
Přibyslavský
O B Č A S N Í K
B Ř E Z E N  2 0 2 2

Přibyslavský

www.pribyslav.cz

1.  Zprávy z radnice

str. 3–8

2.  Daňová přiznání za rok 
2021

str. 7

3.  Výsledky žáků ZUŠ

str. 9

4.  Burza jarního oblečení

str. 10

5.  Inzerce

str. 17–18

6.  Pozvánky na akce

str. 19–28

Uzávěrka příštího čísla
je 21. 3. do 12.00 hod.

Foto: Michael Omes

ROČNÍK 
XXXII

ČÍSLO
375

ZDARMA



 Foto na titulní straně v m
inulém

 čísle: Podvečer m
ezi Přibyslaví a M

alou Losenicí Foto: M
ichael O

m
es 

Události ve fotografii BŘEZEN 2022Str. 2

Tvořivá dílna pro dospělé – drátkování Foto: redakce PO

Aktuálně Foto: Michael Omes

 Nová autobusová čekárna ve Dvorku Betonáž budoucího kolumbária na přibyslavském hřbitově

Vernisáž výstavy Hany Sommerové „O lese" Foto: redakce PO



Str. 3Zprávy z radniceBŘEZEN 2022

Na základě mnoha dotazů bych se rád v dnešním 
úvodním slovu krátce věnoval problematice výstavby 
Penny, byť se nejedná o  investiční akci města Přiby-
slav. I přesto jsme s investorem v pravidelném kontaktu 
a mohu tak o přípravných pracích informovat.

Příprava stavby tohoto obchodu trvá již několik let, 
narážela nejprve na problematické umístění v lokalitě 
u  čerpací stanice, nyní na  zdlouhavé administrativní 
postupy některých dotčených stavbou.

V současnosti bylo vydáno územní rozhodnutí a sta-
vebník má požádáno o stavební povolení, kdy je prav-
děpodobné, že bude vydáno již v době vydání tohoto 
čísla Přibyslavského občasníku.

Záměrem investora je zahájit stavbu na  přelomu 
března a dubna tohoto roku s tím, že plánované do-
končení stavby je v říjnu roku 2022. Vše je ale závislé 
ještě na několika administrativních krocích, které na-
razily na neočekávané překážky a zároveň na kompli-
kovanou situaci na stavebním trhu, kdy na něm chybí 
některé druhy stavebních materiálů.

Investor přistoupil na  veškeré požadavky města 
Přibyslav, kterými bylo dokončení chodníku a sjezdu 
z kamenné kostky, investice do přechodu pro chodce 
a masivní výsadba zeleně po obvodu stavby, která ji 
má pomoci začlenit do krajiny, a hospodářský sjezd. 
Součástí stavby bude tak treláž se zelení, jež má upra-
vit pohled skrze alej stromů směrem ke hřbitovní zdi. 

Smlouva o právu provést stavbu taktéž zahrnuje bu-
doucí užívání pozemků. 

Bohužel, nejen tuto investici, ale i  investice města 
ohrožuje neustále neutěšený stav na stavebním trhu, 
počínaje nedostatkem materiálů, přes nedostatek pra-
covníků ve stavebnictví po čím dál tím komplikovanější 
administrativní přípravu. 

Věřím, že se veškeré přípravy stavby Penny, ale 
i staveb ostatních v režii města,  podaří zdárně ukon-
čit a stavby budou moci být nejen řádně zahájeny, ale 
i dokončeny.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

V minulém vydání Přibyslavského občasníku se čte-
náři mohli seznámit s informacemi o přípravě Strategie 
rozvoje města Přibyslav na období 2022–2027.

Dokument byl předložen zastupitelstvu města 
ke schválení na veřejném zasedání, které se uskuteč-
nilo 23. 2. 2022. Součástí strategického plánu jsou 
výsledky dotazníkového šetření, vytvořené jako samo-
statné přílohy.

Poměr odpovídajících žen a mužů 
byl téměř shodný

Pro zajímavost uvádím, že z oslovených občanů se 
do  průzkumu zapojilo 139 respondentů. Z  nichž 90 
využilo elektronickou formu dotazníku (přes internet) 
a  49 občanů vyplnilo a  odevzdalo dotazník tištěný 
(vydaný v Přibyslavském občasníku září 2020). Poměr 
mužů (68) a žen (71) byl téměř vyrovnaný. Z místních 
částí bylo nejvíce ohlasů z  Dobré (6), Keřkova (5), 
České Jablonné (5) a ze Hřišť (4). Z Dolní Jablonné, 
Dvorku a Poříčí přišel jeden dotazník. Odezva je mi-
nimální, ale určitou vypovídající schopnost má. Čísla 
jsou velmi podobná těm před pěti lety, kdy se vrátilo 
dotazníků 136.

Nedostatkem je chybějící zubař 
a málo obchodů

Nejvíce z těch, kteří odeslali dotazník, patřilo do vě-
kové kategorie 30 až 49 let (48 %), ostatní kategorie 
byly poměrně vyrovnané. Převládali respondenti z ro-
din s nezaopatřenými dětmi (44,5 %). 

Na otázku „Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí?“ 
byl nejčastěji uveden chybějící zubní lékař (28,5 %) 
a hned následoval požadavek na více obchodů a slu-
žeb (9,3 %) a supermarket (7,3 %).

Na otázku „Co se Vám v našem městě nelíbí?“ byly 
odpovědi: Nedostatek či špatná dostupnost obcho-
dů a služeb (23,3 %), nedostatečná bytová výstavba 
(15,5 %), špatná dostupnost lékaře (15,5 %).

Příprava stavby obchodu Penny je stále v běhu

Výsledky dotazníkového 
průzkumu

V přibyslavském vlastivědném sborníku je pro čtená-
ře připravena humorně laděná povídka Růženy Roč-
kové pod názvem: Kdo hledá, najde. Pohádka o tom, 
proč je dobré být čmelákem od Pavla Bezděčky, potěší 
nejenom mladé čtenáře. Galerie  Luboše Janáčka před-
stavuje zajímavé umělce. 

Můžete se těšit na vzpomínky Josefa Čejky spojené 
s tábořením na Berounce. Pozoruhodné je vyprávění 
pana Zdeňka Pátka o jeho učňovských letech v zahrad-
nictví u Netolických.

Manželé Kameníkovi popisují další etapu historie 
bramborářství na  Přibyslavsku. Pokračování seriálu 
o rodu Klusáčků připravil Jiří Klusáček z Prahy. 

Klára a Pavel Bezděčkovi přinášejí zajímavosti z pří-
rodopisné říše našeho regionu. Najdete zde rovněž 
verše básníka Jiřího Cenka, které provázely Přibyslav-
ský čtvrtletník celých dvanáct let.

Příznivce našeho vlastivědného sborníku zveme 
k zajímavému čtení. 

Za redakci Přibyslavského čtvrtletníku 
Michael Omes

Vyšlo nové číslo 
Přibyslavského 
čtvrtletníku 2-3/2021

Blízkost přírody a klidný život
Odpovídající nejčastěji uvedli, že se jim ve  městě 

nejvíce líbí blízkost přírody a klidný život. Následova-
lo příznivé životní prostředí (16 %) a dobrá dopravní 
dostupnost (13 %).

Spolky hojně sdružují mládež
Z  neziskových organizací se zúčastnilo celkem 17 

a  z  podnikatelských subjektů 11. Neziskové organi-
zace se vyjádřily kladně ohledně dobré spolupráce 
s místní samosprávou. Místní spolky většinou nemají 
vlastní prostory, ale jsou pro ně vesměs vyhovující. 
Počet členů v sedmnácti organizacích, které se ankety 
zúčastnily, je celkem 1469 členů, z toho 350 dětí a mlá-
deže do 15 let. Celkem 77 členů je ve věkové kategorii 
15–18 let.

Podnikatelé preferují dostatek 
parkovacích míst na náměstí

Téměř polovina (45,5 %) podnikatelských subjektů, 
které se ankety zúčastnily, plánuje zvyšovat do pěti let 
počet zaměstnanců.

Pro 82 % odpovídajících podnikatelských subjektů je 
spolupráce s místní samosprávou důležitá.

Podrobné výsledky dotazníkového průzkumu jsou 
zveřejněny na webových stránkách www.pribyslav.cz 
v kategorii „Město a úřad“ pod odkazem „Strategii roz-
voje města Přibyslav“.

Děkuji všem, kdo výzvu ke  spolupráci přijali, do-
tazník vyplnili a odeslali. Bez této vaší spolupráce by 
chyběla jakákoliv zpětná vazba a strategický plán by 
nebylo možné vytvořit.

Michael Omes
místostarosta města

Uzávěrka příštího čísla 21. 3. 2022 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 4. 2022)



Zprávy z radnice BŘEZEN 2022Str. 4

 

VVEŘEEJNÁÁ  SSBÍÍRRKA  

NNA POŘÍÍZZENÍÍ  VVÁÁNNOČNNÍÍHHO BETLÉÉMMU   

PPRO MĚSSTO PŘIIBYSLAV  

 

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 

Město Přibyslav hledá na dohodu 
o provedení práce pracovníka 
na ozvučování zasedání 
Zastupitelstva města Přibyslav

Případní zájemci se mohou  hlásit u 
místostarosty města p. Michaela Omese, 
tel. 728 264 579, 
e-mail omesm@pribyslav.cz.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Hospodářská činnost města – plnění finančního plánu v roce 2021

Finanční plán hospodářské činnosti na  rok 2021 byl schválen Zastupitelstvem 
města Přibyslav na  veřejném zasedání dne 16. 12. 2020. Plán hospodářské čin-
nosti na  rok 2021 předpokládá výnosy ve  výši 23.282.611 Kč a  náklady ve  výši 
29 404 570 Kč. 

