost
25. 3. tvořivá dílna pro děti
28. 3. beseda o Marii Terezii pro
veřejnost
literární kvíz pro děti i dospělé
vyhodnocení dětské čtenářské
soutěže (foto a komiksy)

V  t ý d n u  o d  7 .  3 .  d o  1 2 .  3 .  b u d e m e  r e g i s t r o v a t  n o v é
č t e n á ře  n a  r o k  z d a r m a  a  t a k é  v á m  b u d e m e

o d p o u š tě t  u p o m í n k y  -  v y u ž i j t e  t é t o  a m n e s t i e .
S a m o z ře j m o s t í  j e  b u r z a  k n i h  a  b u d e m e  r á d i ,  k d y ž

n á m  v y p l n í t e  d o t a z n í k  o  k n i h o v ně .  
Z e  s o u těž n í c h  k o m i k sů  a  f o t e k  v z n i k n e  v  k n i h o v ně
v ý s t a v a ,  p ř i jď t e  s e  p o d í v a t .  M o c  s e  n a  v á s  těš í m e !

BŘEZEN
MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Jak jistě víte, milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
březen patří vám! Na co se můžete letos těšit?

Marie Terezie
v pondělí 28. 3. v 17:30

zasedací sál radnice

Kdy?

Kde?

Městská knihovna Přibyslav 
a lektorka Dana Šimková vás

srdečně zvou na přednášku na
téma

Letos by naše jediná vládnoucí panovnice oslavila 305.
narozeniny a stále nám její příběh má co říct. A co víc –

přijede za vámi osobně a povypráví z vlastní
zkušenosti, jak těžké je zajišťovat mír pro svou zemi,

mezitím porodit 16 dětí (samozřejmě prozradí i to, proč
jich měla tolik) a nakonec je i provdat a oženit. Nevěřili

byste tomu, že historie může být tak zábavná!

zdroj obrázku: pixabay.com

Vstupné dobrovolné.
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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

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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KINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSYY LAVKINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

ssoobboottaa 55.. 33.. 22002222 vv 1199..3300 hh..
vvssttuuppnnéé 110000 KKččKKK

KINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSYY LAVKINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

ssoobboottaa 2266.. 22.. 22002222 vv 1199..3300 hh..
vvssttuuppnnéé 110000 KKččKKK

 

filmová romance
 Jana Foukala

Marťanské lodě

KINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSYY LAVKINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

ssoobboottaa 1122.. 22.. 22002222 vv 1177..0000 hh..
vvssttuuppnnéé 8800 KKččKKK
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– od 1. února 2022 Pojď hrát fl orbal s námi – nábor/viz plakát SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav
– od 1. února 2022 Rozlušti místo, vyfoť, přečti – soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. února 2022 v 20.00 h. Partička Kulturní dům
– 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
– 7. února 2022 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 12. února 2022 od 10.00 h. Prodejní výstava Výstavní síň Kurfürstova domu PartyLite, KZM Přibyslav
– 12. února 2022 v 17.00 h. O čertovi a jiné vánoční pohádky/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. února 2022 od 9.00 h. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 16. února 2022 od 16.00 h. Tvořívá dílna pro dospělé s paní Šimanovskou/drátkování Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 17. února 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 17. února 2022 v 12.00 h. Uzávěrka březnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 18. února 2022 v 16.00 h. Výstava Hana Sommerová – O lese/vernisáž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. února 2022 v 19.3 0 h. Filmový klub/C´mon C´mon-fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 19. února 2022 v 14.00, 15.30 h. Začarovaný les/loutková pohádka Kulturní dům KZM Přibyslav
– 23. února 2022 v 9.00 h. Harmonie/Vánoční besídka pro maminky s dětmi Domeček Harmonie Přibyslav
– 24. února 2022 v 16.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 24. února 2022 od 19.30 h. Cestou necestou – tentokrát tou předsvatební/beseda Zasedací sál radnice Město Přibyslav
– 25. února 2022 od 19.30 h. Debatní klub/Přibyslav - Bedřichov Zasedací sál radnice Město Přibyslav
– 25. února 2022 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. února 2022 v 19.30 h. Marťanské lodě/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. března 2022 v 19.30 h. Chyby/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. března 2022 od 17.30 h. Kolem Islandu/cestovatelské vyprávění Zasedací sál radnice 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 únor 2022