Skutečné náklady a výdaje v roce 2021 hospodářské činnosti za jednotlivé orga-
nizace uvádí tato tabulka:

Plnění finančního plánu hospodářské činnosti města Přibyslav 
k 31. 12. 2021

Náklady Výnosy Hospodářský 
výsledek

Organizace 10 - Lesy 5 261 029,75 5 957 650,16 696 620,41

Organizace 20 - Skládka 12 808 585,95 17 128 044,99 4 319 459,04

Organizace 40 - Správa majetku 1 763 315,77 2 184 216,17 420 900,40

Organizace 50+55 - Kabelová televize 3 873 351,00 4 422 813,19 549 462,19

Organizace 70 - Pronájem 1 665 034,63 8 763 259,47 7 098 224,84

CELKEM 25 371 317,10 38 455 983,98 13 084 666,88

Mgr. Milan Kachlík
vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Za příznivých klimatických podmínek probíhají na místním hřbitově stavební prá-
ce na kolumbáriu, kde bylo zřízeno obvodové systémové bednění pro vybetonování 
nadzemní části základových pásů, betonáž dle domluvy bude probíhat po roztátí 
sněhu. Veškeré práce jsou konzultovány na stanovených kontrolních dnech stavby. 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele pro stavební úpravy domu s pečo-
vatelskou službou čp. 239, ul. Tržiště v Přibyslavi. Na tento projekt bude podána 
žádost o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí. Součástí podkladů 
pro podání žádosti bylo nutno zpracovat odborně způsobilou osobou Posouzení 
stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhů živočichů. Na posu-
zované budově byl nalezen výskyt chráněného rorýse obecného. 

V přípravě je další výběrové řízení na zhotovitele pro stavební úpravy bytového 
domu čp. 17 v Ronově nad Sázavou. I na  tento projekt bude požádáno o dotaci 
v rámci programu Zelená úsporám, stavba bude realizována pouze v případě ob-
držení dotačního příspěvku.

Bytová oblast
Byly řešeny drobné opravy v bytech domů s pečovatelskou službou. Opravy pro-

bíhají dle požadavků nájemníků. 

Ostatní
Obdrželi jsme výstup z hlavních mostních prohlídek, které proběhly v roce 2021. 

Během letošního roku se budou řešit opravy dle povahy důležitosti. Všechny objekty 
je nutno zbavit především náletové vegetace. 
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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Výběr daňových přiznání k daní z příjmů fyzických osob

Ve středu 23. března 2022 v době od 10:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 
hod. budou pracovníci Finančního úřadu Havlíčkův Brod vybírat v zasedacím sále 
přibyslavské radnice daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021.

Vlajka pro Tibet
Dne 10. března 2022 bude na  budově přibyslavské radnice vyvěšena tibetská 

vlajka jako gesto podpory mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“. Připomeneme 
si 63. výročí povstání Tibeťanů, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové 
republiky. Město Přibyslav se do této akce zapojuje od roku 2003 každoročně.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ
Rozpočet města Přibyslav - výsledek hospodaření za rok 2021

Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo rozpočet na  rok 2021 s  příjmy 
ve  výši 74.498.800 Kč a  s  výdaji ve  výši 149.498.800 Kč (z  toho rezerva kapitá-
lových výdajů 87.881.285 Kč). V  průběhu roku 2021 bylo provedeno celkem 10 
rozpočtových opatření k  rozpočtu města. Rozpočtované příjmy dosáhly výše 
100.259.600,41 Kč a výdaje výše 230.783.534,30 Kč (z toho rezerva kapitálových 
výdajů 109.092.273.43 Kč). Skutečné příjmy dosáhly výše 107.174.934,77 Kč a vý-
daje výše 100.556.127,38 Kč. 

Jak si stály jednotlivé příjmy a  výdaje plánované – rozpočet schválený, po  roz-
počtových opatřeních a skutečné k 31. 12. 2021 je znázorněno grafi cky níže:
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Na  podnět obyvatel bylo naším odborem vyvoláno jednání ohledně umístění 
záchytného zařízení (svodidel) po  levé straně (lesní úsek) silnice č. I/19 za  obcí 
Ronov nad Sázavou směr obec Nové Dvory za  účasti zástupců Ředitelství silnic 
a dálnic, Policie ČR Jihlava a KÚ Kraje Vysočina. Ředitelství silnic a dálnic zpracuje 
projektovou dokumentaci na osazení svodidel, doplnění dopravního značení a za-
jistí prořez náletových dřevin. Realizace projektu je plánována v roce 2023 – 2024. 
Důvodem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v  předmětném úseku. Další 
podnět jsme obdrželi i na výměnu 2 ks dopravních zrcadel na křižovatce silnice č. 
III se silnicí č. I/19 ulice Pecháčkova a ulice Husova v Přibyslavi, a to z důvodu jejich 
zamrzání v zimním období. Náš návrh byl tato zrcadla vyměnit za vyhřívaná. Stano-
visko k našemu podnětu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny je však zamítavé. 
Snahou bude toto stanovisko projednat s dalšími dotčenými orgány státní správy 
a zajistit výměnu zrcadel.

Opět se nám rozbíhá využitelnost budovy „Špitálu“.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Cyklostezka

Je pro nás v březnu prioritou. Technická četa města pokračuje s přípravami na le-
tošní hlavní sezonu. Deset kilometrů práce se zelení, čištěním žlabů, úklidem. Neko-
nečná práce s odstraňováním poškozených stromů, prořezávkami větví, opravami. 
Rozsáhlou výměnu mají za sebou zábradlí poškozená pádem stromů, větví na něko-
lika místech. Mockrát děkujeme za spolupráci Novým Dvorům. V katastru této obce 
bylo zničené zábradlí hned na dvou místech. Domluvili jsme se s paní starostkou 
Naděždou Šmerousovou na  vzájemné spolupráci při nápravě škod. Náklady šly 
na vrub Nových Dvorů, které tímto městu Přibyslav přispěly na údržbu stezky, která 
je velmi nákladná a náročná. Mockrát děkujeme.

Koupaliště
Také na  letošní sezonu se chystáme pronajmout objekt občerstvení soukrom-

níkům. Záměr pronájmu předložíme radě města tento měsíc. Do  šachty bazénu 
budeme instalovat nová čerpadla a  vyměňovat související náhradní díly, které již 
dosloužily. Letošní příprava na plavání tak bude daleko náročnější než v minulých 
letech. Renovace pivních setů u stánku s občerstvením, na které pracovníci technic-
ké čety pracují přes zimu, bude jen třešničkou na dortu. Hlavně abychom zdárně 
dotáhli přípravu technologie. A už se samozřejmě těšíme na naše skalní plavkyně, 
na návštěvníky stálé i nové. Budou mezi ně opět patřit také sportovní oddíly a kluby, 
které k  nám jezdí na  letní soustředění. I  tentokrát mají halu zamluvenou na  celý 
srpen. Vzhledem k narůstajícím nákladům na provoz – hlavně na energie – připra-
vujeme nový ceník pro koupaliště i pro sportovní halu. 

Keřkov
Také Keřkov potřebuje zrenovovat autobusové čekárny. Zvláště zastávka směrem 

na  Havlíčkův Brod už potřebuje razantnější zásah, její části jsou oprýskané, má 
poškozené zasklení. Domluvíme se na dalším postupu oprav. V myslivecké klubovně 

se místní spolek pustí do zednických oprav a výmalby jedné z místností. Takto si 
myslivci postupně renovují celý vnitřní prostor budovy. Děkujeme za spolupráci.

Poříčí 
V  Poříčí jsme vyčistili prostor za  novou autobusovou zastávkou od  náletových 

dřevin. Další prořezy zeleně v této části obce budeme plánovat. 

Skládka
Na  skládce máme již dlouhodobě velké problémy s  častou absencí pracovní-

ků kvůli vysoké nemocnosti a nařízeným karanténám. Někdy je zajištění provozu 
na hranici lidských sil. V současnosti se zabýváme hlavně fakturací obcím, do kterých 
je třeba každé jedné obci individuálně započítat třídicí slevu. Dále připravujeme 
a  postupně podáváme hlášení o  odpadech vyplývající z  legislativy, která určuje 
přesné zákonné lhůty. Připravujeme také změny v  tradičních svozech kontejnerů 
na bioodpad. V tomto čísle Přibyslavského občasníku naleznete rozpis a umístění 
zelených kontejnerů na měsíc březen. Tuto tabulku také umístíme na web města.

Hana Mikulincová, DiS., vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Svoz bioodpadu v březnu

Stejně jako v minulých letech bude v březnu zahájen pravidelný svoz bioodpa-
du na všech stanovištích. Kontejnery budou přistaveny na obvyklá místa a připo-
mínám, že v březnu jsou určeny především k uložení dřeva. Do pátku 4. 3. 2022 
včetně budou kontejnery přistavovány jako celou zimu jen na 6 stabilních stanovišť 
(Niklfeldova, Gen. Luži, Příkopy, Ronovská, Nerudova, Žižkova) a od pondělí 7. 3. 
2022 budou dle uvedeného rozpisu umisťovány i na další stanoviště. V den uvedený 
v tabulce budou na stanoviště složeny a následující den odvezeny. Z pátečních sta-
novišť bude kontejner odvezen až v pondělí, bude jej tedy možné využít i v sobotu 
a v neděli. V místních částech budou kontejnery v březnu přistaveny jen na základě 
požadavků osadních výborů.

Zůstane stavební úřad v Přibyslavi?
Na začátku února Vláda ČR schválila odklad účinnosti nového stavebního zákona. 

Je velmi pravděpodobné, že do konce tohoto roku Poslanecká sněmovna a Senát 
projednají věcnou novelu zákona. Cílem této novely je mimo jiné zabránit centrali-
zaci stavebních úřadů a zachovat stavební úřady i v menších obcích. Myslím si tedy, 
že se nemusíme obávat, že stavební úřad v Přibyslavi bude zrušen.

Ing. Martin Firla, vedoucí OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz

„Nemoci nechodí po horách, ale po lidech“ – toto rčení se nevyhnulo ani nám v pe-
čovatelské službě. V důsledku nárůstu virových onemocnění jsme se v únoru potýkali 
s velkou nemocností pečovatelek. I přes naši snahu ponechat standardní provozní 
dobu jsme museli v některých dnech upravit provozní dobu od 6.30 – 15.00 hodin 
a odpolední směna byla nahrazena pohotovostí. Veškerá péče o klienty však byla 

(pokračování na str. 6)

pondělí - pátek 7:00 15:30
sobota, neděle

OTEVÍRACÍ DOBA
 SBĚRNÉHO DVORA

BŘEZEN 2022

zavřeno

pondělí, středa, čtvrtek 7:00 15:30
úterý a pátek 7:00 17:00
sobota, neděle, svátek zavřeno

OTEVÍRACÍ DOBA
    SBĚRNÉHO DVORA

DUBEN 2022

Rozmístění kontejnerů na bioodpad
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 7. 3. 6 Cihlářská 14. 3.

2 Bezručova Út 8. 3. 7 Jiráskova 15. 3.

3 Hesovská St 9. 3. 8 Vyšehrad 16. 3.

4 Pecháčkova I Čt 10. 3. 9 Prokopova 17. 3.

5 Zahrádky u ACA Pá 11. 3. 10 Na Vyhlídce 18. 3.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 21. 3. 16 Seifertova 28. 3.

12 Pecháčkova II Út 22. 3. 17 Česká 29. 3.

13 Nezvalova St 23. 3. 18 U Barevny 30. 3.

14 Bezpalcova Čt 24. 3. 19 Zahradní 31. 3.

15 Zahrádky Amerika Pá 25. 3. 20 Zahrádky Letiště 1. 4.
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., 
bude poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
15. 3. 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. 3. 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

zajištěna, a tak klienti prakticky nepoznali, že nás je málo a řešíme nějakou krizovou 
situaci. V takovém momentě si člověk uvědomí, jak je důležité mít dobrý a sehraný 
tým, a  proto bych ráda daným pečovatelkám poděkovala, jak tuto situaci ustály 
a zvládly. Věřte mi, není to vždy jednoduché zajistit veškerou nasmlouvanou péči 
u klientů v tak omezeném počtu pečovatelek a nejedná se jen o rozvoz obědů. 

Během měsíce února nadále probíhalo zpracování a zasílání nejrůznějších statis-
tických výkazů a formulářů o poskytované sociální službě.

Ráda bych také upozornila všechny občany a obyvatele DPS na zákaz parkování 
za Domem s pečovatelskou službou čp. 239. Tím, že zde parkujete svoje vozidlo, 
znemožňujete v  případě potřeby průjezd vozidel hasičů a  RZP. Toto místo není 
parkoviště. V  případě potřeby můžete samozřejmě na  toto místo zajet, pomoci 
svému blízkému či rodinnému příslušníkovi do schodů či s nákupem a zase odjet. 
Ale opravdu zde nelze celý den parkovat. V takovémto případě bude upozorněna 
Policie ČR, která přislíbila častější kontroly v této lokalitě.

Covidová opatření
V době psaní tohoto příspěvku (půlka února) zatím přesně nevíme, jaká opatření 

a nařízení vlády budou od března platit. Přesto bych vás ale ráda požádala, abyste 
si při vstupu do našich prostor vydezinfi kovali ruce poskytnutou dezinfekcí a měli 
zakrytá ústa a nos, a to minimálně chirurgickou rouškou. V případě zrušení těchto 
opatření vás o  dané situaci bude informovat pečovatelka a  poté si budete moci 
roušku sundat. Děkujeme.

Vyzýváme opět klienty Pečovatelské služby Přibyslav, kteří jsou nemocní, nebo 
mají příznaky virového onemocnění či jsou oni sami nebo jejich rodinní přísluš-
níci 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 vám bude poskytnuta za přísnějších hygie-
nických opatření, abychom nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku. 

Mše svatá ve středisku pečovatelské služby
V sobotu 26. 2. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spolupráci 

s místní římskokatolickou farností mše svatá. Termín další mše svaté v březnu nám 
momentálně není znám a bude upřesněn na letáčcích v DPS. Mše svatá bude probíhat 
za dodržení aktuálních vládních mimořádných opatření. Všichni jste srdečně zváni. 

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina
V  úterý 15. 2. navštívily Středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 

neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve  společenské místnosti poskytovaly 
příchozím odborné poradenství, které bylo bezplatné, a  servis sluchadel (např. 
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. 3. 2022 v čase od 9.00 – 11.00 hodin 

(pokračování ze str. 5)

ve společenské místnosti střediska pečovatelské služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi 
(zadní vchod). Poradna bude probíhat dle aktuálních hygienických opatření. Není 
nutné se objednávat! 

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Denní stacionář

Již potřetí se ucházíme o zařazení denního stacionáře do Krajské sítě sociálních 
služeb Kraje Vysočina. Pečující osoby netrpělivě vyhlížejí jakoukoliv zprávu v naději, 
že se jejich blízcí se zdravotním postižením v našem městě dočkají zařízení, ve kte-
rém se skloubí zajištění péče o vlastní osobu, řada terapií a osvojování dovedností, 
ale i pouhé sdílení zážitků a aktivit zohledňujících speciální potřeby zdravotně po-
stižených lidí. Pečující osoby by tak mohly vyřizovat své osobní, pracovní či jiné 
záležitosti a načerpat síly s vědomím, že o jejich blízké je dočasně postaráno. Rozší-
ření sociálních služeb o denní stacionář bylo již dříve zakotveno ve Strategii města 
Přibyslav a i v letech nadcházejících se jeví jako více než potřebné. 

Trénink paměti pro veřejnost
V  rámci Národního týdne trénování paměti proběhne ve  čtvrtek 17. 3. 2022 

od  17 hod. na  městském úřadě seminář s  praktickými ukázkami tréninku paměti 
pod vedením Mgr. Evy Vostálové, která své dovednosti uplatňuje v místním Klubu 
seniorů Pohoda. 

Alzheimer poradna Vysočina
Výše uvedený seminář bude navazovat na bezplatnou Alzheimer poradnu, která 

zajišťuje konzultace na řadě míst Vysočiny. Jak zní z veřejného závazku služby: „Po-
sláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a pod-
půrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, jejich 
rodinám, pečovatelům i  široké veřejnosti.  Naší prioritou je podporovat důstojný 
a kvalitní život těchto osob v přirozeném prostředí. Věříme, že kvalita života člověka 
s demencí je přímo úměrná kvalitě života pečovatele.“ Na Alzheimer poradnu se 
mohou obracet i lidé při potížích s pamětí po úraze, po cévní mozkové příhodě, při 
stařecké demenci, vaskulárních typech demencí i  Alzheimerově chorobě. Poradí 
a naučí vás, jak správně o paměť pečovat, jak si věci lépe pamatovat. Pokud už peču-
jete o takto nemocného, poradí vám s nastavením pomoci terénních i ambulantních 
sociálních služeb, se zajištěním fi nanční podpory formou příspěvku na péči a také 
s výběrem vhodného pobytového zařízení. V poradně testují paměť a i vy ji můžete 
pravidelně trénovat na FB https://www.facebook.com/alzheimerporadnavysocina/. 
Nebo si napište o cvičení na níže uvedený email poradny. Cvičení vám budou pravi-
delně posílat do emailové schránky. 

 Lenka Vaverková, DiS., sociální pracovnice

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)
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FINANČNÍ  ÚŘAD 
HAVLÍČKŮV  BROD 

oznamuje, že ve dnech 

23. 3. 2022  
10:00 – 12:00 hodin 
12:30 – 17:00 hodin  

 

budou pracovníci  

Finančního úřadu Havlíčkův Brod,  

v zasedacím sále v přízemí 

přibyslavské radnice,  

vybírat 

daňová přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob za rok 2021. 

Letos to bude už po třinácté, kdy si uklidíme Vysočinu. Spočítali jsme s kolegy, kolik 
odpadu se lidem podařilo za poslední roky sesbírat. Došli jsme k číslu téměř 900 tun. 
Jen pro srovnání: Přibližně stejné množství komunálního odpadu, podle celorepub-
likových průměrů na jednoho obyvatele, vyprodukuje za celý rok obec s cca 1750 
obyvateli – třeba Kamenice, Dobronín, Hrotovice nebo Křižanov. Taky se ptáte, kde 
se odpad kolem silnic stále bere? Odpověď všichni známe. Jde o alarmující důsledek 
lenosti, nevšímavosti, bezohlednosti a  ignorantství lidí ke  svému okolí, k přírodě, 
ke společnému prostoru. Jedni sobecky, bez studu přírodu zneužívají a dělají si z ní 
veřejné smetiště, druzí po nich přírodu uklízejí – s pokorou a respektem. Taky máte 
pocit, že tady není něco v pořádku? Nechci moralizovat. Ale až si příště pochutnáte 
na sušence a budete přemýšlet, kam s obalem, nebo až dopijete kávu a zůstane vám 
v ruce prázdný kelímek, zamyslete se, dejte si tu práci a vyhoďte jej přímo do odpadu, 
ještě lépe – do tříděného odpadu. Uklízet po sobě je přece normální. 

Pokud máte chuť zapojit se do  letošního jarního úklidu našeho regionu 
pod tradičním názvem ČISTÁ VYSOČINA, informujte se o  možnostech kraj-
ské podpory. Instrukce jsou k  dispozici na  webových stránkách Kraje Vysočina 
https://cista-vysocina-vysocina.hub.arcgis.com/. Každý dobrovolník se počítá, navíc 
díky chytrým aplikacím celkem přesně víme, kde kdo uklízí a můžeme své síly v teré-
nu lépe rozložit. Na registrovaných úsecích pomůže sebraný odpad odvézt Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny – tradiční a spolehlivý partner akce. Pokud jste nestihli 
registraci a přesto máte chuť se zapojit, můžete se obrátit na městský nebo obecní 
úřad a domluvit se na likvidaci sesbíraného odpadu přímo tam. Stejně jako v minu-
lých letech budeme rádi, když nám na sociálních sítích dáte vědět, jak právě u Vás jarní 
úklid probíhal. Zapojit se mohou školy, spolky, neziskovky, obce, fi rmy i jednotlivci. 
A přidáme se i my z hejtmanství. Všem, kterým není lhostejné, jak vypadá příroda 
a prostor kolem nás a podpoří svou aktivitou Čistou Vysočinu, upřímně děkuji.

 Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina

Lidé budou uklízet po lidech

 9/2022 Rada města Přibyslav schvaluje Ceník pronájmu v Kulturním domě Přibyslav, 
Husova 555, 582 22 Přibyslav s platností od 1. 2. 2022.
Termín: 31. 01. 2022
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

10/2022 Rada města Přibyslav promíjí část nájemného SH ČMS - Sboru dobrovolných 
hasičů Hřiště, Hřiště 60, 582 22 Přibyslav, IČO 60128798 ve výši 850 Kč za rok 
2021 za rybník na pozemku parc. č. 113/2 v k. ú. Hřiště z důvodu rekonstrukce 
rybníka.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

11/2022 Rada města Přibyslav schvaluje pacht pozemku parc. č. 1995/2 o  výměře 
134 m2 v k. ú. Přibyslav …, 582 22 Přibyslav. Pachtovné je ve výši 268 Kč/rok. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 3. 2022 na dobu neurčitou 
s  dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet 
od 1. 10. příslušného roku. Zároveň bude pachtýřem uhrazeno bezesmluvní 
užívání pozemku parc. č. 1995/2 od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2022 ve výši 804 Kč.
Termín: 01. 03. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

12/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
5. 2. 2015, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem … na byt č. 1 v bytovém 
domě na adrese Ronov nad Sázavou 17, 582 22 Přibyslav. Dodatek upravuje 
dobu trvání nájmu do  31. 1. 2023 a  zvyšuje měsíční nájemné na  48,80 Kč 
za 1 m2.
Termín: 31. 01. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

13/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  provedení vynucené 
překládky podzemního vedení komunikační sítě k  akci „Okružní křižovatka 
na I/19, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
100 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234.
Termín: 16. 03. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 26.  01. 2022

(pokračování na str. 8)

14/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zakázku „Stavební úpravy MK ulice 
Pelikánova a ulice Rašínova, Přibyslav“ nabídku od společnosti EUROVIA CS, 
a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 Michle, IČO 45274924 s na-
bídkovou cenou 7.258.263,81 Kč bez DPH, tj. 8.782.499,21 Kč včetně DPH 
a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem.
Termín: 25. 03. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

15/2022 Rada města Přibyslav bere na  vědomí informaci o  zadaných veřejných za-
kázkách organizacemi města za rok 2021 s hodnotou přesahující 200.000 Kč 
(dodávky a služby, stavební práce).
Termín: 28. 01. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

16/2022 Rada města Přibyslav uděluje souhlas s podáním žaloby vůči společnosti Do-
pravní Stavby Silnic s.r.o., IČO 07741561, Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 
Praha 1 na  zaplacení částky 992.196,42 Kč a  příslušenství z  titulu náhrady 
škody způsobené v rámci stavebních prací na základě veřejné zakázky „Chod-
ník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav“, na kterou byla uza-
vřena smlouva o dílo ze dne 2. 3. 2021. Rada města Přibyslav uděluje souhlas 
s tím, aby město Přibyslav v tomto sporu zastupoval advokát Mgr. Jan Heldes, 
IČO 06316514, kterému byla udělena plná moc k  jednání vůči společnosti 
Dopravní Stavby Silnic s.r.o.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2

17/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s použitím znaku města Přibyslav na dresech 
oddílu stolního tenisu TJ Sokol Přibyslav.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

18/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyplatit obci Olešenka 12.000 Kč, obci Stří-
brné Hory 18.000 Kč a obci Žižkovo Pole 24.000 Kč za používání kabelových 
rozvodů pro poskytování TV a internetu v roce 2021.
Termín: 10. 02. 2022
Zajistí: Holubová Petra 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1



Zprávy z radnice BŘEZEN 2022Str. 8

19/2022 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav 
panu …, 582 22 Přibyslav, ve výši 16.000 Kč, panu … 396 01 Humpolec, ve výši 
10.000 Kč, Milanu Plockovi, Brodská 1973/47, 591  01 Žďár nad Sázavou, 
IČO 18798489 ve výši 12.000 Kč, …, 582 22 Přibyslav, ve výši 10.000 Kč, Svazu 
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizaci Přibyslav, 
Pecháčkova 577, 582 22 Přibyslav, IČO 75024535 ve výši 7.000 Kč, Oblastní-
mu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod (Místní skupina ČČK Při-
byslav), Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164 ve výši 
10.000 Kč, Českému svazu chovatelů, z.s., základní organizaci Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 69154911 ve  výši 10.000 Kč, 
Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizaci Přibyslav, Hasičská 208, 
582 22 Přibyslav, IČO 13585550 ve výši 20.000 Kč a 7.000 Kč, Českému sva-
zu včelařů, z.s., základní organizaci Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 60127392 ve výši 22.000 Kč, Základní organizaci Českého za-
hrádkářského svazu Přibyslav, Žižkova 106, 582 22 Přibyslav, IČO 68213964 
ve  výši 25.000 Kč, Mysliveckému spolku Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 70817561 ve výši 12.000 Kč, Mysliveckému spolku Dob-
rá, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 69152896 ve výši 12.000 Kč, 
Junáku - českému skautu, středisko Goliath Přibyslav, z.s., Husova 210, 582 22 
Přibyslav, IČO 15058450 ve  výši 49.000 Kč, Římskokatolické farnosti Přiby-
slav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283 ve výši 45.000 Kč, M.R.P, 
z.s. Wolkerova 604, 582 22 Přibyslav, IČO 03985881 ve výši 7.000 Kč, Stá-
ji Frederika Přibyslav, z.s., Hesovská 162, 582  22 Přibyslav, IČO 26656531 
ve výši 10.000 Kč, Šatlava music z.s., Rašínova 525, 582 22 Přibyslav ve výši 
50.000 Kč, OPUKA, z.s., Wolkerova 613, 582  22 Přibyslav, IČO 08999244 
ve výši 12.000 Kč, Mysliveckému spolku Olešenka, Olešenka 42, 582 22 Při-
byslav, IČO 70816751 ve výši 4.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 
Česká Jablonná, Česká Jablonná 50, 582 22 Přibyslav, IČO 62697501 ve výši 
11.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Dobrá, Dobrá 116, 582 22 
Přibyslav, IČO 62697102 ve výši 30.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných 
hasičů Dolní Jablonná, Dolní Jablonná 23, 582 22 Přibyslav, IČO 62696998 
ve výši 19.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Hřiště, Hřiště 60, 
582 22 Přibyslav, IČO 60128798 ve výši 13.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobro-
volných hasičů Keřkov, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 62697111 
ve  výši 13.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Poříčí, Poříčí 44, 
582 22 Přibyslav, IČO 62697005 ve výši 12.500 Kč, SH ČMS - Sboru dobro-
volných hasičů Ronov nad Sázavou, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 60128810 ve výši 35.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Utín, 
Utín 41, 582  22 Přibyslav, IČO 60128780 ve  výši 11.000 Kč, HC Přibyslav, 
Pelikánova 529, 582 22 Přibyslav, IČO 26609088 ve výši 14.000 Kč, TJ Sativa 
Keřkov, z.s., Keřkov 11, 582 22 Přibyslav, IČO 46485376 ve výši 38.000 Kč, 
Aeroklubu Přibyslav, z.s., Letiště 422, 582  22 Přibyslav, IČO 46484621 
ve  výši 30.000 Kč, M-aerobic clubu, z.s., Vyšehrad 276, 582  22 Přibyslav, 
IČO 04521633 ve výši 18.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv.
Termín: 30. 06. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 20/2022 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 
1657/2 o  výměře 14 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr města vyvěsit 
na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

21/2022 Rada města Přibyslav schvaluje aktualizovaný ceník za  služby poskytované 
vozidly a technikou města Přibyslav. Ceník vejde v platnost 10. 3. 2022.
Termín: 10. 03. 2022
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

22/2022 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor budo-
vy Starého špitálu, Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Kulturně vzdělávacím 
centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 15. 3. 2022 do 24. 3. 2022.
Termín: 15. 03. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

23/2022 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor bu-
dovy Starého špitálu, Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav mezi městem Přibyslav 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Janem Janů, 
Bechyňovo náměstí 78, 582 22 Přibyslav. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu určitou od 11. 3. 2022 do 13. 3. 2022.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

24/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s ná-
zvem „TI Hesovská pro 48 RD a 3 BD“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností SOLICITE s.r.o., 
Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 02232651.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

25/2022 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zakázku označenou 
„Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti čp. 239 ul. Tržiště, Přibyslav“.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

26/2022 Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem „Sjezd, stavební úprava 
na pozemku parc. č. 981/32 v k. ú. Přibyslav“ Ing. Martina Zacha a Bc. Petry 
Zachové, Bezpalcova 754, 582 22 Přibyslav na pozemkové parcele parc. č. 
981/32 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

27/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění služby 
technického dozoru stavebníka pro zakázku „Stavební úpravy MK - ul. Hasič-
ská, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem Ing. Martinem Liškou, Nad Žlábkem 3757, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 72801654, zakázka je ve  výši 79.000 Kč bez DPH, tj. 
95.590 Kč včetně DPH.
Termín: 16. 03. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

28/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění služby 
technického dozoru stavebníka pro zakázku „Okružní křižovatka na  I/19, 
Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  společností Pontex, spol. s  r.o., Bezová 1658/1, 147  00 
Praha 4 - Braník, IČO 40763439, zakázka je ve výši 180.000 Kč bez DPH, tj. 
217.800 Kč včetně DPH.
Termín: 30. 11. 2022
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

29/2022 Rada města schvaluje Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, 
IČO 70944938 přijetí fi nančního daru na podporu vzdělávání v oblasti rozvoje 
čtenářské gramotnosti ve  výši 90.000 Kč od  organizace Pomáháme školám 
k úspěchu o.p.s., Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 29005469.
Termín: 31. 03. 2022
Zajistí: Mgr. Janů Jaroslava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

30/2022 Rada města Přibyslav bere na vědomí provoz Mateřské školy Přibyslav, Bez-
ručova 683 Přibyslav, IČO 75011930, ve dnech 14. 2. - 18. 2. 2022 (období 
jarních prázdnin).
Termín: 11. 02. 2022
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

31/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s darováním 10 m3 palivového dřeva ze stromů 
pokácených mimo les Junáku - český skaut, středisko Goliath Přibyslav, z. s., 
Rašínova 525, 582  22 Přibyslav, IČO 15058450 za  úklid v  místě složeného 
dřeva.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

32/2022 Rada města Přibyslav schvaluje z  důvodu změny na  místě vedoucího OHS 
nahrazení Zdeňky Teclové dosud oprávněné osoby pro sjednávání obchodů 
a  podepisování konfi rmací za  město Přibyslav s  bankou MONETA Money 
Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 25672720 pa-
nem Milanem Kachlíkem, nar. 14. 5. 1974, Bezpalcova 743, 582 22 Přibyslav.
Termín: 28. 02. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

33/2022 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací 
platbu) organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČO 70188467 ve výši 24.820 Kč a uzavření veřejno-
právní smlouvy.
Termín: 30. 04. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

34/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o  pronájmu pozemků 
na  provozování pouťových atrakcí během přibyslavské pouti v  roce 2022 
s Vlastou Spilkovou, Rozhovice 86, 538 06 Rozhovice, IČO 15617564 za cenu 
ve výši 210.000 Kč.
Termín: 15. 03. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

35/2022 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 23. 2. 2022.
Termín: 11. 02. 2022
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 09.  02. 2022

(pokračování ze str. 7)
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9. února děti z  výtvarného 
kroužku navštívily  výstavu 
grafi k a  ilustrací manželů To-
manových v Galerii výtvarných 
umění v  Havlíčkově Brodě. 
Po zhlédnutí výstavy pak v díl-
ně zkoušely grafi ckou techniku 
tisku z výšky.

24. února se otevřely dveře 
naší školy pedagogům z jiných 

škol, kteří se přijeli podívat na to, jak naši učitelé využívají formativního hodnocení 
ve  výuce. Pedagogy z  jiných škol zajímalo zejména to, jakým způsobem dáváme 
zpětnou vazbu žákům. Setkání bylo velice příjemné a určitě inspirativní pro všechny 
zúčastněné. 

V týdnu od 14. do 18. února jsme si všichni také užili zasloužených jarních prázd-
nin a nyní již nedočkavě vyhlížíme první paprsky jarního slunce.

Za ZŠ Přibyslav Mgr. Kateřina Smolinková

V únoru byl zahájen plavecký výcvik žáků třetích a čtvrtých tříd. Žáci již tradičně 
jezdí jednou týdně plavat do plavecké školy Kotlina v Havlíčkově Brodě.

První, druhé a  páté třídy měly zpestřeno vyučování preventivními programy 
na různá témata („Pravidla nejsou strašidla“…).

8. února proběhlo také školní kolo olympiády z českého jazyka.

Ve  středu 9. února 2022 se na  naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo 
okresní kolo soutěže vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a ko-
morním zpěvu. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali žáci pěveckých 
tříd Michaely Štefáčkové a  Ondřeje Štefáčka. Celá okresní soutěž se nesla v přátelské 
a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé zpěváky především motivovat a povzbudit 
v další umělecké tvorbě. Do krajského kola však mohlo postoupit pouze 7 sólových 
výkonů a 3 výkony v komorním zpěvu z celého okresu Havlíčkův Brod. Díky podpoře 
Kraje Vysočina mladí zpěváci obdrželi také věcné odměny. 

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod pěveckých 
tříd Michaely Štefáčkové a Ondřeje Štefáčka:

Soutěžní kategorie 1.1 Sólový zpěv:
I. kategorie:  Adéla Findeisová – 1. cena s postupem
 Eliška Slámová – 1. cena
 Štěpán Tecl – 1. cena
 Amálie Březinová – 1. cena
 Robin Lukačina – 2. cena
 Linda Novotná – 2. cena
III. kategorie: Vanessa Fikarová – 1. cena s postupem
 Bára Králíčková – 1. cena
 Tobiáš Poustka – 2. cena
 Karolína Houfková – 3. cena
IV. kategorie: Kateřina Kerbrová – 1. cena
 Viktorie Zbortková – 2. cena
V. kategorie:  Kateřina Krulišová – 1. cena
 Tereza Těsnohlídková – 2. cena
 Anna Vavřičková – 2. cena
VI. kategorie: Nikola Jelínková – 2. cena
 Alexandra Slávková – 2. cena
VII. kategorie: Berenika Fikarová – 2. cena
 Kristýna Halamová – 2. cena
 Anežka Pokorná – 2. cena
VIII. kategorie: Lenka Krulišová – 1. cena
 Aneta Štefanová – 2. cena
IX. kategorie:  Anežka Vašíčková – 1. cena s postupem
X. kategorie:  Magdaléna Jedličková – 1. cena s postupem

Soutěžní kategorie 1.2 Komorní zpěv:
I. kategorie: Duo Anežka Štefáčková a Jiří Štefáček – 1. cena s postupem
II. kategorie: Duo Kateřina Hálová a Kateřina Krulišová – 1. cena
 Duo Adéla Fikarová a Anna Fikarová – 1. cena
III. kategorie:  Duo Lenka Krulišová a Kristina Nováková – 1. cena s postupem
  „StaMicky“ Magdaléna Jedličková, Anežka Panská, 

Alžběta Paulusová, Anežka Vašíčková – 1. cena s postupem

Zprávy ze ZŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice 
v okresním kole soutěže ZUŠ 
v sólovém a komorním zpěvu

 Vanessa Fikarová obdržela 1. cenu s postupem

Všem soutěžícím a  jejich učitelům 
MgA.  Michaele Štefáčkové a  MgA.  On-
dřeji Štefáčkovi blahopřeji k vynikajícím 
úspěchům a  děkuji za  vzornou repre-
zentaci naší školy. Postupujícím žákům 
přejeme hodně úspěchů v  krajském 
kole, které se bude konat 18. března 
2022 v  ZUŠ Jihlava. Poděkování patří 
také Tereze Kotlasové za klavírní dopro-
vod soutěžících a všem, kteří se podíleli 
na organizaci soutěže. 

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ
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Milí čtenáři, 

rádi bychom vás pozvali na letošní letní příměstský tábor pro 
děti od 6 do 10 let, který proběhne v termínu 18. – 22. července 2022. 
Přihlášky pro veřejnost budou k dispozici na našem webu od 14. března 2022. Oproti 
dřívějším ročníkům jsme letos mírně omezili kapacitu tábora, takže se v případě zájmu 
přihlaste co nejdříve, ať na vás zbyde místo. Budeme se na vás těšit! (:

Více informací najdete na plakátu nebo na webu. Na dotazy rádi odpovíme emailem 
nebo telefonicky.

Přejeme příjemné jarní dny.

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

mscckpribyslav@seznam.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

 
KVC Harmonie pořádá 

BURZU JARNÍHO, LETNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 
KDE: Starý špitál v Přibyslavi 
PRODEJ: Sobota 19.3.2022 9:00 – 12:00 hod 
 

PŘÍJEM VĚCÍ: Středa 16.3. 2022 9.00 – 11.00 hod a 15.00 – 17.00 hod 
VÝDEJ TRŽEB A VĚCÍ: Středa 23.3. 2022 9.00 – 11.00 hod a 15.00 – 17.00 hod 
 

Přijímáme: Nepřijímáme:  
 - vyprané použitelné oblečení - plyšové hračky 
 - vyčištěné boty - ponožky a spodní prádlo 
 - povlečení, polštáře a peřinky - špinavé, poškozené oblečení  
 - hračky, knížky - nefunkční věci 
 - postýlky, židličky, chůvičky - velmi obnošené oblečení 
 - sportovní vybavení - věci označené papírovými nálepkami 
 - kočárky, autosedačky, odrážedla a izolepou  
 - těhotenské oblečení….    
 

Chcete prodat dětské zboží? 
 

– Od 1.3.2022 volejte na tel. číslo 723 958 729 nebo pište na e-mail 
kvc.harmonie@seznam.cz pro přidělení čísla a formulář seznamu 

– Věci k prodeji musí být jednotlivě označeny nálepkami podle vzoru s přiděleným číslem, 
pořadovým číslem prodávané věci a cenou, každou nálepku vyhotovte 2x, jednu 
umístěte na viditelné místo a druhou, kontrolní, prosíme, nalepte na spodní část rubu 
oblečení 

– Nálepku na oblečení důkladně přilepte – pouze zdravotní náplastí! 
– Komplety sešpendlit (např. pyžama, soupravy…) 

Správné označení může omezit ztrátu nebo krádež prodané věci 
– s věcmi je nutné odevzdat formulář - seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů podle 

pořadových čísel s cenami A PODROBNÝM POPISEM DANÉ VĚCI (velikost, barva, 
….) 

– max. počet oblečení je 65 ks, z toho max. 5 párů bot  
– vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností 

neprodejné 
– za organizaci prodeje Vás požádáme o 15% z ceny prodaného zboží 
– neprodané věci můžete darovat na Charitu 
                                                                         

í í ů ů

BURZU JARNÍHO, LETNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 

 

BURZU JARNÍHO, LETNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 

  
Z kapacitních a provozních důvodů 

omezujeme počet prodávajících zákaznic. 

BURZU JARNÍHO, LETNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 

1 

  Vaše  značka  Pořadové číslo Cena 

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dět-
ského žvatlání, dovádění, pocitu sounáležitosti, přá-
telství ... Je to místo pro setkávání rodičů a dětí. Děti se 
zde seznamují s kolektivem, poznávají nové kamarády 
a  mohou se zapojit do  různých aktivit. Maminkám 
přináší možnost společenského kontaktu, navázání 
nových přátelství, seberealizace i  čerpání inspirace 
pro výchovu dětí a rozšíření herního repertoáru. Ma-
teřské 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 hodin v „Domečku“ vedle nové MŠ Tyršova 
v Přibyslavi. Těšíme se na v ás!!!

Co nás v březnu čeká?
7. 3. –  V knihovně si můžeme i hrát
16.3. - 23. 3. –  Burza jarního a letního oblečení 

a potřeb pro děti
Setkání –  Výrobky s jarní tématikou, písničky, říkadla

Všechny tímto srdečně zveme na  burzu jarního 
a letního oblečení a potřeb pro děti, která se uskuteční 
19. 3. 2022 ve Starém špitále. Máte-li zájem o přidělení 
čísla k prodeji, pak nás můžete od 1. března kontakto-
vat na e-mail kvc.harmonie@seznam.cz, nebo na tele-
fonním čísle 723 958 729. Prosíme o dodržení tohoto 
termínu. Budeme se na  vás těšit. 

za maminky z KVC Harmonie
Lucie Pátková

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod
Místní skupina 
ČČK Přibyslav
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Nevím jak komu, ale nám dříve narozeným 
čas strašně utíká, přímo pádí. Nedávno jsme 
odstrojili vánoční stromečky, „zatancovali“ si 
na našem tradičním maškarním setkání a už se 
hlásí březen. Jen díky vstřícnosti vedení KZM 
Přibyslav paní Z. Valnerové a panu P. Štefáč-
kovi, můžeme pořádat naše tradiční setkání 
v kulturním domě, za což jim všichni naši čle-

nové děkují. Poděkovat chceme i panu S. Sejkorovi, který vždy ochotně přispěje nemalým 
dílen ke zdárnému průběhu našich akcí. Na konec března připravujeme tradiční členskou 
schůzi, kterou se nám snad po dvou letech podaří opět uspořádat. Na toto tradiční setkání 
se těšíme, zvláště pak na všechny naše členy. S mnohými jsme se opravdu celé ty dva roky 
nesetkali. O  to víc bude jistě diskuze zajímavější a  pestřejší. V  rámci programu výroční 
schůze vás také chceme seznámit nejen s tím, co se za poslední dva roky událo, ale hlavně 
vás informovat o tom, co bychom v letošním roce rádi uspořádali. Přeji vám již brzy teplejší 
jarní počasí, ale hlavně hodně zdraví a v rámci možností  co nejvíce pohybu na čerstvém 
jarním vzduchu.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Jaro ťuká na dveře…
(svaz invalidů informuje)

      
 

SPCCH ČR ZO Přibyslav 

(svaz invalidů) 
 
 

zve své členy na 
 
 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 
 

čtvrtek 31. 3. 2022, 14.00 hodin 
sál Hasičské zbrojnice v Přibyslavi 

                                         
Program:  

 
                                     1. Zahájení – uvítání hostů 
                                     2. Zpráva o činnosti za uplynulé roky 
                                     3. Přehled plánovaných akcí na rok 2022 
                                     4. Diskuze 
                                     5. Závěr  

NEZAPOMÍNEJTE
NA PAMĚŤ

Akce je zdarma a koná se
v rámci Národního týdne

trénování paměti.

Dozvíte se, proč je důležité trénovat paměť, jak
zefektivnit učení a co vše je možné si zapamatovat
během chvilky. Vše si sami hned vyzkoušíte.

ČTVRTEK 17. 3. 2022 od 17:00

TUŽKU A PŘÍP. BRÝLE
S SEBOU

Těší se na vás Mgr. Eva Vostálová, 
certifikovaná trenérka paměti II. stupně, členka

Společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging

Město Přibyslav
Klub seniorů POHODA

zve širokou veřejnost
na seminář

NEJEN PRO SENIORY

VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Prosím o  pomoc při pátrání po  pachateli, kte-
rý dne 24. 11. 2021 nad ránem vniknul na  náš 
pozemek v  ulici Malinského a  zničil naše tepelné 
čerpadlo. Jeho počínání zachytila kamera, jejíž zá-
znam je možné z hlédnout na  tomto Youtube odka-
zu: https://youtu.be/0Kpkh-s0JJU, příp. názvu: 
TČ 24 11 2021 ulice Malinského.

V případě poskytnutí informace vedoucí k odhalení 
pachatele poskytnu fi nanční odměnu. 

Za pomoc předem děkuji.

Miroslav Novák
tel. 602 377 833

mail: specialniprodukty@seznam.cz

Prosba o pomoc

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) už 30. rok 
koordinuje dobrovolnickou akci Ukliďme svět. Termín 
pro jarní uklízení je stanoven na 26. března. Organi-
zátoři místních akcí se mohou přihlašovat na  strán-
kách www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. 
Od ČSOP mohou žádat materiální i informační podpo-
ru. Žádanka o zaslání rukavic a pytlů k úklidům bude 
zveřejněna pouze do 1. března. Hromadná rozesílka 
balíčků organizátorům proběhne přibližně týden před 
hlavním úklidem. 

Místní akce Ukliďme svět lze konat během roku kdy-
koliv. Jarní úklidy budou doprovázet již tradiční foto-
grafi cké soutěže, jejichž pravidla lze najít na stránkách 
www.uklidmesvet.cz.

Veronika Andrlová,
tel.: 773 198 015,

info@csop.cz

Ukliďme svět!

Obecní úřad Žižkovo Pole 
Adresa: Obecní úřad Žižkovo Pole, Žižkovo Pole 9,  582 22 Přibyslav , IČO: 00268569,   tel,fax: 569484152, e-mail: obec@zizkovopole.cz 

 

Obecní úřad Žižkovo Pole hledá 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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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, měsíc únor nám pole vůbec 
neposílil, uvidíme, zda budeme muset v březnu za kamna. Doufáme, že ne, že si 
raději užijete mnoho akcí a zábavy nejen v režii KZMP. Na první jarní měsíc je toho 
naplánováno skutečně hodně.

Když dovolíte, ohlédnu se i za předchozími akcemi, abych je trochu zrekapitulovala.

Začátkem měsíce jste zhlédli v našem kině nové české fi lmy pro dospělé diváky, 
ale ani děti nezůstaly zkrátka, pro ně se promítala animovaná pohádka. Děkujeme 
za návštěvu.

V polovině února proběhla ve výstavní síni Kurfürstova domu prodejní výstava 
svíček, která se také moc pěkně vydařila.

Ochuzeni jste nebyli ani o  hraní rodičů s  dětmi v  dětském oddělení knihovny, 
o tvořivou dílnu pro děti, loutkovou pohádku v kulturním domě, vernisáž výstavy 
linorytů Hanky Sommerové „O lese“ a hlavně o „Drátkování s Marií Šimanovskou“. 
To nám udělalo ohromnou radost. Bylo to první vyrábění pro dospělé v tomto polo-
letí, všichni se vzorně přihlásili předem, dorazili na čas a naučili se vyrobit si krásné 
dekorace z  drátků. Všem moc děkujeme za  účast a  paní Šimanovské především 
za trpělivé vedení a bezvadné tipy. Moc se nám to všem líbilo. 

Měsíc březen je měsícem čtenářů a  s  ním je jako každý rok spojeno mnoho 
akcí, které se nekonají pouze v knihovně. Už v minulém čísle jsem trochu naťukla 
akce, které nás čekají. Nyní je ještě připomenu, abychom se při nich sešli v hojném 
počtu. V pondělí 7. března od 17:30 hodin se bude konat v zasedacím sále radnice 
cestopisná beseda o Islandu s  Jeníkem Mrázem, mladým cestovatelem. Vstupné 
je dobrovolné. 

V  týdnu od  7. března do  soboty 12. března včetně vám budeme v  knihovně 
odpouštět upomínky a  také budeme registrovat nové čtenáře na  rok zdarma, 
nezapomeňte! 

Pro děti z 5. tříd místní ZŠ je na pondělí 14. března připraven výtvarný workshop, 
sejdeme se u nás ve výstavní síni a naučíme se mnoho nového. 

V pondělí 28. března od 17:30 hodin proběhne opět v zasedací místnosti radnice 
přednáška Dany Šimkové o Marii Terezii – uvidíte, že historie může být i zábavná! 
Vstupné je dobrovolné, těšíme se na všechny.

O den později, v úterý 29. 3. dopoledne bude paní Šimková přednášet i dětem ze 
7. tříd v místní ZŠ. Na ně čeká téma „Harry Potter“. 

V knihovně bude také na všechny dětské i dospělé zájemce čekat literární kvíz 
o  ceny a  koncem měsíce vyhlášení vítězů naší dlouhodobé čtenářské soutěže. 
Zúčastnění malovali krásné komiksy a fotili se na zašifrovaných místech s oblíbenou 
knihou – z výkresů i fotografi í bude v dětském oddělení k vidění malá výstavka. Moc 
děkujeme za účast.

A nyní už k ostatním kulturním zařízením a pěkně popořádku.

V sobotu 5. března od 19:30 hodin vás zveme do kina na nový český fi lm „Chy-
by“. Vstupné je 100 Kč.

V pondělí 7. března dopoledne se těšíme v dětském oddělení knihovny na ma-
minky s dětmi z KVC Harmonie. Vždy si tu moc pěkně pohrají, přečtou si pohádky, 
popovídají si. Všichni jste zváni.

V sobotu 12. března od 19:30 budeme v kině promítat další nový český fi lm, 
tentokrát v hlavních rolích s Miroslavem Donutilem a Alenou Mihulovou – „Atlas 
ptáků“. Vstupné 100 Kč.

V pátek 18. března nás čeká v pořadí druhá tvořivá dílna pro dospělé zájemce! 
Tentokrát jde o výtvarný workshop, ve kterém se naučíme základům malby a vy-
tvoříme si vlastní obraz! Začínáme v 16 hodin ve výstavní síni Kurfürstova domu. 
Všechny potřebné informace jsou na samostatném plakátu v tomto čísle PO. Nevá-
hejte s přihlašováním, jste srdečně zváni.

V sobotu 19. března na vás v kulturním domě čeká loutková pohádka „Poklad 
baby Mračenice“. Začíná se v 14:00 a 15:30 hodin, vstupné je 20 Kč.

Ve stejný den večer, v sobotu 19. 3., od 19:30 hodin začíná v kulturním domě ob-
líbený fi lmový klub, který letos slaví 20 let od svého vzniku! Těšit se můžete na fi lm 
„Malířka a zloděj“ a po jeho promítání i na besedu s malířkou Barborou Kysilkovou. 
Poté vám zahrají Beat Architects. 

V pátek 25. března odpoledne budeme v dětském oddělení knihovny vyrábět 
něco pěkného s malými i většími šikuly. Na tvořivou dílničku v knihovně jste všichni 
srdečně zváni, vstupné se neplatí.

V sobotu 26. března od 19 hodin proběhne v kulturním domě koncert folkové 
legendy Vojty K. Tomáško. Vstupné je 100 Kč v  předprodeji a  150 Kč na  místě. 
Všechny informace jsou ještě na plakátu v tomto čísle PO.

O týden později v sobotu 2. dubna vás zveme do kina. Budeme promítat fi lm 
pro děti a večer i pro dospělé. Pro malé diváky je nachystaný fi lm „Dračí země“, 
začínáme v 17:00  hodin. A od 19:30 hodin se těšte na nový český fi lm „Poslední 
závod“ o osudovém běžkařském závodě Hanče, Vrbaty a Ratha. Vstupné je mimo-
řádně 120 Kč.

V dubnu na vás také čeká velikonoční výstava a soutěž o nejhezčího beránka – 
těšíme se, až nám je budete do Kurfürstova domu nosit a budeme je moci vystavit. 
Návštěvníci poté budou hlasovat o  toho nejpovedenějšího. Více informací opět 
na samostatném plakátě v tomto čísle.

V knihovně pro vás máme nové knihy, deskové hry, příjemný koutek s pohodlným 
posezením a dobrou kávu. Stavte se za námi kdykoli v otvírací době knihovny.

Krásný první jarní měsíc vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová, knihovnice

Březen nejen pro čtenáře

ÚNOR BÍLÝ POLE SÍLÍ. Rčení z lidových pranostik v letošním únoru 
platilo i v Přibyslavi, byť sníh střídavě padal a při oblevě mizel. Fotografi cký doklad 
předjaří pořídil Ivo Havlík pohledem na  město a  pláň letiště z  protilehlé osady 
Uhry.

AŽ DVA TISÍCE STROMŮ bylo vloni vysázeno v rámci pozemkových 
úprav v Hřištích. Proti okousání mladých dřevin zvěří jsou nové aleje chráněny do-
časným oplocením. 

Foto: Ivo Havlík
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Autor významného díla 
Kroniky přibyslavské, kte-
rá obsahuje více jak 400 
stran, na úvod uvádí: 

„Kdy a  za  jakých okol-
ností město Přibyslav vza-
lo počátek, s  naprostou 
určitostí říci nelze.“

„Pramenů, ze kterých 
bychom mohli čerpati 
úplnou jistotu o  prvých 
osudech tohoto koutku 
své vlasti, není, tradice 
jest němá, jména místní 
mnoho neobjasňují a vše-
liké památky, jež by mohly 
osvítiti temné listy lokální 
historie, byly bouří časů 
nepokojných anebo živly 

zničeny. Úplný nedostatek archeologických objektů neb určitých a  spolehlivých 
zpráv v tomto směru nutí nás uchýliti se na pole domněnek, jež podepřeny jsouce 
událostmi dob pozdějších zdají se býti pravděpodobny.“

„Podle ustáleného mínění vzniklo prý město Přibyslav v prvé polovici 13. století. 
Objevujeť se  tehdy jméno jeho poprvé ve veřejných listinách, z čehož vyvozena byla 
domněnka o době založení. Avšak tvrzení toto nemá určitého podkladu.“

Byl uznávaným a obětavým doktorem. Ordinoval v domě č. p. 61. Kroniku psal 
a sbíral podklady pro ni celých dvacet let. Chtěl ji vydat  v roce 1912, avšak městská 
rada toto odmítla. Proto kroniku vydal o dva roky později za podpory společenstev 
různých živností  v Přibyslavi.

Zemřel v roce 1932 při výjezdu za pacientem. Byl prvním občanem Přibyslavi, 
který byl zpopelněn.

Zdeňka Servítová roz. Půžová

MUDr. František Půža 1872-1932

Děkujeme KZMP za uspořádání dílny pro dospělé, která proběhla 16. 02. 2022 
pod vedením paní Šimanovské z Utína. Všem nám při drátkování odborně poradila, 
měla obrovskou trpělivost s vysvětlováním techniky pro nás „nepolíbené“ drátko-
váním. Drátky, korálky, kytičky, lupínky dopomohly také k tomu, že jsme si každá 
po 2  hodinách motání odnesla vkusné originální výrobky. Těšíme se na další, stejně 
příjemné tvořivé setkání.

Účastnice tvořivé dílny

Poděkování 
Z ÚNOROVÉ TISKOVÉ KONFERENCE na přibyslavské radnici 
si novináři mimo jiných zpráv odnesli informaci, že město v letošním roce podpoří 
spolkovou činnost a adresné sociální služby částkou ve výši 1,2 mil. Kč. „Samosprá-
va preferuje spolky, které se věnují mládeži,“ zaznělo z úst starosty města Martina 
Kamaráda a místostarosty Michaela Omese. 

Jinou zprávou byl úplný přehled letošních investičních akcí; v únorovém vydání 
Přibyslavského občasníku je ve  svém pravidelném úvodníku vyjmenoval starosta 
Martin Kamarád.

Snímek Ivo Havlíka zachytil oba vrcholné představitele města, když novinářům 
ukazují  projekt již zahájené stavby prvního kolumbária na přibyslavském pohřebišti. 

Petr Štáfl  ve své kovárně v Uhrách usilovně pracuje na tvorbě exteriérové křížové 
cesty, která bude vycházet z Hesova a cíl bude mít na náhorní planině mezi osadami 
Uhry a Dvorek, odkud je nejhezčí pohled na široké panorama města.

Podnět k uměleckému činu dal mladému kováři přibyslavský farář P. Pavel Sandt-
ner, jeho myšlenka Petra Štáfl a zaujala a nyní prožívá takzvaná „tvůrčí muka“, neboť 
trnitou cestu a Kristovu smrt na Golgotě chce vyjádřit jiným způsobem, než bývalo 
doposud běžné. 

Dílo koncipuje tak, že třináct prvních zastavení bude vypovídat o utrpení Božího 
syna, ale na žádném nebude kříž, ten již Petr Štáfl  vytvořil a umístil vedle lípy vysa-
zené v roce 1919, krátce po první světové válce a vzniku Československé republiky. 

„Pašijové události se pokusím vyjádřit pouze ve zpodobnění výrazu Ježíšovy tváře, 
další postavy základního biblického příběhu zobrazovat nebudu,“ citoval kovářské-
ho mistra ve 47. loňském vydání Katolický týdeník.

Tvůrce tlačí čas, protože své dílo hodlá dokončit v první polovině dubna a pří-
značně o velikonočních svátcích ho chce ukázat veřejnosti. Věří, že na podzim by 
již všechna zastavení křížové cesty podél 600 metrů dlouhé polní pěšiny mohla být 
ukotvena v zemi. 

Již hotové artefakty dávají tušit, že Petr Štáfl  tvoří zcela originální umělecké dílo, 
které členité krajině horního Posázaví vtiskne nesmazatelnou pečeť.

Text a foto: Ivo Havlík

Petr Štáfl chce do Velikonoc dokončit 
kovanou křížovou cestu
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V Hřištích u křižovatky silnice, která vede do Ronova nad Sázavou, byl zkolaudo-
ván obecní rybník. Vodní plochu v loňském roce odbahnila a hráz zpevnila přibyslav-
ská rodinná fi rma otce a syna shodného jména a příjmení Vladimír Kalina. 

Nově postavené je také stavidlo a výpusť, řečený požerák nebo kbel, včetně pří-
stupové lávky a zábradlí.

Na rekonstrukci rybníka město vynaložilo přibližně milión korun.

Fotografi e Ivo Havlíka ukazují rybniční hráz v loňském červenci a v letošním únoru.

Rybník v Hřištích byl odbahněn a má 
novou hráz

NORDIC WALKING, přeloženo do češtiny severská chůze s holemi, se 
rozšiřuje i v Přibyslavi. Vyznavači tohoto rekreačního sportu v letošní zimě objevili 
spojnici mezi vsí Hřiště a obcí Malá Losenice. Dopravou nezatížená cesta vznikla 
po loňských pozemkových úpravách, o které se postarala samospráva města ve spo-
lupráci s Pozemkovým fondem.

Foto: Ivo Havlík

 Podle tištěného smutečního oznámení „zcela nečekaně“ v neděli 6. února ve věku 
nedožitých 66 let skonal Jaroslav Líbal. 

Zapálený archivář a soukromý muzejník sbíral vše, co se dotýkalo historie Přibysla-
vi. Byl stále ve střehu, aby objevil a získal kdejakou památku se vztahem k našemu 
městu.

Byl spoluautorem řady fotografi ckých publikací, které - především v  produkci 
knižního nakladatelství Tváře z Polničky - obrazově dokumentovaly dějiny blízkých 
měst a železničních tratí. 

Shromáždil bohatou sbírku pohlednic a dobových fotografi í Přibyslavi.

V poslední době připravoval publikaci o dějinách likérky Adolfa Böhma založené 
v Přibyslavi v roce 1854. Kvůli tomu usilovně pátral v řadě českých archívů a žádal 
mě o spolupráci. 

Na mé fotografi i drží netypickou láhev Böhmova ovocného likéru Jeřabinka z roku 
1854 a více než 150 let starou etiketu s domicilem Adolf Böhm Přibyslav. Etiketa se 
lepila na sklenice určené pro vývoz jeřabinového koňaku do Polska v době, kdy se 
teprve rodila železnice a neexistovaly přepravní automobily.  

Jak jsem již dříve napsal, jeřabinová pálenka je polským národním nápojem, něco 
jako naše moravská slivovice, její, mnohdy nezřízená konzumace polsko-litevskou 
šlechtou, je barvitě popsána v polských literárních eposech. 

Žel, knihu o  proslulém přibyslavském lihovaru a  octárně Jaroslav Líbal už 
nedokončí.

Ivo Havlík

Knihu o Böhmově likérce Jaroslav Líbal 
nedopsal

HISTORICKÁ 
P O K L A D N A 
na fotbalovém hřišti, jejíž 
obdoba se sotva někde 
najde. Kolik fanoušků 
přibyslavské kopané u ní 
už zaplatilo vstupné, to 
nikdo nespočítá. Poklad-
ník klubu SK Přibyslav 
Zdeněk Krčál dřevěnou 
kasu znovu natřel.

Foto: Ivo Havlík
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ACO PŘIBYSLAVSKÝ 
BĚH 2022
21. 5. 2022 8:30 – 16:00 hod

Areál sportoviště a koupaliště, ul. Česká, Přibyslav

info@pribyslavskybeh.cz      |     www.pribyslavskybeh.cz

PŮLMARATON, ŠTAFETA I ZÁVODY PRO DĚTI            PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ           OBČERSTVENÍ

Poslední březnový víkend se po zimní přestávce rozběhnou krajské a nižší soutěže 
v kopané.

Již v sobotu 26. března otevře jarní část přeboru III. třídy Sativa Keřkov. Na svém 
hřišti v 15 hodin přivítá druhé mužstvo Věžnice. 

První mužstvo SK Přibyslav k prvnímu jarnímu utkání  tentýž den jede do Třebíče. 
Zajímavost zápasu ukazuje sousedské postavení obou celků v tabulce přeboru Kraje 
Vysočina. Horácký fotbalový klub Třebíč si stojí o pouhý stupínek níže než Přibyslav. 
Mužstva od  sebe dělí tři body, o  jejich vyrovnanosti svědčí téměř shodné skóre. 
U našich hráčů je poměr vstřelených a obdržených branek 23:38, zatímco Třebíč 
vsítila o jednu trefu méně a o jeden gól více dostala.

Doma se naše první mužstvo představí až v neděli 2. dubna, hostit bude rezervu 
Velkého Meziříčí. 

Druhý celek SK Přibyslav své první jarní utkání sehraje doma v neděli 27. března 
proti vedoucímu mužstvu přeboru Havlíčkobrodska - Věžnici. Výkop je v 15 hodin. 

Text a foto: Ivo Havlík

Fotbalové jaro se probudí v Keřkově

 Na soupeřovu svatyni pálí Ladislav Vykoukal (v tmavém dresu) 
a Miloš Krčál (ve světlém tričku)

Se sněhovou nadílkou se na přibyslavském letišti objevili fanoušci nového zimního 
sportu. 

Adrenalinová kratochvíle se jmenuje snowkiting a ve světě prožívá svůj boom. Je to 
jízda na lyžích či na snowboardu za řiditelným komorovým drakem, tím je speciální 
snowkitingový padák, do něhož se opírá vítr. 

„Na kite si bereme vždy rukavice! Sníh, led a ostré šňůry od kitu mohou způsobit 
menší úrazy. Na kitu nikdy jako začátečníci neděláme nic nebezpečného, drak má 

Na zasněženém letišti se proháněli 
lyžaři s drakem

přece jen sílu a mohl by někoho odnést dosti daleko. Také se vyhýbáme blízkosti el. 
vedení a stromů“, radí návod nevšedního lyžování.

Monika Žižlavská a Lukáš Javorek, kteří si do Přibyslavi jezdili s drakem zalyžovat 
až z Jihlavy, si pochvalovali dlouhou letištní pláň, prašný sníh, dostatečně silný vítr 
a svolení místního Aeroklubu k tréninku.

Letní forma tohoto sportu se provozuje na vodní ploše pod názvem kiteboarding 
a bude premiérově zařazena do soutěžního programu olympijských her v roce 2024 
v Paříži.

Text a foto: Ivo Havlík
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Provádíme:

1. měření emisí vozidel do 3,5 t

2. technické kontroly osobních

a nákladních automobilů do 3,5 t,

motocyklů, čtyřkolek, přípojných

vozidel.

3. evidenční kontroly vozidel do 3,5 t

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Způsob provádění technických prohlídek

naleznete na .www.stkinfo.cz

STK Chotěboř

1. 3. – 30. 11.

Pracovní doba:

1. 12. – 28. 2.

7.00 – 16.00

7.00 – 14.00

7.00 – 16.00

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

Po

Út

St

Čt

Pa

7.00 – 16.00

7.00 – 16.00

7.00 – 16.00

7.00 – 16.00

7.00 – 15.00

Po

Út

St

Čt

Pa

Naši kvalitu práce zajišťujeme ve spolupráci
s německou firmou DEKRA automobil.

Vedoucí STK a emisí: Jan Pešek.

Vážení motoristé a motoristky,
začíná nová motoristická sezona 2022.

Vše na jednom místě – . Jen u nás bez čekání,

pokud použijete náš online rezervační (objednávkový)

Vše naleznete na našem webu –
nebo se dozvíte na telefonním čísle .
systém.

STK a emise

www.stk-chotebor.cz

569 621 286  721 133 042,

Možnost platby hotově nebo kartou.
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Kurzy malování na hedvábí a textil
 

25. 3. 2022 Začátečníci - malba na hedvábí
26. 3. 2022 Pokročilí - malba na textil

 

Místo konání: Galerie Janáček art
Čas: 9:00 - 17:00
Cena: 1500,-Kč

 

přihlášky a informace: atelier.pri@seznam.cz

Prodám oválný jídelní
rozkládací stůl, 
80×160/200cm, 

v barvě třešeň, cena
1500 Kč. Žižkovo Pole, 

tel. 606 857 812.

Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz

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

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. 
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Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Havlíčkovo náměstí 18

Havlíčkův Brod

Výstava potrvá do 1. 5. 2022

 Vás srdečně zve na výstavu

Jednoduchost podstatného
PETR MÁŠA

 
PO - zavřeno

ÚT - NE: 9 - 12/13 - 17 
 

Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě

Vernisáž 4. 3. 2022 v 17.00 hodin
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Srdečně zveme na nejen cestovatelskou besedu  

((SSkkoorroo))  ssáámm    
vv  iinnddiicckkéémm  HHiimmáállaajjii  

  

LLaaddiissllaavv  TTaajjoovvsskkýý  ppřř iijjddee  vvyypprráávvěětt,,  jjaakk  eekkoonnoomm  vviidd íí  ddaalleekkéé  ssvvěěttyy  

 
Pátek 1. 4. 2022, 19:30 

 
Přibyslav – zasedací sál radnice 

 
Vstupné dobrovolné 
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Městské muzeum Přibyslav 
Bechyňovo náměstí 45

 

7. 4. 2022 - 13. 5. 2022

VÁS ZVE NA PRODEJNÍ VÝSTAVU

Háčkované dekorace
 Markéty Pospíchalové a Radky Gallerové-Sobotkové

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

Dětský prázdninový 
kroužek KZMP

11. - 14. července 2022

Více informací a přihlášky v Informačním centru Přibyslav
nebo na tel.: 739 447 382

Počet účastníků omezen

Každý den od 8.00 do 16.00 hod.

Přihlášky: BŘEZEN- ČERVENCENA

1000 Kč
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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?

Vstupné dobrovolnéVVVssstttuuuppppnnnééé dddooobbbrrrooovvvovoolllnnnééé

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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Kulturní dům
PŘIBYSLAV

26. 3. 2022
v 19.00

 100/150 Kč
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KINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSYY LAVKINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

ssoobboottaa 1122.. 33.. 22002222 vv 1199..3300 hh..
vvssttuuppnnéé 110000KKččKKK

KINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSYY LAVKINO - KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

ssoobboottaa 22.. 44.. 22002222 vv 1177..0000 hh..
vvssttuuppnnéé 8800 KKččKKK

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 22.. 44.. 22002222 vv 1199..3300 hh..
vvssttuuppnnéé 112200 KKččKKK

POSLEDNÍ ZÁVOD

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH HANČE, VRBATY A RATHA
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– od 1. března 2022 Rozlušti místo, vyfoť, přečti – soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2022 Výstava Hana Sommerová – O lese Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 5. března 2022 v 19.00 h. Quiz/hra, soutěž Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav
– 5. března 2022 v 19.30 h. Chyby/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. března 2022 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát/KVC Harmonie Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 7. března 2022 od 17.30 h. Kolem Islandu/cestovatelské vyprávění Zasedací sál radnice KZM Přibyslav
– 12. března 2022 v 19.30 h. Atlas ptáků/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. března 2022 od 9.00 h. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav
– 17. března 2022 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 17. března 2022 od 17.00 h. Nezapomínejte na paměť/seminář Zasedací sál radnice Klub seniorů POHODA
– 18. března 2022 od 16.00 h. Výtvarný workshop pro dospělé/Hana Sommerová Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. března 2022 od 9.00 hod. Burza oblečení/KVC Harmonie Starý špitál KVC Harmonie
– 19. března 2022 v 14.00, 15.30 h. Poklad Baby Mračenice/loutková pohádka Kulturní dům KZM Přibyslav
– 19. března 2022 v 19.30 h. FK/Malířka a zloděj – fi lm, Beat Architects - koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 20. března 2022 v 16.00 h. Posezení u kávy s Maxem Kašparů/beseda Zasedací sál radnice ŘKF Přibyslav
– 21. března 2022 v 12.00 h. Uzávěrka dubnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 25. března 2022 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. března 2022 v 15.00 h. Fotbalové utkání/ Keřkov - Věžnice Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov
– 26. března 2022 v 19.00 h. Vojta K. Tomáško/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 27. března 2022 v 15.00 h. Fotbalové utkání/Přibyslav - Věžnice Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 28. března 2022 v 17.30 h. Marie Terezie/přednáška Zasedací sál radnice KZM Přibyslav
– 31. března 2022 v 16.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav
– 31. března 2022 v 14.00 h. Výroční členská schůze/svaz invalidů Hasičská zbrojnice SPCCH ČR ZO
– 1. dubna 2022 od 19.30 h. (Skoro) sám v indickém Himaláji/beseda Zasedací sál radnice Město Přibyslav
– 2. dubna 2022 v 15.00 h. Fotbalové utkání/ Přibyslav – Velké Meziříčí Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 2. dubna 2022 v 17.00 h. Dračí země/pohádka pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. dubna 2022 v 19.30 h. Poslední závod/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 7. dubna 2022 Háčkované dekorace/Prodejní výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 7. dubna 2022 Nejhezčí beránek/soutěž Kurfürstův dům 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 březen 2022


